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Samenvatting 

In dit onderzoek is allereerst nagegaan hoe middelbare scholieren lesmateriaal spontaan 

bestuderen. Het lesmateriaal bestond uit een beschrijving van biologische processen 

samengesteld uit tekst en beeld. De spontane leerstrategieën zijn geanalyseerd in combinatie 

met de score op de begripsvragen. Op die manier kon worden nagegaan welke onderdelen 

van de spontane leerstrategieën samenhangen met een hoge score. De onderdelen van de 

spontane leerstrategieën die hebben geleid tot een hoge score, de zogenaamde 

scorevoorspellers, zijn opgenomen in een leerinstructie. De belangrijkste gevonden 

scorevoorspellers zijn: het lezen van de titel en een geïntegreerde verwerking van de 

informatie door veel te schakelen tussen tekst en beeld. 

  In een experiment is nagegaan of de spontane leerstrategieën van scholieren kunnen 

worden gestuurd door middel van de leerinstructie. Tevens is de invloed van de leerinstructie 

op het tekstbegrip onderzocht. Uit de oogbewegingresultaten blijkt dat alle proefpersonen in 

de experimentele groep het lesmateriaal hebben bestudeerd volgens de richtlijnen van de 

leerinstructie. Daarbij komt dat de proefpersonen in de experimentele groep (met 

leerinstructie) significant hoger hebben gescoord op de begripsvragen dan de controlegroep 

(zonder leerinstructie). De leerinstructie heeft dus een positieve invloed op de spontane 

leerstrategieën en het tekstbegrip. 

 

 

1. Inleiding 

 

Tekstbegrip is een belangrijke voorwaarde voor kennisoverdracht. Scholen maken gebruik 

van lesmateriaal en uitleg van leraren om de kennis van leerlingen over bepaalde onderwerpen 

te vergroten. Begrip zegt iets over de kwaliteit van de informatie die een leerling heeft 

begrepen en onthouden na het bestuderen van lesmateriaal. Geschreven lesmateriaal bestaat 

vaak uit een combinatie van tekst en beeld. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het 
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toevoegen van afbeeldingen aan tekst een positieve invloed kan hebben op het begrip. Zo 

heeft Mayer (1989) onder andere aangetoond dat studenten teksten met uitleg over een proces 

beter begrijpen als er een afbeelding is toegevoegd. Informatie uit tekst en beeld wordt dus 

beter begrepen dan informatie uit alleen tekst.  

 Naast afbeeldingen zijn ook andere factoren van invloed op tekstbegrip. Titels 

bijvoorbeeld bieden de lezer de mogelijkheid om zich te oriënteren op de informatie waarover 

in de tekst zal worden geschreven (Pander Maat, 2002). Wanneer de titel ontbreekt, heeft dit 

gevolgen voor de begrijpelijkheid van de tekst en de hoeveelheid informatie die wordt 

onthouden (Bransford en Johnson, 1973: in Pander Maat, 2002).  

Kijkgedrag lijkt ook een rol te spelen als het gaat om tekstbegrip. Er zijn verschillende 

onderzoeken gedaan naar manieren waarop het kijkgedrag van lezers kan worden beïnvloed. 

Enkele van die onderzoeken zijn erop gericht om het aantal schakelingen tussen tekst en beeld 

te vergroten. De reden hiervoor is dat scholieren vaak nog te weinig aandacht besteden aan 

het beeld ten opzichte van de tekst. Uit de resultaten blijkt dat proefpersonen hun kijkgedrag 

aanpassen, meer schakelen, wanneer tekst en beeld zijn verbonden met lijnen en pijlen (Van 

Weelden, 2007) of wanneer er verwijzingen zijn geplaatst in het beeld (Hagens, Cremers, Van 

Dijk en Van Gool, 2007). Uit de onderzoeken van Mayer en Gallini (1990) en Hagens et al. 

(2007) blijkt dat schakelen een belangrijke invloedsfactor is op begrip. Meer schakelingen 

tussen tekst en beeld leiden tot een beter begrip. 

 Uit voorgaande onderzoeken zijn verschillende factoren naar voren gekomen die van 

invloed zijn op tekstbegrip. De resultaten geven informatie over de wijze waarop lesmateriaal, 

bestaande uit tekst en beeld, zou kunnen worden aangepast om het begrip van scholieren te 

vergroten. Het kost veel tijd en geld om al het lesmateriaal keer op keer te herschrijven en te 

verspreiden op basis van nieuwe onderzoeksinzichten naar combinaties van tekst en beeld. 

Daarbij komt dat het tekstbegrip niet alleen afhangt van de presentatie van het lesmateriaal, 

maar ook van het kijkgedrag van de scholieren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

afbeeldingen bijdragen aan een beter begrip (Mayer 1989; Mayer en Gallini, 1990; Carney en 

Levin, 2002), maar wanneer scholieren niet de moeite nemen om de afbeeldingen te bekijken 

zal de leerprestatie niet verbeteren. Tevens is het denkbaar dat scholieren verschillende 

leerstrategieën toepassen tijdens het bestuderen van lesmateriaal.  

 Peeck (1993) is van mening dat de waarde van afbeeldingen nog steeds wordt 

onderschat. Volgens haar wordt dit veroorzaakt door het feit dat er niet genoeg scholing wordt 

gegeven over de manier waarop tekst en beeld zouden moeten worden verwerkt. Door middel 

van specifieke instructies over leerprocessen zou het positieve effect van afbeeldingen op 

tekstbegrip volgens haar kunnen worden vergroot. In dit onderzoek zal daarom niet worden 

onderzocht hoe het huidige lesmateriaal moet worden aangepast, maar zal worden nagegaan 

of een specifieke instructie over de wijze waarop tekst en beeld zouden moeten worden 

verwerkt, kan bijdragen aan een beter begrip. De onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre kan een 

instructie over leerstrategieën scholieren helpen tijdens het bestuderen en begrijpen van 

lesmateriaal?”. Het lesmateriaal dat in dit onderzoek is gebruikt bestaat uit 

procesbeschrijvingen. Ieder proces is samengesteld uit een combinatie van tekst en beeld. 

 Het onderzoek bestaat uit twee delen, een beschrijvend onderzoek en een experiment. 

In het beschrijvende deel is nagegaan op welke manier(en) scholieren lesmateriaal bestaande 

uit tekst en beeld bestuderen. Deze gegevens zijn verzameld in een oogmetingonderzoek. Een 
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oogmetingonderzoek maakt het mogelijk de oogbewegingen van de scholieren te volgen 

tijdens het bestuderen van lesmateriaal, om zo inzicht te kunnen krijgen in de cognitieve 

processen die een rol spelen tijdens het leerproces. Door de oogmetingdata te combineren met 

de score op de begripsvragen is gekeken welke leerstrategieën het tekstbegrip vergroten. De 

resultaten uit eerdere onderzoeken naar factoren die van invloed zijn op tekstbegrip zijn 

meegenomen in de analyse. Met behulp van de gevonden invloedsfactoren, ook wel 

scorevoorspellers genoemd, is een leerinstructie opgesteld om na te kunnen gaan of het 

mogelijk is de spontane leerprocessen van scholieren te sturen. Tevens is onderzocht of de 

leerinstructie bijdraagt aan een beter begrip. De leerinstructie is getest in het experiment. 

 

Het onderzoeksverslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen het 

onderzoek en de literatuur gegeven. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte methode tijdens het 

onderzoek naar de spontane leerstrategieën beschreven. De analyseresultaten zijn te vinden in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt het stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie gepresenteerd 

en toegelicht. Vanaf hoofdstuk 6 wordt er gesproken over het experiment. In dat hoofdstuk zal 

de gebruikte methode worden beschreven. De resultaten van het experiment worden gegeven 

in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 vormt de conclusie van het totale onderzoek en door middel van 

de discussie zal er in hoofdstuk 9 met een kritische blik op de afname en de resultaten van het 

gehele onderzoek worden teruggekeken. 

 

 

2. Theoretisch kader 

 

In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen het onderzoek en de literatuur beschreven. Allereerst 

wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste theorieën over cognitieve processen: Dual 

Coding Theorie, multimediaal leren en het integratiemodel. De Dual Coding Theorie en de 

theorie over multimediaal leren stellen dat verbale en visuele informatie in eerste instantie 

afzonderlijk worden verwerkt, waarna tekst en beeld met elkaar worden geïntegreerd. Het 

integratiemodel gaat er vanuit dat de nieuwe informatie uit tekst of beeld direct wordt 

geïntegreerd met de bestaande mentale representaties.  

 Het overzicht van de theorieën heeft enkel als doel algemene informatie te geven over 

de wijze waarop mensen informatie uit tekst en beeld mentaal verwerken. Dit onderzoek is 

niet bedoeld om een voorkeur uit te spreken voor één van de theorieën. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat het begrip in dit onderzoek achteraf is gemeten. Daardoor is er geen informatie 

bekend over het begrip tijdens het leerproces. De theorieën leiden tot hetzelfde resultaat op 

begrip, dus achteraf zijn verschillen tussen de theorieën niet zichtbaar. 

 Na de bespreking van de theorieën over informatieverwerking worden de 

verschillende componenten van lesmateriaal besproken. Het lesmateriaal dat in dit onderzoek 

is gebruikt bestaat uit een titel, een stukje tekst en een afbeelding. Er zijn verschillende 

onderzoeken gedaan naar de invloed van titels en afbeeldingen op tekstbegrip. Daaruit is 

gebleken dat titels en afbeeldingen kunnen bijdragen aan een beter begrip. Uit eerder 

onderzoek blijkt dat ook het kijkgedrag van de lezer, in dit geval schakelen tussen tekst en 

beeld, van invloed is op tekstbegrip. 
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2.1 Dual Coding Theorie 

Een van de belangrijkste theorieën over het verwerken van informatie tijdens leerprocessen is 

de Dual Coding Theorie van Paivio (1990: in Vekiri, 2002). Volgens deze theorie worden 

verbale en non-verbale informatie verwerkt in verschillende cognitieve subsystemen: het 

verbale systeem voor informatie uit woorden en het non-verbale of beeld systeem voor de 

verwerking van visuele informatie. De verbale en non-verbale informatie kunnen tegelijkertijd 

en onafhankelijk van elkaar op verschillende manieren in de subsystemen worden verwerkt 

door het werkgeheugen, om vervolgens te kunnen worden opgeslagen in het 

langetermijngeheugen. Het gevolg van deze manier van informatieverwerking is dat er 

verbindingen kunnen worden gelegd tussen de verschillende codes, wat het terughalen van de 

informatie uit het geheugen vergemakkelijkt. Op basis hiervan gaat de Dual Coding Theorie 

ervan uit dat de combinatie van tekst en beeld bijdraagt aan het beter begrijpen en onthouden 

van informatie. Met andere woorden: afbeeldingen kunnen bijdragen aan het beter leren en 

begrijpen van teksten (Hodes, 1994; Vekiri, 2002; Hagens et al., 2007).  

  

2.2 Multimediaal leren 

Mayer (2003) heeft een model van multimediaal leren ontwikkeld dat de veronderstellingen 

van de Dual Coding Theory combineert met het uitgangspunt dat informatieverwerking 

resulteert in verschillende mentale representaties. Mayer gaat er vanuit dat de vorming van 

referentiële verbindingen tussen visuele en verbale representaties in de Dual Coding Theory 

de opbouw van mentale modellen stimuleert. Mayer legt daarbij niet de nadruk op de vorm 

waarin de informatie wordt gepresenteerd, maar op de zintuigen waarmee de informatie wordt 

ontvangen (Fijen, 2007). Volgens Mayer worden verbale en visuele input in verschillende 

cognitieve subsystemen verwerkt en resulteert deze verwerking in de parallelle constructie 

van twee verschillende mentale modellen die uiteindelijk aan elkaar worden verbonden. De 

informatie uit tekst en beeld wordt verwerkt aan de hand van de volgende vijf stappen: het 

selecteren van relevante woorden, het selecteren van relevante beelden, het organiseren van 

de geselecteerde woorden, het organiseren van de geselecteerde beelden en het integreren van 

de woorden en de beelden (processen van actief leren). De stappen waarin woorden en 

beelden worden geselecteerd en georganiseerd vinden parallel plaats. Het selecteren van 

informatie is nodig omdat elk subsysteem slechts een beperkte hoeveelheid informatie per 

keer kan verwerken, vanwege de beperkte capaciteit van het werkgeheugen (Fijen, 2007). 

 Mayer (2003) heeft meerdere onderzoeken gedaan naar multimediaal leren, met als 

doel te achterhalen onder welke omstandigheden het toevoegen van afbeeldingen een positief 

effect heeft op het begrip. De onderzoeken zijn met name gericht op educatieve leerstof die is 

samengesteld aan de hand van woorden (gesproken of geschreven tekst) en afbeeldingen 

(computeranimaties of illustraties). Het begrip ziet Mayer (2003) als het resultaat van „actief 

leren‟. Door het materiaal, de educatieve leerstof, op een bepaalde manier vorm te geven 

kunnen de processen van actief leren worden gestimuleerd, met als gevolg een beter begrip. 

Enkele resultaten van die onderzoeken worden beschreven in paragraaf 2.4. 

  

2.3 Kritiek op de Dual Coding Theory en Multimediaal leren 

De Dual Coding Theory en de theorie over Multimediaal leren gaan er vanuit dat de 

informatieverwerking van tekst en beeld parallel gebeurt. Sommige onderzoekers beschouwen 
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deze veronderstelling als een probleem, omdat tekst en beeld zijn gebaseerd op verschillende 

tekensystemen en verschillende representatieprincipes (Schnotz, 1993; Schnotz, 2002). Om 

die reden hebben Schnotz en Bannert (1999: in Schnotz, 2002) een integratiemodel 

ontwikkeld waarin de nadruk ligt op representatieve principes: descriptieve en depictieve 

representaties. Teksten behoren tot de descriptieve representatie, die bestaat uit symbolen die 

arbitraire structuur hebben gekregen en geassocieerd kunnen worden met de betekenis en de 

inhoud van afgesproken conventies. Afbeeldingen daarentegen behoren tot de depictieve 

representatie, die bestaat uit iconische tekens. De iconische tekens kunnen worden 

geassocieerd met de inhoud die zij representeren op een gedetailleerd of meer abstract niveau. 

Het integratiemodel gaat er vanuit dat er een continue interactie is tussen de propositionele 

representatie van tekst en beeld en de bijbehorende mentale modellen (Baddeley, 1992: in 

Schnotz, 2002).  

 De Dual Coding Theory van Paivio, de theorie over Multimediaal leren van Mayer en 

het integratiemodel van Schnotz verschillen van elkaar wat de manier betreft waarop 

informatie wordt verwerkt. De theorieën hebben gemeen dat zij alle drie stellen dat de 

informatie uit tekst en beeld min of meer parallel wordt verwerkt. Tevens gaan de theorieën er 

vanuit dat de combinatie van tekst en beeld bijdraagt aan een beter begrip. 

 

2.4 Afbeeldingen en tekstbegrip 

Lesmateriaal bestaat vaak uit een combinatie van tekst en beeld. Uit voorgaande paragrafen 

blijkt dat informatie uit tekst én beeld een positief effect heeft op het begrip. Er zijn 

verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van afbeeldingen op tekstbegrip. Mayer 

(1989) heeft aangetoond dat studenten teksten waarin een proces wordt uitgelegd, beter 

begrijpen als er een afbeelding is toegevoegd. De informatie uit meerdere media, in dit geval 

tekst en beeld, wordt beter begrepen dan informatie uit alleen tekst. Ook andere onderzoeken 

hebben dit effect van afbeeldingen op tekstbegrip aangetoond (Mayer en Gallini, 1990; 

Carney en Levin, 2002). Mayer (2003) noemt dit effect, dat de combinatie van tekst en beeld 

leidt tot betere leerresultaten, het multimedia-principe. Hij merkt wel op dat het toevoegen 

van beeld niet automatisch hoeft te leiden tot een beter leer- en verwerkingsproces. Een van 

de voorwaarden waaraan voldaan moet worden is dat de informatie uit tekst en beeld zoveel 

mogelijk moet overlappen. Daarnaast is het van belang dat afbeeldingen een tekst concreter, 

meer samenhangend en beter te begrijpen maken (Mayer, 1993). Afbeeldingen kunnen op 

verschillende manieren de inhoud van de tekst verduidelijken: ze kunnen abstracte concepten 

illustreren, helpen bij het begrijpen van lastige onderwerpen, helpen bij het organiseren van 

complexe informatie en ze kunnen cognitieve processen stimuleren (Mayer en Gallini, 1990: 

in Schnotz, 1993). Verder geldt dat de bijdrage van afbeeldingen aan het leerproces groter is 

naarmate de inhoud van de tekst complexer is en de lezer minder voorkennis heeft van de 

inhoud (Carney en Levin, 2002). 

 Moreno en Mayer (1999) hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop tekst en 

beeld het beste, ten opzichte van elkaar, kunnen worden aangeboden. Zij hebben dit onder 

andere onderzocht door de fysieke afstand tussen tekst en beeld te manipuleren. Uit de 

resultaten blijkt dat studenten meer informatie onthouden en begrijpen wanneer de afstand 

tussen tekst en beeld zo klein mogelijk is. Moreno en Mayer noemen dit spatial contiguity. 
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Daarnaast hebben zij ook onderzoek gedaan naar temporal contiguity. Hierbij gaat het om de 

afstand in tijd tussen tekst en beeld. Een animatie en een gesproken tekst kunnen gelijktijdig, 

maar ook na elkaar worden aangeboden. Uit de resultaten blijkt dat wanneer (gesproken) 

verbale en visuele informatie gelijktijdig worden aangeboden dit een positief effect heeft op 

het begrip, doordat het geïntegreerde informatieverwerkingsproces wordt gestimuleerd 

(Mayer en Gallini, 1990; Mayer en Anderson, 1992; Moreno en Mayer, 1999).  

 Audio- en visuele informatie worden verwerkt in verschillende kanalen. Voor 

geschreven tekst en visuele informatie is dit niet zo. De informatie wordt in die gevallen 

namelijk opgenomen door de ogen. Om die reden is een mogelijk temporal contiguity effect 

moeilijk na te gaan. Een manier om dit effect toch te kunnen benaderen is het analyseren van 

het schakelgedrag van de lezer door exact na te gaan wanneer er wordt geschakeld van de 

tekst naar de visuele informatie (en andersom). Wanneer de informatie uit tekst en beeld 

direct na een schakeling veel overlapt kan worden gesteld dat de afstand in tijd klein is
1
 en dat 

het geïntegreerde verwerkingsproces daardoor wordt gestimuleerd. 

 In tegenstelling tot het gelijktijdig aanbieden van tekst en beeld zou beeld voor tekst 

ook zijn voordelen kunnen hebben. Mau-Asam (2007) geeft aan dat wanneer beeld 

voorafgaand aan een tekstpassage aan een leerling wordt voorgelegd, het beeld de leerling 

helpt bij het activeren van de aanwezige kennis in het geheugen, het opzetten van een schema 

om de inkomende informatie te kunnen organiseren en de aandacht van de leerling alvast te 

richten op bepaalde informatie. 

 

2.5 Titels en tekstbegrip 

Niet alleen afbeeldingen, maar ook titels kunnen richtlijnen bieden om nieuwe informatie 

beter te kunnen verwerken en begrijpen. Een titel kan worden gezien als een oriëntatiepunt in 

de tekst (Pander Maat, 2002). Wanneer de titel ontbreekt, heeft een lezer vaak de grootste 

moeite erachter te komen over welk onderwerp er in de tekst wordt geschreven. Dit blijkt ook 

uit een onderzoek van Bransford en Johnson (1973: in Pander Maat, 2002). De groep 

proefpersonen die teksten kregen voorgelegd met een titel vonden de teksten meer begrijpelijk 

en onthielden de informatie beter dan de groep proefpersonen die dezelfde teksten kregen 

voorgelegd zonder titel.  

 Er is ook onderzoek gedaan naar de volgorde waarin de titel en de tekst het beste 

kunnen worden aangeboden. Daaruit blijkt dat wanneer de titel voor de tekst wordt 

aangeboden dit een positief effect heeft op het onthouden en terughalen van informatie uit de 

tekst (Dooling en Mullet, 1973: in Filippatou en Pumfrey, 1996). In de andere condities was 

er sprake van geen titel of werd de titel na de tekst aangeboden. Uit de resultaten van dit 

onderzoek kan worden afgeleid dat titels invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop de 

informatie wordt opgeslagen in het geheugen. Deze bevinding suggereert dat het terughalen 

van informatie uit de tekst niet wordt vergemakkelijkt door de titel, maar dat titels informatie 

geven over relevante kennisstructuren om de informatie in de tekst op een goede manier te 

organiseren en integreren (Schwarz en Flammer, 1981; Lorch, 1989: in Filippatou en 

Pumfrey, 1996).  

  

                                                 
1
 De afstand in tijd is klein omdat dezelfde informatie uit tekst en beeld vlak na elkaar wordt bekeken. 
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2.6 Schakelen en tekstbegrip 

Uit voorgaande paragrafen is gebleken dat afbeeldingen en titels positief van invloed zijn op 

tekstbegrip. In de praktijk blijkt echter dat niet alleen de constructie van lesmateriaal maar 

ook het kijkgedrag van scholieren van invloed is op het begrip. Een onderdeel van het 

kijkgedrag is schakelen tussen tekst en beeld. Door tekst en beeld gelijktijdig aan te bieden 

kunnen de verbindingen tussen de cognitieve subsystemen en mentale modellen expliciet 

worden gelegd door te schakelen. Schakelen tussen tekst en beeld zorgt ervoor dat de 

informatie tegelijk kan worden opgenomen en mogelijk geïntegreerd kan worden verwerkt.  

 Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar manieren waarop proefpersonen 

kunnen worden gestimuleerd om (meer) te schakelen tussen tekst en beeld. Van Weelden 

(2007) heeft onderzoek gedaan naar het effect van het plaatsen van pijlen tussen tekst en beeld 

op het schakelgedrag. De pijlen hadden als doel de lezer vanuit de tekst naar de afbeelding te 

sturen. Uit dit onderzoek blijkt dat het sturen van het kijkgedrag van lezers, door middel van 

pijlen, leidt tot meer schakelingen tussen tekst en beeld en tot een langere kijktijd op de 

afbeelding. De gevonden effecten bleken niet van invloed te zijn op het begrip van de 

proefpersonen, wat is gemeten met behulp van meerkeuzevragen.  

 Aansluitend op Van Weelden (2007) hebben Hagens et al. (2007) ook onderzoek 

gedaan naar de wijze waarop het schakelgedrag van proefpersonen kan worden gestimuleerd. 

Door middel van het onderzoek is nagegaan of het beter is in de tekst of in het beeld te 

verwijzen. Uit de resultaten blijkt dat wanneer er woorden in de afbeelding staan
2
, er meer 

wordt geschakeld tussen tekst en beeld. Verder blijkt dat verwijzingen in de afbeelding leiden 

tot een langere kijktijd op de afbeelding. De verklaring die Hagens et al. hiervoor geven is dat 

de langere kijktijd op de afbeelding wordt veroorzaakt door het feit dat de afbeelding meer 

informatie bevat, wanneer er verwijzingen in de afbeelding zijn geplaatst. In tegenstelling tot 

Van Weelden hebben Hagens et al. wel een effect van schakelen op begrip kunnen aantonen. 

Schakelen blijkt sterk samen te hangen met de score op procesbeschrijvingen en het 

benoemen van onderdelen in de afbeelding.  

 

2.7 Verwachtingen 

Op basis van de resultaten uit eerder onderzoek naar de invloedsfactoren van tekstbegrip 

wordt verwacht dat het lezen van de titel, het bestuderen van de afbeelding en het veelvuldig 

schakelen tussen tekst en beeld positief van invloed zullen zijn op het tekstbegrip van de 

scholieren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek.  

 

 

3. Methode 

 

In dit hoofdstuk wordt de gebruikte onderzoeksmethode beschreven voor het onderzoek naar 

spontane leerstrategieën door informatie te geven over de proefpersonen, het 

onderzoeksmateriaal en de afnameprocedure. 

 

                                                 
2
 De woorden benoemen de belangrijkste onderdelen van het proces in de afbeelding. Tussen een woord en een 

onderdeel is een lijntje weergegeven. 
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3.1 Proefpersonen 

Aan het onderzoek naar spontane leerstrategieën hebben 42 proefpersonen deelgenomen: 21 

mannen en 21 vrouwen. Alle proefpersonen waren leerlingen van de middelbare school 

„Christelijk College Groevenbeek‟ in Ermelo. De proefpersonen kwamen uit vwo-5 (16 

leerlingen) en vwo-6 (26 leerlingen). De leeftijd van de proefpersonen liep uiteen van 15 tot 

18 jaar, de gemiddelde leeftijd was 16,7 jaar. Tijdens het onderzoek kregen de proefpersonen 

lesmateriaal over biologische processen voorgelegd. Het was de bedoeling dat zij de 

processen gingen bestuderen, om er vervolgens vragen over te kunnen beantwoorden. Voor 

het onderzoek zijn proefpersonen geselecteerd die het vak biologie niet in de bovenbouw 

volgen om voorkennis over biologische processen zoveel mogelijk te vermijden. Dit betekent 

dat de proefpersonen alleen in de onderbouw van de middelbare school het vak biologie 

hebben gehad. 

 Voor één proefpersoon zijn de oogmetingdata van een van de twee biologische 

processen niet meegenomen in de statistische analyse. Er ontbraken te veel fixaties door een 

slechte meting, waardoor de data niet compleet was en een vertekend beeld zou kunnen 

geven. Van twee proefpersonen zijn geen oogmetingdata beschikbaar. De oorzaak hiervan 

was een technische storing. Hiermee resteerde de oogmetingdata van 40 proefpersonen. 

 

3.2 Materiaal 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van materiaal bestaande uit tekst en beeld dat Hagens et 

al. (2007) hebben gemanipuleerd in hun onderzoek naar de invloed van schakelen op 

tekstbegrip. In dit onderzoek is de conditie met verwijzingen in de afbeelding gebruikt. Uit de 

resultaten van het onderzoek van Hagens et al. is namelijk gebleken dat de conditie met 

verwijzingen in de afbeelding de meeste (positieve) invloed heeft op het aantal schakelingen 

tussen tekst en beeld. Hagens et al. hebben voor hun onderzoek, uit de lesmethode „Biologie 

voor jou‟, acht combinaties van teksten en afbeeldingen geselecteerd waarin een biologisch 

proces werd weergegeven. Vervolgens hebben zij de teksten en afbeeldingen gemanipuleerd 

aan de hand van verwijzingen: dikgedrukte woorden in de tekst en/ of woorden in de 

afbeelding. Op die manier ontstonden vier condities waarbij iedere conditie in meer of 

mindere mate van invloed is op het schakelgedrag van de proefpersonen. De conditie met 

verwijzingen in de afbeelding heeft ervoor gezorgd dat er meer werd geschakeld tussen tekst 

en beeld. Daarbij komt dat de weergave van deze conditie het meest overeenkomt met de 

weergave van het huidige lesmateriaal, vergeleken met de andere gemanipuleerde condities. 

 De proefpersonen in het onderzoek van Hagens et al. (2007) waren studenten en 

hebben ieder materiaal bestaande uit acht biologische processen voorgelegd gekregen. In dit 

onderzoek waren de proefpersonen leerlingen uit vwo-5 en vwo-6. De moeilijkheidsgraad van 

het materiaal ligt vrij hoog, maar is wel voor deze doelgroep bedoeld. Om te voorkomen dat 

het onderzoek meer van de proefpersonen zou vragen dan zij aankonden, is ervoor gekozen 

om iedere proefpersoon materiaal over twee biologische processen voor te leggen. De 

hoeveelheid nieuwe informatie kon op die manier beperkt worden gehouden, de 

proefpersonen hebben immers weinig voorkennis over biologische processen. Met als gevolg 

dat er geen overload aan informatie zou optreden. Ook een mogelijk negatief effect op de 

motivatie van de proefpersonen werd hierdoor gering gehouden. 
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 Het materiaal van de vier meest eenvoudige biologische processen uit het onderzoek 

van Hagens et al. (2007) is geselecteerd op basis van de gemiddelde behaalde scores. De 

biologische processen waarop het slechtst was gescoord zijn niet meegenomen in dit 

onderzoek. Dit betekent niet dat de geselecteerde processen heel makkelijk werden gevonden 

in het onderzoek van Hagens et al. Vooral de studenten met weinig voorkennis hadden moeite 

met het begrijpen en onthouden van de informatie. 

 Het geselecteerde materiaal is in dit onderzoek verdeeld over twee versies. Iedere 

proefpersoon kreeg tijdens het onderzoek naar spontane leerstrategieën één van de twee 

versies voorgelegd bestaande uit twee biologische processen. Het enige onderdeel waarop de 

versies van elkaar verschilden was het onderwerp. Er was dus geen sprake van een 

manipulatie. Versie 1 bestond uit materiaal over de levenscyclus van de malariaparasiet en de 

voortplanting van varens (zie afbeelding 1). Versie 2 gaf informatie over de ontwikkeling van 

de eicel en de werking van een waterzuiveringsinstallatie. Een overzicht van het materiaal is 

te vinden in bijlage A.  

 

 

 

De leerresultaten zijn vastgesteld aan de hand van vragenlijsten die zijn samengesteld uit 

begripsvragen. Het begrip werd op drie manieren gemeten met behulp van retention, transfer 

en matching (Moreno & Mayer, 1999). Door het begrip op verschillende manieren te meten is 

het mogelijk een algemeen beeld te krijgen van de kennis van de proefpersonen over de 

biologische processen. 

 Onder retention valt het reproduceren van het proces dat wordt beschreven in de tekst. 

De proefpersonen is bijvoorbeeld gevraagd een beschrijving te geven over hoe er van 

rioolwater rivierwater wordt gemaakt. Voor ieder biologisch proces zijn de vijf belangrijkste 

onderdelen opgenomen in het antwoordmodel. Voor ieder correct beschreven onderdeel is een 

punt gegeven. Op retention kon maximaal vijf punten worden behaald.  

Afbeelding 1: Voorbeeldmateriaal uit het onderzoek 
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 Met behulp van transfervragen kan worden nagegaan of de proefpersonen inzicht 

hebben gekregen in het biologische proces en of zij de informatie ook daadwerkelijk hebben 

begrepen. Dit kan worden getest door de proefpersonen een probleem voor te leggen waarbij 

zij hun kennis over het proces moeten toepassen om tot een oplossing te komen. De 

transfervraag bij het materiaal over het voortplantingsproces van de eikvaren was als volgt: 

“Stel dat een eikvaren in een windstille omgeving wordt gehouden. Hoe zou je ervoor kunnen 

zorgen dat hij zich dan toch voortplant? Licht je antwoord toe.” Als het goed is hebben de 

proefpersonen, na het lezen van de vraag, in de gaten dat er sprake is van een probleem. De 

wind is namelijk een onderdeel van het voortplantingsproces van de eikvaren: “bij droog weer 

springen de sporenhoopjes open en worden de sporen door de wind verspreid.” Een 

alternatieve oplossing voor de wind zouden dieren kunnen zijn. Dieren kunnen de sporen 

meenemen op hun vacht of huid om ze op een andere plek op de grond te laten vallen. Op die 

manier kunnen de sporen ook worden verspreid. Voor zowel een mogelijke oplossing als de 

toelichting ervan is een punt gegeven. Op transfer kon maximaal twee punten worden 

behaald.  

 Door middel van matching kan worden gekeken of de proefpersonen de afbeelding 

hebben bekeken en of zij onderdelen in de afbeelding kunnen benoemen. De proefpersonen 

werd bijvoorbeeld gevraagd in de afbeelding aan te geven waar de “geslachtelijke 

voortplanting” van de malariaparasiet plaatsvindt. Voor ieder juist geplaatst onderdeel is een 

punt gegeven. Op matching kon maximaal twee punten worden behaald. 

 In totaal konden er per biologisch proces maximaal negen punten worden behaald. Een 

overzicht van de vragenlijsten en het antwoordmodel is te vinden in bijlagen B & C. 

 

3.3 Procedure 

De proefpersonen namen een voor een plaats op een stoel voor het beeldscherm van de Tobii 

1750 Eye Tracker. De proefpersonen is gevraagd ontspannen, recht voor het beeldscherm te 

gaan zitten. Voordat de calibratie
3
 werd uitgevoerd kregen de proefpersonen individueel te 

horen wat er van hen werd verwacht. “Na de calibratie krijg je materiaal te zien over 

biologische processen. Bestudeer het materiaal goed, want je krijgt naderhand een vragenlijst 

over de processen voorgelegd. Je krijgt voor je deelname geen cijfer, maar we willen wel 

graag dat je je best doet.” De proefpersonen zijn er ook van op de hoogte gesteld dat zij niet te 

veel kunnen bewegen en dat naar het scherm blijven kijken gewenst is.
4
 

 De woorden „tekst(en)‟ en „lezen‟ zijn vermeden in de instructie, om te voorkomen dat 

de nadruk op de tekst werd gelegd. De proefpersonen zouden een instructie met de woorden 

„tekst(en)‟ en „lezen‟ namelijk kunnen opvatten als een aanwijzing dat de afbeelding niet 

belangrijk is. Om die reden is ervoor gekozen om het meer algemene woord „materiaal‟ in de 

instructie te gebruiken, dat zowel kan verwijzen naar de tekst als de afbeelding. 

 Bij de instructie werd de nadruk gelegd op het “goed bestuderen” van het materiaal. 

Het doel van deze formulering is de proefpersonen aan te zetten tot het aandachtig lezen van 

de tekst en bekijken van de afbeelding, zodat de gegeven informatie zo goed mogelijk wordt 

begrepen. Dat de informatie niet alleen moest worden begrepen maar ook moest worden 

                                                 
3
 Met het uitvoeren van een calibratie kan worden gecontroleerd of de computer de oogbewegingen van de 

proefpersoon kan volgen. 
4
 De complete instructie is te vinden in bijlage D. 
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onthouden, werd in de instructie aangegeven door te verwijzen naar de vragenlijst die de 

proefpersonen naderhand kregen voorgelegd. 

 Na de mondelinge instructie en een goedgekeurde calibratie kregen de proefpersonen 

materiaal over twee biologische processen voorgelegd. De oneven genummerde 

proefpersonen kregen processen te zien over de levenscyclus van de malariaparasiet en de 

wijze waarop varens zich voortplanten (versie 1). De even genummerde proefpersonen kregen 

processen te zien over de ontwikkeling van eicellen en hoe waterzuiveringsinstallaties 

rioolwater zuiveren (versie 2). Wanneer de proefpersonen dachten het eerste biologische 

proces goed te hebben bestudeerd, konden zij op de spatiebalk drukken om naar het volgende 

proces te gaan. De proefpersonen kregen de processen slechts eenmaal te zien. Het was dus 

niet mogelijk om na het tweede biologische proces het eerste proces nog een keer te bekijken. 

De proefpersonen waren niet op de hoogte van het aantal biologische processen dat zij 

moesten bestuderen.  

 Nadat de proefpersonen beide biologische processen hadden bestudeerd mochten zij 

plaatsnemen aan een tafel om de vragenlijsten te kunnen invullen. De vragenlijsten waren 

geprint op wit A4-papier. De antwoorden konden worden ingevuld met een pen. Uit 

onderzoek is gebleken dat de wijze waarop de opdracht wordt aangeboden, in dit geval de 

vragenlijsten, niet van invloed is op het resultaat (Mañá, Vidal-Abarca, García en Gil, 2008). 

Het maakt geen verschil of de vragenlijsten op papier worden aangeboden en met pen moeten 

worden ingevuld of via de computer gelezen en gemaakt kunnen worden. Wanneer de 

proefpersonen aangaven de vragenlijsten te hebben ingevuld, stelde de onderzoeker 

mondeling nog enkele algemene vragen over onder andere hun leeftijd. De informatie die 

hiermee is verkregen is gebruikt om na te gaan of bepaalde persoonskenmerken van invloed 

zijn op het resultaat. Een overzicht van de gegevens van de proefpersonen is te vinden in 

bijlage F. 

 De proefpersonen hebben geen specifieke instructie gekregen over de tijd die zij 

mochten besteden aan het bestuderen van het materiaal en het invullen van de vragenlijsten. 

Op die manier konden de proefpersonen zolang de tijd nemen als zij nodig dachten te hebben. 

Wel waren de proefpersonen er van op de hoogte dat ieder kwartier een nieuwe leerling zou 

deelnemen aan het onderzoek. Een deelname aan het onderzoek duurde in de praktijk 

ongeveer tien minuten. 

 

 

4. Analyse van de spontane leerstrategieën 

 

In dit hoofdstuk worden de spontane leerstrategieën geanalyseerd. Allereerst kan worden 

vastgesteld dat de proefpersonen verschillende leerstrategieën hebben toegepast. De een 

begint met het bekijken van de afbeelding, de ander leest eerst de tekst voor er naar de 

afbeelding wordt gekeken en weer een ander schakelt continu tussen de tekst en de 

afbeelding. Een overzicht van de gevonden kijkpatronen is te vinden in bijlage G.  

De vraag is nu welke leerstrategie, of welke combinatie van leerstrategieën zou 

kunnen zorgen voor het beste begrip. Met andere woorden: hoe zou je een tekst met 

afbeelding in het ideale geval moeten bestuderen om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk 

van de informatie begrijpt. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn de spontane 
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leerstrategieën op verschillende onderdelen geanalyseerd en gekoppeld aan de hoogte van de 

score op de begripsvragen. Op die manier is het mogelijk informatie te krijgen over factoren 

die van invloed zijn op het begrip, de zogenaamde scorevoorspellers. 

Met behulp van het statistische analyse programma SPSS is nagegaan welke factoren 

daadwerkelijk van invloed zijn op de score en daarom scorevoorspellers mogen worden 

genoemd. Alle statistische analyses in het onderzoek zijn eenzijdig getoetst. Voorafgaand aan 

de analyse stond niet exact vast waarop de spontane leerstrategieën zouden worden 

geanalyseerd. Tijdens de analyse van de data zijn bepaalde factoren opgevallen en nader 

onderzocht.  

De data van de oogmetingregistratie van de biologische processen zijn voor iedere 

proefpersoon apart geanalyseerd. Het kwam te vaak voor dat een proefpersoon verschillende 

leerstrategieën toepaste op de twee teksten met afbeeldingen.  

 

4.1 De betrouwbaarheid van de meting 

Voor ieder biologisch proces was een vragenlijst opgesteld bestaande uit drie typen 

begripsvragen. Doordat de vragenlijsten uit meerdere typen begripsvragen bestonden, konden 

verschillende onderdelen van het begrip worden gemeten: het begrijpen, onthouden en inzicht 

krijgen in het proces. Met behulp van een betrouwbaarheidstest is nagegaan of de 

begripsvragen daadwerkelijk van elkaar verschillen en een ander onderdeel van het begrip 

meten. De betrouwbaarheid op de begripsvragen is 0.112
5
. De lage betrouwbaarheid geeft aan 

dat de begripsvragen weinig met elkaar samenhangen. Er kan dus worden gesteld dat door 

middel van retention, transfer en matching verschillende onderdelen van het begrip worden 

gemeten.  

 

4.2 Score op begrip 

De gemiddelde scores op de begripsvragen worden weergegeven in tabel 1. De gemiddeldes 

zijn berekend over alle proefpersonen en alle teksten. Naast de gemiddelde scores zijn ook de 

maximaal te behalen scores zichtbaar. Uit tabel 1 blijkt dat vooral de gemiddelde score op 

retention erg laag is. De score op retention ligt ruim onder de helft van de maximaal te 

behalen score. Dit betekent dat de vragen over procesbeschrijving moeilijk te beantwoorden 

waren. Vrijwel alle proefpersonen wisten wel een of meerdere onderdelen van het proces te 

noemen, maar niet genoeg om hoog te scoren. Uit de lage score kan worden afgeleid dat er 

nog ruimte is voor verbetering van het tekstbegrip van de proefpersonen. Dit geldt in mindere 

mate voor transfer en matching, maar ook hier is de gemiddelde score niet gelijk aan de 

maximaal te behalen score. De factoren die van invloed zijn op de hoogte van de score, de 

zogenaamde scorevoorspellers, zullen in de volgende paragrafen worden besproken. 

 

Begripsvragen Gemiddelde score Standaard deviatie Maximale score 

retention 1.7 1.11 5 

transfer 1.1 0.96 2 

matching 1.4 0.70 2 

totaalscore 4.2 1.69 9 
Tabel 1: gemiddelde score per begripsvraag (N=84) 

                                                 
5
 De betrouwbaarheid is gemeten met Cronbach’s Alpha. De data van alle proefpersonen zijn meegerekend. 
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4.3 Tijdsduur 

Om scorevoorspellers te ontdekken zijn gegevens uit de oogmetingdata gekoppeld aan de 

hoogte van de score op de begripsvragen. Allereerst is nagegaan of de tijd die de 

proefpersonen hebben besteed aan het bestuderen van het materiaal van invloed is op het 

begrip. Er is onderzocht of de hoge score van sommige proefpersonen wordt veroorzaakt 

doordat zij langer de tijd hebben genomen om het materiaal te bestuderen. Op die manier 

zouden zij namelijk meer informatie over de biologische processen tot zich kunnen hebben 

genomen en de processen meer hebben begrepen. Er blijkt echter geen correlatie te zijn tussen 

de tijd die proefpersonen gebruiken om het materiaal te bestuderen en de hoogte van de score 

op de begripsvragen. 

 De totale tijd die de proefpersonen hebben besteed aan het bestuderen van het 

materiaal kan worden onderverdeeld in totale kijktijd naar de tekst en totale kijktijd naar het 

beeld. De totale kijktijd naar de tekst bestaat uit: kijktijd naar de tekst tijdens de eerste 

leesronde, herleestijd tijdens de eerste leesronde, kijktijd naar de tekst tijdens de tweede 

leesronde en de herleestijd tijdens de tweede leesronde. Met de eerste leesronde wordt het 

voor de eerste keer bekijken (en bestuderen) van het materiaal bedoeld. De eerste leesronde 

begint wanneer er voor het eerst naar de tekst wordt gekeken en eindigt wanneer een 

proefpersoon onderaan de tekst is gekomen met lezen. De fixaties op de afbeelding tijdens de 

eerste of tweede leesronde tellen niet mee voor de kijktijd naar de tekst. Als een proefpersoon 

de tekst voor een tweede keer gaat doornemen is er sprake van een tweede leesronde. Er 

wordt gesproken over herlezen wanneer woorden en/of zinnen tijdens de eerste of tweede 

leesronde nogmaals worden gelezen. De gemiddelde tijdsduur per onderdeel wordt 

weergegeven in tabel 2. 

 

Tijdsduur Gemiddelde in ms Standaard deviatie 

tekst totaal 54887 21062 

beeld totaal 6401 4130 

kijktijd totaal 61288 23321 

tekst 1e 50428 18628 

herlezen 1e 10089 13069 

tekst 2e 4291 9929 

herlezen 2e 1195 3230 

beeld voor tekst 190 366 

beeld 1e 1756 3215 

beeld tussen rondes 3432 3485 

beeld 2e 960 2519 
Tabel 2: gemiddelde tijdsbesteding in milliseconde per onderdeel (N=69) 

Voor de totale kijktijd naar de tekst geldt dat er geen correlatie is met de score op de 

begripsvragen. Ook voor de verschillende onderdelen van de totale kijktijd naar de tekst zijn 

geen significante correlaties met de score gevonden. Dit betekent dat de proefpersonen die 

meer tijd besteden aan het bestuderen van de tekst, niet hoger scoren op de begripsvragen. 

 De totale kijktijd naar de afbeelding kan worden onderverdeeld in: kijktijd naar het 

beeld voor tekst (beeld voor tekst), kijktijd naar het beeld tijdens de eerste leesronde (beeld 

1e), kijktijd naar het beeld tijdens de tweede leesronde (beeld 2e) en kijktijd naar het beeld 
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tussen de eerste en de tweede leesronde (beeld tussen rondes). Er wordt gesproken over beeld 

voor tekst wanneer de eerste fixatie(s) op het materiaal op het beeld vallen en bij elkaar 

opgeteld minimaal 300ms zijn. Wanneer de eerste fixaties op het beeld minder zijn dan 300ms 

is het zeer onwaarschijnlijk dat de proefpersonen iets van de informatie hebben kunnen 

opgenomen. 

 Voor de totale kijktijd naar het beeld geldt dat deze correleert met matching (r=0.287; 

p=0.008) en de totaalscore op tekstbegrip (r=0.293; p=0.007). De proefpersonen die het beeld 

langer hebben bestudeerd, scoren beter op matching en de totaalscore. Dat er een correlatie 

wordt gevonden met de totaalscore, betekent dat niet alleen matching, maar ook de andere 

twee begripsvragen bijdragen aan de correlatie. Dit is te zien aan het feit dat de correlatie 

toeneemt. Op matching is de correlatie 0.287 en voor de totaalscore is dit ligt gestegen naar 

0.293. Met andere woorden: hoewel retention en transfer op zichzelf niet significant 

correleren met de totale kijktijd naar het beeld, dragen zij wel enigszins bij aan de significante 

correlatie met de totaalscore. Dit betekent dat de totale kijktijd naar het beeld kan worden 

gezien als een scorevoorspeller.  

 Met behulp van een correlatie-analyse op de verschillende onderdelen van de kijktijd 

naar het beeld blijkt dat de kijktijd naar het beeld tijdens de eerste leesronde ook significant 

correleert met de totaalscore (r=0.226; p=0.031). De samenhang met matching neigt naar 

significantie (r=0.193; p=0.056). De proefpersonen die het beeld tijdens de eerste leesronde 

langer hebben bestudeerd, scoren beter op de totaalscore. Aan de hand van deze resultaten 

wordt duidelijk dat de totale kijktijd naar het beeld dus van invloed is op de score en dan met 

name de kijktijd naar het beeld tijdens de eerste leesronde. De overige onderdelen waaruit de 

totale kijktijd naar het beeld bestaat (beeld 2e en beeld tussen rondes) zijn niet van invloed op 

de score. 

 

4.4 Gescheiden of geïntegreerde verwerking 

Uit de analyse naar de invloed van tijdsduur op het begrip is gebleken dat enkel de kijktijd 

naar het beeld een rol speelt. De vraag is hoe het komt dat sommige proefpersonen meer naar 

het beeld hebben gekeken dan anderen. Om hier een antwoord op te kunnen geven is 

onderzocht op welke manier(en) de proefpersonen hun aandacht hebben verdeeld over de 

tekst en de afbeelding. Met andere woorden: er is onderzocht op welke manier(en) de 

proefpersonen de informatie uit tekst en beeld hebben verwerkt. 

 Globaal gezien vielen twee manieren van informatieverwerking op: gescheiden 

verwerking en geïntegreerde verwerking. In het eerste geval werden tekst en beeld gescheiden 

van elkaar bestudeerd. Er werd niet naar de afbeelding geschakeld tijdens het lezen van de 

tekst. De schakelingen vonden plaats voorafgaand aan de tekst en/ of nadat de tekst helemaal 

was gelezen. In de meeste gevallen kwam het er op neer dat eerst de tekst in zijn geheel werd 

bestudeerd, voordat er naar de afbeelding werd gekeken. Bij de geïntegreerde manier van 

informatieverwerking ziet het schakelgedrag van de proefpersonen er anders uit. Allereerst 

kan worden opgemerkt dat er veel meer werd geschakeld tussen tekst en beeld. Daarbij komt 

dat schakelen naar de afbeelding vooral plaatsvond tijdens het lezen van de tekst.  

 De vraag is nu of de manier van informatieverwerking, gescheiden of geïntegreerd, 

van invloed is op de hoogte van de score op de begripsvragen. Dit blijkt enkel het geval te zijn 

voor matching (F=4.65; df=1, 77; p=0.017). De proefpersonen die het materiaal geïntegreerd 



15 

 

hebben verwerkt, scoren beter op matching dan de proefpersonen die het materiaal gescheiden 

hebben verwerkt. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat de geïntegreerde verwerking 

een bijkomend effect veroorzaakt. Doordat er meer wordt geschakeld, heeft dat gevolgen voor 

de tijd die wordt besteed aan het beeld. Er wordt simpelweg meer naar het beeld gekeken. Met 

behulp van matching wordt nagegaan of proefpersonen onderdelen van het biologische proces 

in de afbeelding kunnen benoemen. De onderdelen worden letterlijk in de afbeelding 

beschreven. Het is dus niet opmerkelijk dat de proefpersonen die de afbeelding langer hebben 

bekeken ook beter scoren op matching. De gescheiden of geïntegreerde verwerking van het 

materiaal is niet van invloed op retention, transfer of de totaalscore.  

 De gescheiden en geïntegreerde verwerking verschillen van elkaar wat het aantal 

schakelingen tussen tekst en beeld betreft (F=27.02; df=1, 77; p<0.001). Tabel 3 laat zien dat 

er tijdens de geïntegreerde verwerking van het materiaal veel meer wordt geschakeld tussen 

tekst en beeld dan tijdens de gescheiden verwerking. Alle schakelingen voor alle 

proefpersonen zijn met de hand geteld. Een schakeling werd geteld wanneer er van de tekst 

naar het beeld werd gekeken en andersom. Sommige schakelingen zijn echter niet 

meegerekend. Bijvoorbeeld wanneer de eerste fixaties op het beeld korter zijn dan 300ms of 

wanneer een schakeling in het tweede biologische proces wordt veroorzaakt door de plaatsing 

van de laatste fixatie in het eerste proces.  

 

Verwerking 
Gemiddeld aantal 

Standaard deviatie Aantal teksten
6
 

Schakelingen 

gescheiden 1.29 0.60 28 

geïntegreerd 4.96 3.70 51 
Tabel 3: gemiddeld aantal schakelingen per manier van informatieverwerking 

Met behulp van de informatie uit tabel 3 lijkt de manier van informatieverwerking af te 

hangen van het schakelgedrag. Als dat het geval is, zou schakelen op zichzelf ook van invloed 

moeten zijn op het begrip. Voor retention (r=0.214; p=0.029), matching (r=0.219; p=0.026) 

en de totaalscore (r=0.304; p=0.003) geldt dat het aantal schakelingen correleert met de 

hoogte van de score op de begripsvragen. Hoe meer de proefpersonen hebben geschakeld, hoe 

hoger de score op retention, matching en de totaalscore. Alhoewel transfer op zichzelf niet 

significant correleert met schakelen, draagt het wel bij aan de significante correlatie met de 

totaalscore. De correlatie tussen „retention plus matching‟ en schakelen is namelijk 0.291 

(p=0.005). De correlatie met schakelen wordt dus groter wanneer transfer wordt meegenomen 

in de analyse. Dit is te zien aan de significante correlatie tussen de totaalscore en 

schakelgedrag. 

 Wanneer schakelen wordt onderverdeeld in schakelen tijdens de eerste leesronde, 

schakelen tijdens de tweede leesronde en schakelen tussen de eerste en de tweede leesronde, 

wordt enkel een correlatie gevonden tussen transfer en schakelen tijdens de eerste leesronde 

                                                 
6
 Wanneer in dit onderzoeksverslag over „teksten‟ wordt gesproken wordt het materiaal van één biologisch 

proces bedoeld, bestaande uit een combinatie van tekst en beeld. De geanalyseerde oogmetingdata met 

betrekking tot manieren van informatieverwerking en schakelen bestaat uit 79 biologische processen. Wanneer 

alle beschikbare oogmetingdata zou worden meegenomen in de analyse zouden de resultaten over 80 processen 

moeten gaan, 40 proefpersonen met beschikbare oogmetingdata keer twee biologische processen. Van een 

proefpersoon was de meting van één biologisch proces echter zo slecht dat de schakelingen niet konden worden 

geteld. De data van deze persoon is daarom niet meegenomen in deze analyse. 
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(r=0.191; p=0.046). Om op transfer zo hoog mogelijk te scoren is het dus van belang om 

vooral te schakelen tussen tekst en beeld tijdens de gehele eerste leesronde. 

 Aan de hand van de resultaten over schakelen kan worden gesteld dat niet zozeer de 

manier van informatieverwerking, maar vooral het schakelgedrag van de proefpersonen van 

invloed is op hoogte van de score op de begripsvragen en daarmee op het begrip. Schakelen 

kan daarom als een belangrijke scorevoorspeller worden gezien. 

 

4.5 Tekst of beeld eerst 

Uit de analyse van de oogmetingdata blijkt verder dat sommige proefpersonen beginnen met 

het bestuderen van de tekst en anderen met het beeld. Tekst of beeld eerst is niet van invloed 

op retention, transfer of de totaalscore. Een verschil tussen tekst of beeld eerst neigt naar een 

significant verschil op matching (F=2.59; df=1, 77; p=0.056). Er is een lichte trend zichtbaar 

dat beeld eerst leidt tot een beter score op matching. Het kleine aantal van zeven 

proefpersonen die het materiaal beginnen te bestuderen met het beeld maken het verschil 

echter niet significant.  

 Uit de resultaten op de kijktijd naar het beeld is al gebleken dat een langere kijktijd 

naar het beeld zorgt voor een betere score. Wanneer iemand begint met het bestuderen van het 

beeld neemt hij of zij dus al een voorsprong op de totale kijktijd naar het beeld, vergeleken 

met proefpersonen die met de tekst beginnen. Daarbij komt dat de kans groter is dat er meer 

zal worden geschakeld van de tekst naar het beeld wanneer bij het beeld wordt begonnen, 

omdat men al weet wat er is afgebeeld. Daarom is er in dit onderzoek toch voor gekozen om 

beeld voor tekst als scorevoorspeller te beschouwen. 

 

4.6 Titellezers 

Het laatste wat opvalt aan de oogmetingdata is dat sommige proefpersonen de titel niet 

hebben gelezen. Het wel of niet lezen van de titel is van invloed op de hoogte van de score op 

matching (F=8.78; df=1, 77; p=0.002). De proefpersonen die de titel wel hebben gelezen 

scoren beter op matching dan de proefpersonen die de titel niet hebben gelezen. Een 

verklaring zou kunnen zijn dat de proefpersonen die de titel niet hebben gelezen minder 

gemotiveerd waren en daarom ook minder hun best hebben gedaan. Een andere verklaring 

kan liggen in het feit dat het niet lezen van de titel als gevolg heeft dat je het overzicht mist en 

daardoor moeite hebt de informatie als geheel te begrijpen. Er zijn geen significante 

verschillen gevonden voor het wel of niet lezen van de titel op retention, transfer en de 

totaalscore. 

 

In de voorgaande paragrafen zijn de scorevoorspellers besproken die van invloed zijn op het 

begrip. In tegenstelling tot de scorevoorspellers zijn ook een aantal factoren niet van invloed 

gebleken op het tekstbegrip, bijvoorbeeld schakelen van tekst naar beeld tijdens het lezen van 

de titel. Ook eigenschappen van de proefpersonen zoals geslacht, leeftijd, klas en profielkeuze 

beïnvloeden de score op begrip niet. In het volgende hoofdstuk zal met behulp van de 

informatie over de scorevoorspellers uit de analyse van de spontane leerstrategieën een 

„ideale‟ leerstrategie worden voorgesteld. 
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5. De „ideale‟ leerstrategie  

 

Scorevoorspellers geven informatie over factoren die van invloed zijn op de hoogte van de 

score op de begripsvragen. Scorevoorspellers kunnen in feite worden gezien als de „goede‟ 

eigenschappen van de proefpersonen die hoog hebben gescoord op de vragen. Door de 

„goede‟ eigenschappen met elkaar te combineren ontstaat een „ideale‟
7
 leerstrategie.  

Door middel van specifieke instructies over leerprocessen zou het positieve effect van 

afbeeldingen op tekstbegrip volgens Peeck (1993) kunnen worden vergroot. Peeck heeft een 

aantal voorwaarden opgesteld waaraan een dergelijke instructie zou moeten voldoen. Ten 

eerste moeten scholieren erop worden gewezen dat zij voldoende aandacht moeten besteden 

aan het bestuderen van de afbeelding. Deze instructie kan specifieker worden gemaakt door 

aan te geven waar in de afbeelding naar moet worden gekeken (Peeck, 1993). Vervolgens kan 

de scholieren worden verteld wat zij met de afbeelding moeten doen door informatie te geven 

over de opdracht, bijvoorbeeld woorden in de afbeelding plaatsen of een afbeelding compleet 

maken. Een instructie over leerprocessen staat of valt met de medewerking van de scholieren. 

Wanneer scholieren niet bereid zijn om de verschillende stappen van een instructie te volgen, 

dan zal er ook geen effect worden gevonden.  

Het stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie heeft als doel de scholieren bewust te 

maken van een leerstrategie die het begrip kan vergroten. In tabel 4 wordt de „ideale‟ 

leerstrategie stapsgewijs weergegeven. Iedere stap wordt toegelicht. Op die manier is het voor 

degene die de „ideale‟ leerstrategie doorneemt, gemakkelijker te begrijpen waarom de stappen 

in deze volgorde staan en waarom een bepaalde stap gedaan dient te worden. 

 

1 Begin met het lezen van de titel. 

De titel geeft je informatie over het onderwerp van de tekst. Wanneer je de titel 

leest, kun je al ideeën krijgen waar de tekst over zal gaan en wordt je voorkennis 

over het onderwerp geactiveerd. 

 

2 Bestudeer de afbeelding goed. 

Voordat je begint met het lezen van de tekst, is het verstandig eerst de afbeelding 

goed te bekijken. Wat wordt er afgebeeld? Staan er woorden in de afbeelding? 

Wat zou het doel kunnen zijn? Door eerst de afbeelding te bestuderen oriënteer je 

je ook op het onderwerp van de tekst.  

 

3 Lees de tekst aandachtig door. 

Wanneer je de titel en de afbeelding hebt bestudeerd kun je beginnen met het 

lezen van de tekst. Begin altijd bovenaan de tekst met lezen. 

 

4 Schakel naar de afbeelding. 

Tijdens het lezen van de tekst zul je informatie tegenkomen die je herkent uit de 

afbeelding. Wanneer dat het geval is, is het verstandig om na het lezen van de 

                                                 
7
 „ideale‟ staat tussen aanhalingstekens omdat nog moet blijken of er sprake is van een leerstrategie die van 

invloed is het begrip. Het woord ideaal is gebruikt omdat de leerstrategie enkel bestaat uit scorevoorspellers. 
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herkenbare informatie naar de afbeelding te schakelen. In de afbeelding kan de 

herkenbare informatie dan worden opgezocht. Op die manier combineer je de 

informatie in de tekst met de informatie uit de afbeelding. Hierdoor krijg je een 

beter overzicht in je hoofd waardoor je de informatie ook beter zult begrijpen. 

 

5 Herhaal stap 3 en stap 4 totdat je denkt het materiaal goed te hebben 

bestudeerd. 

 

Tabel 4: Het stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie 

5.1 Toelichting op het stappenplan van de ‘ideale’ leerstrategie 

In de eerste stap van de „ideale‟ leerstrategie wordt aangeraden te beginnen met het lezen van 

de titel. Uit de analyse van de spontane leerstrategieën blijkt namelijk dat de proefpersonen 

die de titel hebben gelezen beter scoren op begrip, dan de proefpersonen die dit niet hebben 

gedaan. Eerdere onderzoeken bevestigen dit resultaat (Bransford en Johnson, 1973: in Pander 

Maat, 2002; Schwarz en Flammer, 1981; Lorch, 1989: in Filippatou en Pumfrey, 1996). 

Daarbij komt dat de titel informatie geeft over het onderwerp en dat het lezen ervan 

voorkennis activeert. 

 Na het lezen van de titel is het verstandig de afbeelding goed te bestuderen. Alhoewel 

uit de analyse van de spontane leerstrategieën blijkt dat er geen significante verschillen zijn 

voor het eerst bestuderen van het beeld is het wel verstandig eerst het beeld te bekijken. Uit 

eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat beeld eerst een positieve invloed heeft op tekstbegrip 

(Mau-Asam, 2007). Omdat nog te veel proefpersonen te weinig naar de afbeelding hebben 

gekeken, zowel aan het begin van het leerproces als tijdens het leerproces, is het verstandig 

om er direct mee te beginnen. Op die manier is bekend wat er op de afbeelding is afgebeeld en 

kun je je alvast oriënteren op de informatie die in de tekst zal worden gegeven (Mau-Asam, 

2007). 

 Na het bestuderen van de afbeelding kan er worden begonnen met het lezen van tekst. 

In de tekst wordt een biologisch proces beschreven. Een proces is een serie opeenvolgende 

gebeurtenissen, meestal in chronologische volgorde (Moreno & Mayer, 1989). De eerste 

gebeurtenis veroorzaakt de tweede gebeurtenis, de tweede gebeurtenis veroorzaakt de derde 

gebeurtenis, enzovoort. De verschillende gebeurtenissen in een proces gebeuren dus in een 

vaste volgorde. Om die reden is het niet verstandig om halverwege de tekst te beginnen met 

lezen, dit zorgt enkel voor verwarring. Het klinkt misschien logisch om bovenaan de tekst te 

beginnen met lezen, maar toch blijkt uit de analyse van de spontane leerstrategieën dat niet 

iedereen dat uit zichzelf, automatisch doet. 

 Schakelen hangt sterk samen met de hoogte van de score op de begripsvragen. Dat 

schakelen een belangrijke scorevoorspeller is, heeft het onderzoek van Hagens et al. (2007) 

ook bewezen. De leerinstructie is dan ook met name bedoeld om het schakelgedrag van 

scholieren te stimuleren. Aangeven dat er meer moet worden geschakeld biedt geen garantie 

dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Bij schakelen gaat het erom dat de informatie uit de tekst 

en de afbeelding geïntegreerd verwerkt kunnen worden. Door scholieren eerst de afbeelding te 

laten bestuderen (stap 2) kan een schakelstrategie worden voorgesteld. Tijdens het lezen van 

de tekst zal men namelijk informatie tegenkomen die wordt herkend uit de afbeelding. 
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Wanneer dat het geval is, is het verstandig om na het lezen van de herkenbare informatie naar 

de afbeelding te schakelen. In de afbeelding kan de herkenbare informatie dan worden 

opgezocht. Op die manier wordt de informatie uit de tekst met de informatie uit de afbeelding 

gecombineerd, met als gevolg een geïntegreerde verwerking. Hierdoor krijg je een beter 

overzicht van de informatie, waardoor het mogelijk beter zal worden begrepen. 

 

Uit de analyse van de spontane leerstrategieën blijkt dat sommige proefpersonen automatisch 

het materiaal op een „goede‟ manier bestuderen. Dit geldt echter niet voor iedereen en niet 

voor alle stappen uit het stappenplan. Door mensen bewust te maken van de „ideale‟ 

leerstrategie is het misschien mogelijk hun leerstrategie in de juiste richting te sturen wanneer 

dat niet automatisch gebeurt. Op die manier zou de „ideale‟ leerstrategie invloed kunnen 

uitoefenen op het resultaat van het leerproces, het begrip. Of dit het geval is zal moeten 

blijken aan de hand een experiment. Het experiment wordt in de volgende hoofdstukken 

beschreven. 

 

5.2 Verwachtingen 

Met behulp van de „ideale‟ leerinstructie kan worden nagegaan of het mogelijk is om de 

spontane leerstrategieën van mensen te sturen. Volgens Peeck (1993) is het van belang dat een 

leerinstructie zo specifiek mogelijk wordt beschreven. Om aan deze voorwaarde te kunnen 

voldoen wordt iedere stap in het stappenplan toegelicht. Op die manier wordt specifiek 

aangegeven waarom een bepaalde stap moet worden ondernomen. De verwachting is dat alle 

proefpersonen het stappenplan zullen toepassen tijdens het bestuderen van het lesmateriaal 

over biologische processen. Door middel van een oogmetingonderzoek is het mogelijk te 

controleren of de proefpersonen goed naar de uitleg van de leerinstructie hebben geluisterd. 

Door de oogbewegingen van de proefpersonen te analyseren kan namelijk worden nagegaan 

of zij het stappenplan hebben toegepast. Wanneer dit achteraf niet het geval blijkt te zijn kan 

de oorzaak worden gezocht in de medewerking/motivatie van de scholieren (Peeck, 1993). 

 De „ideale‟ leerinstructie is met name opgesteld om het aantal schakelingen tussen 

tekst en beeld te vergroten. Schakelen zorgt ervoor dat er meer naar het beeld wordt gekeken 

(Van Weelden, 2007; Hagens et al., 2007). Hoe meer er naar het beeld wordt gekeken, hoe 

langer de kijktijd naar het beeld wordt. Langere kijktijd naar het beeld heeft als gevolg een 

langere totale kijktijd. De verwachting is dan ook dat de „ideale‟ leerinstructie niet alleen van 

invloed is op schakelen, maar ook op de kijktijd naar het beeld en de totale kijktijd. 

 De „ideale‟ leerstrategie bestaat uit een stappenplan met de goede eigenschappen van 

de goede lezers. Uit de analyse van de spontane leerstrategieën is gebleken dat schakelen sterk 

samenhangt met begrip. Dit onderzoek bevestigt daarmee de resultaten uit het onderzoek van 

Hagens et al. (2007) naar de correlatie tussen schakelen en begrip. Door het schakelgedrag 

nog meer te stimuleren met behulp van een instructie kan het begrip van de scholieren 

mogelijk nog meer worden verbeterd. 
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Het experiment 

 

6. Methode 

 

6.1 Proefpersonen 

Aan het experiment hebben dezelfde proefpersonen deelgenomen als tijdens het onderzoek 

naar spontane leerstrategieën. In verband met ziekte heeft één proefpersoon minder 

deelgenomen aan het experiment. 

 Voor twee proefpersonen is na de afname van het experiment geconstateerd dat de 

oogmetingdata van de twee biologische processen niet goed genoeg waren. Er ontbraken te 

veel fixaties door slechte metingen, waardoor de data niet compleet was en een vertekend 

beeld zou kunnen geven. Hiermee resteerde de oogmetingdata van 39 proefpersonen. 

   

6.2 Onderzoeksontwerp 

Het experiment is grotendeels opgezet volgens het voortoets-natoets-controle-groep-ontwerp.  

Het experiment wijkt af van dit onderzoeksontwerp bij de selectie van de proefpersonen. De 

proefpersonen zijn namelijk niet aselect geselecteerd, maar op basis van weinig voorkennis 

over biologische processen.  

 De controlegroep en experimentele groep zijn samengesteld aan de hand van stratified 

random sampling (RS). Met behulp van de resultaten uit het onderzoek naar spontane 

leerstrategieën konden twee gelijke groepen worden gemaakt. De eerste toewijzing betrof de 

manier waarop zij het materiaal over de biologische processen hadden bestudeerd, gescheiden 

of geïntegreerde manier van informatieverwerking. Tijdens de eerste toewijzing is ook 

rekening gehouden met de materiaalversie die de proefpersonen kregen voorgelegd. In beide 

groepen komen de twee versies even vaak voor. De proefpersonen werden aselect aan de 

groepen toegewezen. Vervolgens is gekeken in hoeverre de groepen overeenkwamen op de 

andere relevante variabelen, zoals de score op de begripsvragen, tijdsduur en schakelgedrag. 

Naar aanleiding hiervan zijn enkele proefpersonen van groep gewisseld tot de groepen gelijk 

waren. De groepen zijn dus gelijk op basis van de relevante variabelen uit het onderzoek naar 

spontane leerstrategieën. Schematisch kan het toegepaste onderzoeksontwerp als volgt 

worden weergegeven: 

 

RS O1 X O2 (experimentele groep) O: observatie 

RS O3  O4 (controlegroep) X: manipulatie 

Tabel 5: Schematische weergave onderzoeksontwerp 

De resultaten voor O1 en O3 komen uit het onderzoek naar spontane leerstrategieën. De X in 

het onderzoeksontwerp stelt de instructie over de „ideale‟ leerstrategie voor. De leerinstructie 

wordt getest in O2, in de experimentele groep. O4 wordt gevormd door de controlegroep.  

 Het onderzoeksontwerp maakt het mogelijk het effect van geschiedenis te controleren. 

Met geschiedenis worden in dit geval gebeurtenissen bedoeld die plaatsvinden tussen het 

onderzoek naar spontane leerstrategieën en het experiment. De gebeurtenissen zijn geen 

onderdeel van de experimentele manipulatie (de leerinstructie), maar zouden wel van invloed 

kunnen zijn op het begrip. Dit ontwerp controleert geschiedenis in zoverre het „algemene‟ 
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gebeurtenissen betreft die beide condities (de controlegroep en de experimentele groep) in 

gelijke mate beïnvloeden. 

 De bedreiging van de interne validiteit door rijping kan in dit type onderzoeksontwerp 

ook gemakkelijk worden opgevangen. Een vorm van rijping is testwijsheid. Door ervaring op 

te doen met het maken van bepaalde type tests, worden de prestaties van proefpersonen beter. 

In dit onderzoek is het materiaal tijdens de eerste en de tweede afname op dezelfde manier 

weergegeven. Wanneer de proefpersonen aan de tweede afname van het onderzoek beginnen 

kunnen zij aan de opmaak van het materiaal afleiden dat het om eenzelfde type onderzoek 

gaat als tijdens de eerste afname. Om die reden kunnen de proefpersonen ook dezelfde soort 

begripsvragen verwachten, waardoor zij het materiaal doelgerichter gaan bestuderen. Doordat 

dit effect zowel bij de controle- als de experimentele groep zal optreden, is rijping geen factor 

waar rekening mee moet worden gehouden.  

 

6.3 Materiaal 

In het experiment is hetzelfde materiaal gebruikt als tijdens het onderzoek naar spontane 

leerstrategieën. De proefpersonen kregen ditmaal de andere versie bestaande uit twee teksten 

voorgelegd. Op die manier kreeg geen van de proefpersonen een biologisch proces voor een 

tweede keer te zien. 

 De leerresultaten zijn, net als tijdens de eerste afname, vastgesteld aan de hand van 

vragenlijsten die zijn samengesteld uit begripsvragen. Het begrip werd ook in het experiment 

op drie manieren gemeten met behulp van retention, transfer en matching. De score op de 

begripsvragen is op dezelfde manier berekend als in het onderzoek naar spontane 

leerstrategieën. 

 

6.4 Procedure 

De proefpersonen namen een voor een plaats op een stoel voor het beeldscherm met de Tobii 

1750 Eye Tracker. Ook ditmaal kregen zij materiaal over biologische processen voorgelegd 

met de opdracht deze te bestuderen, om er vervolgens vragen over te kunnen beantwoorden. 

De proefpersonen die waren ingedeeld in de controlegroep kregen dezelfde instructie als 

tijdens de eerste afname. De experimentele groep kreeg een instructie over de „ideale‟ 

leerstrategie.
8
 De instructies aan de controlegroep en experimentele groep zijn mondeling en 

individueel gegeven, voorafgaand aan hun deelname aan het onderzoek. Op die manier kon 

het effect van de instructie op korte termijn worden nagegaan. 

 De proefpersonen in de experimentele groep kregen eerst te horen wat het doel was 

van de eerste afname van het onderzoek: “Met behulp van een oogmetingapparaat hebben we 

informatie gekregen over jullie spontane leerstrategie, de manier waarop je te werk bent 

gegaan tijdens het bestuderen van het materiaal. Vervolgens zijn we nagegaan welke factoren 

van invloed zijn op de hoogte van de score op de vragen en daarmee het begrip.” Na deze 

algemene informatie kregen de proefpersonen het stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie op 

papier aangereikt. De onderzoeker nam de stappen een voor een mondeling door, terwijl de 

proefpersonen konden meelezen. Vervolgens kregen de proefpersonen de tijd om het 

                                                 
8
 De complete instructie is te vinden in bijlage E. 
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stappenplan nog even door te lezen nemen.
9
 Wanneer de „ideale‟ leerstrategie duidelijk was, 

werd de proefpersonen gevraagd het materiaal over de biologische processen te bestuderen 

aan de hand van de „ideale‟ leerstrategie.  

 De proefpersonen hadden geen specifieke instructie gekregen over de tijd die zij 

mochten besteden aan het bestuderen van het materiaal en het invullen van de vragenlijsten. 

Op die manier konden de proefpersonen zolang de tijd nemen als zij nodig dachten te hebben. 

Wel waren de proefpersonen er van op de hoogte dat ieder kwartier een nieuwe leerling zou 

deelnemen aan het onderzoek. Een deelname aan het onderzoek duurde in de praktijk 

ongeveer tien minuten. Tijdens de eerste dag hebben de proefpersonen uit de controlegroep 

deelgenomen aan het onderzoek. Pas op de tweede dag kregen proefpersonen de instructie 

over de „ideale‟ leerstrategie te horen. Door eerst de volledige controlegroep af te nemen is 

voorkomen dat zij via via iets te weten zouden komen over de meer uitgebreide instructie.  

 

 

7. Resultaten 

 

Uit een globale analyse van de oogmetingdata blijkt dat alle proefpersonen
10

 in de 

experimentele groep het stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie hebben toegepast tijdens het 

bestuderen van het materiaal. Alle proefpersonen hebben het materiaal namelijk op een 

geïntegreerde manier verwerkt door veel te schakelen tussen tekst en beeld. Geen van de 

proefpersonen in de experimentele groep heeft het materiaal op een gescheiden manier 

verwerkt. Het is dus mogelijk om proefpersonen bewust te maken van een „ideale‟ 

leerstrategie met als gevolg de leerstrategieën daadwerkelijk bij te kunnen sturen. De 

proefpersonen in de controlegroep hebben het materiaal ongeveer op dezelfde manier 

bestudeerd als tijdens de eerste afname. In het onderzoek naar spontane leerstrategieën zijn 28 

teksten gescheiden verwerkt en 51 teksten geïntegreerd. In de controlegroep werden zeventien 

teksten gescheiden verwerkt en 25 teksten geïntegreerd. Een overzicht van de gevonden 

kijkpatronen in beide groepen is te vinden in bijlage H. 

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan of de instructie over de „ideale‟ leerstrategie 

ervoor heeft gezorgd dat de proefpersonen in de experimentele groep ook beter hebben 

gescoord op de begripsvragen dan de proefpersonen in de controlegroep. Met behulp van het 

statistische analyse programma SPSS is gekeken of de twee groepen van elkaar verschillen. 

Alle statistische analyses in het experiment zijn eenzijdig getoetst. 

De data van de oogmetingregistratie van de biologische processen zijn voor iedere 

proefpersoon apart geanalyseerd. Het kwam te vaak voor dat een proefpersoon verschillende 

leerstrategieën toepaste op de twee teksten.  

 

7.1 De betrouwbaarheid van de meting 

Allereerst is nagegaan of ook tijdens de afname van het experiment verschillende onderdelen 

van het begrip zijn gemeten. De betrouwbaarheid op de begripsvragen is 0.425
11

. De redelijk 

                                                 
9
 Een veelgehoorde reactie op het stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie was dat het “heel logisch” wordt 

gevonden. 
10

 Met uitzondering van één proefpersoon die de titel van één tekst niet heeft gelezen. 
11

 De betrouwbaarheid is gemeten met Cronbach’s Alpha. De data van alle proefpersonen zijn meegerekend. 
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lage betrouwbaarheid geeft aan dat de begripsvragen weinig met elkaar samenhangen. Er kan 

dus worden gesteld dat door middel van retention, transfer en matching ook tijdens het 

experiment verschillende onderdelen van het begrip worden gemeten.  

 

7.2 Score op begrip 

De gemiddelde scores op de begripsvragen voor de experimentele en controlegroep zijn 

weergegeven in tabel 6. De gemiddeldes zijn berekend over alle proefpersonen en alle teksten. 

Met behulp van de gemiddelde scores kan worden geconstateerd dat de proefpersonen tijdens 

de tweede afname van het onderzoek als geheel beter hebben gepresteerd op retention 

(F=18.22; df=1, 164; p<0.001), matching (F=4.51; df=1, 164; p=0.018) en de totaalscore 

(F=19.09; df=1, 164; p<0.001) dan tijdens de eerste afname. Het verschil tussen de eerste en 

tweede afname op transfer neigt naar significantie (F=2.68; df=1, 164; p=0.052). Dat de 

scores op de begripsvragen tijdens de tweede afname hoger uitvallen kan worden gezien als 

het resultaat van „testwijsheid‟. Het materiaal over biologische processen was tijdens de 

tweede afname namelijk gelijk aan de eerste afname. De proefpersonen konden dus weten 

welke vragen er zouden komen en daardoor doelgerichter het materiaal hebben bestudeerd. 

Doordat dit effect zowel bij de controle- als de experimentele groep heeft optreden, is 

testwijsheid geen factor waar rekening mee hoeft worden gehouden.  

  

Begripsvragen 

Afname 1 Afname 2 
Maximale 

score Gemiddelde Standaard Gemiddelde Standaard 

Score Deviatie score Deviatie 

retention 1.7 1.11 2.5 1.29 5 

transfer 1.1 0.96 1.4 0.88 2 

matching 1.4 0.70 1.6 0.62 2 

totaalscore 4.2 1.69 5.5 1.95 9 
Tabel 6: gemiddelde score per begripsvraag per afname (afname 1, N=84; afname 2, N=82) 

 

De vraag is nu of de experimentele groep beter heeft gescoord op tekstbegrip dan de 

controlegroep. Met behulp van de gemiddelde scores uit tabel 7 kan worden nagegaan of er 

sprake is van significante verschillen tussen de groepen. Voor retention (F=3.31; df=1, 80; 

p=0.036), matching (F=2.80; df=1, 80; p=0.049) en de totaalscore (F=3.25; df=1, 80; 

p=0.038) geldt dat er sprake is van een significant verschil tussen de controlegroep en de 

experimentele groep. De experimentele groep scoort in alle gevallen hoger op de 

begripsvragen dan de controlegroep. Er is echter geen significant verschil gevonden op 

transfer (F=0.05; df=1, 80; p=0.416). 

  

Begripsvragen 

Controlegroep Experimentele groep 
Maximale 

score Gemiddelde Standaard Gemiddelde Standaard 

Score Deviatie score Deviatie 

retention 2.2 1.26 2.7 1.28 5 

transfer 1.3 0.87 1.4 0.90 2 

matching 1.5 0.63 1.8 0.59 2 

totaalscore 5.1 1.98 5.9 1.93 9 
Tabel 7: gemiddelde score per begripsvraag per groep (controlegroep, N=42; experimentele groep, N=40) 
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7.3 Tijdsduur 

In deze paragraaf zal worden nagegaan of de tijdsduur van het bestuderen van het materiaal 

wordt beïnvloed door de instructie over de „ideale‟ leerstrategie. Niet alle oogmetingdata zijn 

meegenomen in deze analyse. De data van sommige proefpersonen waren namelijk niet 

compleet, doordat er fixaties ontbraken. Wanneer deze data mee zouden worden genomen in 

de analyse, bestaat er de kans dat een vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaat. Om dit te 

voorkomen is ervoor gekozen alleen de goedgekeurde oogmetingdata mee te nemen in de 

analyse naar tijdsduur. De gemiddelde tijdsbesteding aan tekst, beeld en de totale kijktijd 

worden per groep weergegeven in tabel 8.  

 

Tijdsduur 

Controlegroep Experimentele groep 

Gemiddelde Standaard Gemiddelde Standaard 

in ms deviatie in ms deviatie 

tekst totaal 56827 31775 61137 26679 

beeld totaal 9762 5989 21145 9025 

kijktijd totaal 66589 34067 82282 33061 

beeld 1e 3051 3923 17316 8288 

beeld tussen rondes 5316 5024 1383 2526 
Tabel 8: gemiddelde tijdsbesteding in milliseconde per onderdeel per groep  

 (controlegroep, N=39; experimentele groep, N=34) 

Uit tabel 8 blijkt dat de kijktijd naar de tekst (tekst totaal) niet wordt beïnvloed door de 

instructie. De controlegroep en de experimentele groep besteden evenveel tijd aan het 

bestuderen van de tekst (F=0.39; df=1, 71; p=0.268). Voor de kijktijd naar het beeld (beeld 

totaal) is er wel een verschil gevonden. De experimentele groep heeft meer dan 2x zoveel tijd 

besteed aan het beeld dan de controlegroep (F=41.25; df=1, 71; p<0.001). Dit verschil werkt 

door in de totale kijktijd (kijktijd totaal). Ook hier wordt een verschil gevonden tussen 

groepen. De experimentele groep besteedt in totaal meer tijd aan het bestuderen van het 

materiaal dan de controlegroep (F=3.96; df=1, 71; p=0.025). 

 Voor twee onderdelen van de totale kijktijd naar het beeld zijn ook significante 

verschillen gevonden tussen de groepen. Voor de kijktijd naar het beeld tijdens de eerste 

leesronde (beeld 1e) geldt dat deze een stuk langer wordt bekeken in de experimentele groep 

dan in de controlegroep (F=92.04; df=1, 71; p<0.001). Voor de kijktijd naar het beeld tussen 

de eerste en de tweede leesrondes (beeld tussen rondes) geldt dat er langer naar de afbeelding 

wordt gekeken in de controlegroep dan in de experimentele groep (F=17.06; df=1, 71; 

p<0.001). Met behulp van deze informatie kan worden gesteld dat de proefpersonen in de 

experimentele groep de informatie uit tekst en beeld meer geïntegreerd hebben verwerkt dan 

de proefpersonen in de controlegroep. De kijktijd op het beeld tijdens de eerste leesronde 

(beeld 1e) wordt namelijk veroorzaakt door te schakelen naar het beeld tijdens het lezen van 

de tekst. Dit is niet gebruikelijk wanneer tekst en beeld gescheiden worden verwerkt. Dan 

wordt er voornamelijk geschakeld naar het beeld, nadat de tekst helemaal is gelezen. In dat 

geval worden de fixaties op het beeld gerekend tot beeld tussen rondes. Deze resultaten 

kunnen dus als een bevestiging worden gezien op het effect dat de instructie over de „ideale‟ 

leerstrategie veroorzaakt op de manier waarop tekst en beeld worden verwerkt. 
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 Door middel van een variantie-analyse kan worden nagegaan of kijktijd totaal van 

invloed is geweest op de gevonden verschillen op begrip tussen groepen. De variabele kijktijd 

totaal moet in dat geval als covariate worden opgenomen in de variantie-analyse naar 

verschillen tussen groepen op begrip. Op die manier wordt eerst het effect van kijktijd totaal 

geanalyseerd, pas daarna wordt gekeken of er een verschil is tussen groepen. Nadat kijktijd 

totaal is opgenomen als covariaat blijft het verschil tussen groepen op retention (F=3.36; 

df=1, 79; p=0.036) en de totaalscore (F=3.68; df=1, 79; p=0.030) significant. Het verschil 

tussen groepen op matching neigt naar significantie (F=2.75; df=1, 79; p=0.051). Dit betekent 

dat de totale tijd die de proefpersonen hebben besteed aan het bestuderen van het materiaal 

niet bepalend is voor de verschillen tussen groepen.  

 Om na te kunnen gaan of beeld totaal van invloed is op de score kan alleen de 

goedgekeurde data worden meegenomen in de statistische analyse. Voor de goedgekeurde 

data geldt dat er een verschil is tussen groepen op retention (F=2.97; df=1, 71; p=0.045) en de 

totaalscore (F=2.93; df=1, 71; p=0.046). Er wordt geen verschil gevonden op transfer 

(F=0.04; df=1, 71; p=0.423) en matching (F=2.14; df=1, 71; p=0.074). Wanneer de variabele 

beeld totaal wordt opgenomen als covariaat in de variantie-analyse verdwijnen de verschillen 

tussen groepen op retention (F=0.88; df=1, 70; p=0.176) en de totaalscore (F=1.68; df=1,70; 

p=0.100). Dit betekent dat de kijktijd naar het beeld het verschil in de score op de retention en 

de totaalscore heeft veroorzaakt. De experimentele groep heeft beter gescoord op de retention 

en de totaalscore, omdat er langer naar het beeld is gekeken. 

 

7.4 Titellezers 

De eerste stap van de leerinstructie ging over het lezen van de titel. Uit het onderzoek naar 

spontane leerstrategieën is gebleken dat het lezen van de titel een positieve invloed heeft op 

het tekstbegrip. In tabel 9 is te zien dat bijna alle proefpersonen tijdens het experiment naar de 

titel hebben gekeken. Dit geldt voor zowel de controlegroep als de experimentele groep. Het 

verschil tussen de groepen is dan ook niet significant (F=0.94; df=1, 80; p=0.335). 

 

Titellezers 
Controlegroep Experimentele groep 

Aantal Percentage Aantal Percentage 

Deviatie ja 39 92.9 39 97.5 

nee 3 7.1 1 2.5 
Tabel 9: Aantal (niet) titellezers per groep (controlegroep, N=42; experimentele groep, N=40) 

 

7.5 De invloed van schakelen 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat schakelen sterk samenhangt met de score op begrip 

(Hagens et al., 2007). Ook uit de analyse van de spontane leerstrategieën blijkt dat schakelen 

een belangrijke scorevoorspeller is. Om na te kunnen gaan of de instructie over de „ideale‟ 

leerinstructie invloed heeft gehad op het schakelgedrag van de proefpersonen, de manier 

waarop de aandacht tussen tekst en beeld is verdeeld, moeten het gemiddeld aantal 

schakelingen in de controlegroep en de experimentele groep met elkaar worden vergeleken. 

De resultaten op schakelen worden per groep weergegeven in tabel 10. 

 De controlegroep en de experimentele groep verschillen significant van elkaar wat het 

gemiddeld aantal schakelingen tussen tekst en beeld betreft(F=21.89; df=1, 80; p<0.001). Uit 
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tabel 10 blijkt dat het schakelgedrag van de proefpersonen wordt beïnvloed door de instructie. 

De „ideale‟ leerinstructie zorgt ervoor dat de proefpersonen in de experimentele groep meer 

zijn gaan schakelen dan de proefpersonen in de controlegroep. Het bijkomende effect van 

schakelen is dat er meer naar het beeld wordt gekeken. Schakelen hangt dan ook sterk samen 

de totale kijktijd naar het beeld (r=0.631; p<0.001).  

 

Schakelen 

Controlegroep Experimentele groep 

Gemiddelde Standaard Gemiddelde Standaard 

in aantal deviatie in aantal deviatie 

schakelen 6.60 6.548 13.20 6.219 
Tabel 10: gemiddeld aantal schakelingen tussen tekst en beeld per groep 

(controlegroep, N=42; experimentele groep, N=40) 

 

Door middel van een variantie-analyse kan worden nagegaan of schakelen daadwerkelijk een 

grote invloed heeft op het begrip. De variabele schakelen moet in dat geval als covariate 

worden opgenomen in de variantie-analyse naar verschillen tussen groepen op begrip. Op die 

manier wordt eerst het effect van schakelen geanalyseerd, pas daarna wordt gekeken of er een 

verschil is tussen groepen. De relatie tussen schakelen en retention is significant (F=8.92; 

df=1, 79; p=0.002). Ook voor de totaalscore geldt dat de relatie met schakelen significant is 

(F=3.70; df=1, 79; p=0.029). Nadat schakelen is opgenomen als covariaat verdwijnt het 

verschil tussen groepen op retention (F=0.09; df=1, 79; p=0.380) en de totaalscore (F=0.54; 

df=1, 79; p=0.233). Dit betekent dat schakelen het verschil in de score op de retention en de 

totaalscore heeft veroorzaakt. De experimentele groep heeft beter gescoord op de retention en 

de totaalscore, simpelweg omdat er meer geschakeld is tussen tekst en beeld. Schakelen 

veroorzaakt geen significante verschillen tussen groepen op transfer (F=0.21; df= 1, 79; 

p=0.648) en matching (F=0.63; df=1, 79; p=0.429). 

   

 

8. Conclusie 

 

8.1 Algemene conclusie 

In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te geven op de volgende vraag: 

 

In hoeverre kan een instructie over leerstrategieën scholieren helpen tijdens het 

bestuderen en begrijpen van lesmateriaal over biologische processen? 

 

Het eerste doel van het onderzoek was na te gaan hoe scholieren lesmateriaal over biologische 

processen spontaan bestuderen. Tijdens de instructie voorafgaand aan een deelname werd 

daarom enkel tegen de scholieren gezegd dat zij het materiaal goed moesten bestuderen om er 

vervolgens vragen over te kunnen beantwoorden. Op die manier was het mogelijk informatie 

te krijgen over de spontane leerstrategieën die scholieren toepassen tijdens het bestuderen van 

lesmateriaal bestaande uit tekst en beeld. Uit de analyse van de spontane leerstrategieën bleek 

dat vrijwel iedereen het materiaal op een andere manier heeft bestudeerd.  
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 Om een instructie over een „goede‟ manier van leren op te kunnen stellen is 

onderzocht welke kenmerken uit de spontane leerstrategieën samenhangen met een hoge score 

op de begripsvragen. De uitkomst van deze analyse waren een aantal scorevoorspellers, die 

zijn samengebracht in een instructie over de „ideale‟ leerstrategie. Iedere scorevoorspeller 

staat gelijk aan een stap in het stappenplan. Uit een analyse van de spontane leerstrategieën in 

combinatie met de „ideale‟ leerstrategie bleek dat sommige proefpersonen automatisch het 

materiaal op een „goede‟ manier bestuderen. Dit geldt echter niet voor iedereen en niet voor 

alle stappen uit het stappenplan.  

 Het effect van de „ideale‟ leerinstructie is getoetst met behulp van een experiment. De 

helft van de proefpersonen kreeg dezelfde instructie als tijdens de eerste afname. De andere 

proefpersonen werd verteld over de „ideale‟ leerstrategie. De resultaten van het experiment 

bevestigen dat het mogelijk is om de spontane leerstrategieën van scholieren te sturen, door ze 

bewust te maken van de „ideale‟ leerstrategie. Op die manier kunnen hun spontane 

leerstrategieën in de juiste richting worden sturen, wanneer dat niet automatisch gebeurt. Uit 

de analyse van de oogmetingdata bleek namelijk dat alle proefpersonen in de experimentele 

groep het materiaal over biologische processen hebben bestudeerd aan de hand van de stappen 

uit de leerinstructie. De leerinstructie heeft er dus voor gezorgd dat iedereen de titel heeft 

gelezen, dat de afbeelding meer is bekeken en dat de proefpersonen tijdens het lezen van de 

tekst veelvuldig naar de afbeelding hebben geschakeld. Het overkoepelende doel van de 

„ideale‟ leerinstructie om schakelen tussen tekst en beeld te stimuleren is daarmee bereikt. 

 Met behulp van de resultaten uit het experiment kan ook worden gesteld dat het 

toepassen van de leerinstructie heeft geleid tot een beter begrip. De proefpersonen in de 

experimentele groep hebben significant beter gescoord op retention, matching en de 

totaalscore, dan de controlegroep. De „ideale‟ leerinstructie is tevens van invloed op de totale 

tijd die de proefpersonen hebben besteed aan bestuderen van het materiaal. De totale kijktijd 

is echter niet de oorzaak van het verschil tussen groepen op begrip. Het verschil op begrip 

wordt namelijk veroorzaakt door het schakelgedrag van de proefpersonen en de kijktijd naar 

het beeld. Hoe meer de proefpersonen hebben geschakeld, hoe hoger de score op begrip. 

Schakelen zorgt er tevens voor dat er meer naar het beeld wordt gekeken. De kijktijd naar het 

beeld is ook van invloed op begrip gebleken. Omdat een langere kijktijd naar het beeld wordt 

veroorzaakt door schakelen, kan schakelen worden gezien als dé scorevoorspeller van begrip.  

 

In de volgende paragraaf zullen de scorevoorspellers uit de „ideale‟ leerinstructie worden 

beschreven in relatie tot de theorie. 

 

8.2 Scorevoorspellers in relatie tot de theorie 

De scorevoorspeller waar de „ideale‟ leerinstructie mee begint is de titel. Pander Maat (2002) 

omschrijft de titel als een oriëntatiepunt in de tekst. Wanneer de titel ontbreekt, heeft de lezer 

vaak de grootste moeite erachter te komen over welk onderwerp er in de tekst wordt 

geschreven. De titel zorgt er dus voor dat de lezer zich kan oriënteren op het onderwerp van 

de tekst. Het ontbreken van de titel boven een tekst zorgt ervoor dat de informatie uit de tekst 

minder wordt begrepen en onthouden, dan wanneer er wel een titel aanwezig is (Bransford en 

Johnson, 1973: in Pander Maat, 2002). De aanwezigheid van een titel betekent echter niet dat 

deze altijd wordt gelezen. Uit de analyse van de spontane leerstrategieën blijkt namelijk dat 
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niet alle proefpersonen de moeite heeft genomen om de titel te bestuderen. Het gevolg van het 

niet lezen van titel was te zien in de lagere score op begrip. Dit resultaat bevestigt het idee dat 

de titel informatie geeft over relevante kennisstructuren om de informatie in de tekst (en 

beeld) op een goede manier te kunnen organiseren en integreren (Schwarz en Flammer, 1981; 

Lorch, 1989: in Filippatou en Pumfrey, 1996). 

 De tweede scorevoorspeller is erop gericht de aandacht van de proefpersonen te 

vestigen op de afbeelding. De toegevoegde waarde van afbeeldingen wordt namelijk nog te 

vaak onderschat (Peeck, 1993). Scholieren denken meer dan eens dat een korte blik op de 

afbeelding voldoende is. Het positieve effect van afbeeldingen op tekstbegrip kan volgens 

Peeck (1993) en Schnotz (1993) worden vergroot door specifiek aan te geven waar in een 

afbeelding naar moet worden gekeken. In de „ideale‟ leerinstructie is dit gedaan door de 

scholieren erop te wijzen goed te kijken wat er wordt afgebeeld en zich af te vragen wat het 

doel zou kunnen zijn van de afbeelding. Door het beeld voorafgaand aan de tekst te 

bestuderen wordt de aanwezige kennis in het geheugen over het onderwerp geactiveerd en kan 

de aandacht van de scholieren op bepaalde informatie worden gericht. Daarbij komt dat de 

informatie uit het beeld kan helpen met het opzetten van een schema om de inkomende 

informatie uit de tekst beter te kunnen organiseren en verwerken (Mau-Asam, 2007). 

 De laatste scorevoorspeller gaat over het beïnvloeden van schakelen tussen tekst en 

beeld. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het schakelgedrag van proefpersonen 

kan worden gestimuleerd door verwijzingen in tekst en/ of beeld te plaatsen (Mayer, 1989; 

Mayer en Gallini, 1990; Van Weelden, 2007; Hagens et al., 2007). In sommige gevallen 

leidde meer schakelen tot een beter begrip (Mayer, 1989; Mayer en Gallini, 1990; Hagens et 

al., 2007). Met behulp van dit onderzoek is aangetoond dat het schakelgedrag ook kan worden 

beïnvloed door middel van een specifieke leerinstructie. Door enkel aan te geven dat er meer 

geschakeld moet worden bestaat er de kans dat mensen niet begrijpen wat je bedoelt of dat er 

maar wat wordt gedaan. Door de proefpersonen eerst de afbeelding te laten bestuderen kan 

een schakelstrategie worden voorgesteld. Tijdens het lezen van de tekst zal men namelijk 

informatie tegenkomen die wordt herkend uit de afbeelding. Wanneer dat het geval is, is het 

verstandig om na het lezen van de herkenbare informatie naar de afbeelding te schakelen. In 

de afbeelding kan de herkenbare informatie dan worden opgezocht. Op die manier wordt de 

informatie uit de tekst met de informatie uit de afbeelding gecombineerd, met als gevolg een 

geïntegreerde verwerking. Uit het onderzoek bleek dat wanneer het materiaal op deze manier 

werden bestudeerd dit een positief effect heeft op het begrip.  

 

Kortom, uit het onderzoek is bleken dat de spontane leerstrategieën van scholieren kunnen 

worden gestuurd door middel van een instructie over de „ideale‟ leerstrategie. Het toepassen 

van het stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie zorgt ervoor dat het lesmateriaal op een 

„goede‟ manier wordt bestudeerd. Dit is te zien aan het feit dat de „ideale‟ leerstrategie ervoor 

zorgt dat de scholieren het lesmateriaal beter hebben begrepen en onthouden. De „ideale‟ 

leerstrategie heeft dus een positieve invloed op het begrip. 
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9. Discussie 

 

Uit de analyse van de spontane leerstrategieën is gebleken dat sommige proefpersonen 

automatisch het materiaal op een „goede‟ manier hebben bestudeerd. Dit geldt echter niet voor 

iedereen en niet voor alle stappen uit het stappenplan. Uit het experiment is gebleken dat alle 

proefpersonen in de experimentele groep het materiaal hebben bestudeerd aan de hand van de 

leerinstructie. Tevens is gebleken dat de leerinstructie van invloed is op het begrip. Hieruit 

kan worden afgeleid dat de „ideale‟ leerinstructie niet alleen de minder goede lezers heeft 

geholpen met het beter begrijpen en onthouden van het lesmateriaal. Ook de goede lezers, die 

bijvoorbeeld één stap uit het stappenplan niet automatisch toepassen, kunnen profijt hebben 

van de instructie.  

 In dit onderzoek is het kortetermijneffect van de „ideale‟ leerinstructie getoetst. De 

instructie is namelijk gegeven voorafgaand aan een deelname aan het onderzoek. Het effect 

van de leerinstructie op begrip kan mogelijk worden vergroot wanneer de instructie wordt 

uitgebreid door middel van een training. Een training kan ervoor zorgen dat scholieren het 

stappenplan van de „ideale‟ leerstrategie zich eigen kunnen maken en dat zij in de toekomst 

het stappenplan automatisch gaan toepassen tijdens leerprocessen. Tevens kan met een 

training het langetermijneffect van de leerinstructie worden nagegaan. 

 Het effect van de „ideale‟ leerinstructie is in dit onderzoek gevonden op materiaal dat 

bestond uit biologische processen. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de leerinstructie 

ook toepasbaar is op ander materiaal en scholieren met een ander leerniveau. Scholieren met 

een lager leerniveau hebben mogelijk behoefte aan een versimpelde versie van de 

leerinstructie. Daarnaast kan het aantal teksten dat aan de proefpersonen is voorgelegd tijdens 

het onderzoek worden uitgebreid. Doordat de proefpersonen in dit onderzoek slechts twee 

teksten per keer kregen voorgelegd was het vaak lastig om een eenzijdig kijkpatroon van één 

proefpersoon over twee teksten te ontdekken. In de meeste gevallen was dit zelfs onmogelijk. 

Hierdoor werden proefpersonen vaak aan twee verschillende kijkpatronen toegewezen. Dit is 

echter geen probleem voor de interpretatie van de resultaten. Niet de proefpersonen zelf, maar 

de leerstrategieën werden met elkaar vergeleken. In vervolgonderzoek kan dit probleem 

mogelijk worden vermeden door proefpersonen meerdere teksten voor te leggen. 

 Alle proefpersonen in de experimentele groep hebben het stappenplan van de „ideale‟ 

leerstrategie toegepast tijdens het bestuderen van het materiaal. Het is echter de vraag of het 

effect van de leerinstructie ook wordt gevonden wanneer de proefpersonen niet worden 

gecontroleerd. De proefpersonen waren er namelijk van op de hoogte dat hun oogbewegingen 

werden geregistreerd. In vervolgonderzoek kan worden nagegaan of het effect van de 

leerinstructie wellicht toegewezen kan worden aan de aanwezigheid van de Eye Tracker door 

het onderzoek schriftelijk af te nemen. 

Het begrip is in dit onderzoek gemeten door middel van retention, transfer en 

matching. Met behulp van een betrouwbaarheidsanalyse is bevestigd dat het toepassen van 

retention, transfer en matching ervoor zorgt dat verschillende onderdelen van begrip kunnen 

worden gemeten. De score op retention, matching en de totaalscore worden beter wanneer 

proefpersonen worden geïnstrueerd hoe zij het lesmateriaal moeten bestuderen. Op transfer is 

geen effect gevonden. De oorzaak hiervan kan liggen aan de vragen zelf. Het is erg lastig om 

goede transfer-vragen te verzinnen die het inzicht van proefpersonen in een bepaald proces 
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meten. In de toekomst is het daarom verstandig om transfer-vragen te formuleren met de hulp 

van docenten. Zij hebben namelijk dagelijks te maken met het toetsen van het begrip van 

scholieren. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het verstandig is om de hulp in te 

schakelen van een biologiedocent wanneer het onderzoeksmateriaal onderwerpen over 

biologie bevat. 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen grote gevolgen hebben voor de huidige manier 

van omgaan met lesmateriaal. In tegenstelling tot het steeds maar weer aanpassen van het 

lesmateriaal, lijkt het verstandiger om scholieren te instrueren hoe zij het huidige lesmateriaal 

het beste kunnen bestuderen. Docenten moeten op de hoogte worden gebracht van de „ideale‟ 

leerstrategie om vervolgens de scholieren hierop attent te kunnen maken. Wanneer een 

leerling slecht presteert tijdens toetsen terwijl hij/zij genoeg tijd heeft besteed aan de 

voorbereiding, kan de oorzaak liggen in de manier waarop hij/zij het lesmateriaal heeft 

bestudeerd. Ook deze leerlingen zullen zeker profijt hebben van een goede leerinstructie.  

In het gehele onderzoeksverslag is ideaal tussen aanhalingstekens geplaatst. Het effect 

van de leerinstructie op ander lesmateriaal dan procesbeschrijvingen moet namelijk nog 

worden onderzocht. Het is denkbaar dat afbeeldingen niet altijd van toegevoegde waarde zijn. 

De leerinstructie zou daarom mogelijk moeten worden uitgebreid met een extra stap: ga eerst 

na of de afbeelding van toegevoegde waarde is voordat je deze gaat bestuderen.
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Bijlage A: Materiaal tekst en beeld 

Versie 1 
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Versie 2 
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Bijlage B: Vragenlijsten 

 

Levenscyclus van de malariaparasiet      Versie 1 

 

 

1) Leg uit hoe een mug een mens kan besmetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Stel: Je ontwikkelt een medicijn tegen malaria, dat werkt in de lever of in bloedbaan. 

Welke optie kies je en waarom? 
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Levenscyclus van de malariaparasiet 

 

 

3.1) Waar vindt de “geslachtelijke voortplanting” van de malariaparasiet plaats? (geef 

aan in de afbeelding) 

 

3.2) Wat is de “speekselklier” van de mug? (geef aan in de afbeelding) 
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Varens 

 

 

1) Beschrijf hoe de eikvaren zich voortplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Stel dat een eikvaren in een windstille omgeving wordt gehouden. Hoe zou je ervoor 

kunnen zorgen dat hij zich dan toch voortplant? Licht je antwoord toe. 
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Varens 

 

 

3.1) Wat is de “voorkiem”? (geef aan in de afbeelding) 

 

3.2) Wat is het “mannelijk voortplantingsorgaan”? (geef aan in de afbeelding) 
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Eicellen          Versie 2 

 

 

1) Beschrijf het proces van een jonge follikel tot het ontstaan van het gele lichaam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bij vrouwen die als voorbehoedsmiddel de pil gebruiken vindt geen eisprong plaats. 

Op welke plaats in het proces zou de pil deze functie kunnen vervullen? Licht je 

antwoord toe. 
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Eicellen 

 

 

3.1) Wat zijn de “rijpende follikels”? (geef aan in de afbeelding) 

 

3.2) Waar vindt de “ovulatie” plaats? (geef aan in de afbeelding) 
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Waterzuivering 

 

 

1) Beschrijf hoe er van rioolwater rivierwater wordt gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Stel: Er blijft weinig rioolslib in de bezinkingtanks achter en het water is niet goed 

gezuiverd. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Licht je antwoord toe. 
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Waterzuivering 

 

 

3.1) Waar bevindt zich het “slibdroogveld”? (geef aan in de afbeelding) 

 

3.2) Waar bevindt zich de “beluchtingstank”? (geef aan in de afbeelding) 
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Bijlage C: Antwoordmodel 

 

Levenscyclus van de malariaparasiet 

 

1) Leg uit hoe een mug een mens kan besmetten. 

(1) Door een steek van een besmette malariamug kan de parasiet in het bloed van een mens 

terechtkomen. 

(1) De parasiet komt in de lever terecht en 

(1) plant zich daar ongeslachtelijk voort.  

(1) De nakomelingen komen in het bloed terecht en tasten rode bloedcellen aan.  

(1) Hierdoor ontstaat bloedarmoede, met koortsaanvallen.  

 

2) Stel: Je ontwikkelt een medicijn tegen malaria, dat werkt in de lever of in bloedbaan. 

Welke optie kies je en waarom? 

(1) Een medicijn tegen malaria dat werkt in de lever,  

(1) omdat de lever eerder in het besmettingsproces zit dan de bloedbaan: de parasiet plant 

zich voort in de lever, vervolgens komen de nakomelingen in het bloed terecht en tasten rode 

bloedcellen aan.  

 

3.1) Waar vindt de “geslachtelijke voortplanting” van de malariaparasiet plaats? (1) 

3.2) Wat is de “speekselklier” van de mug? (1) 

Speekselklier 

van de mug 

Geslachtelijke 

voortplanting 
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Varens 

 

1) Beschrijf hoe de eikvaren zich voortplant. 

(1) Bij de eikvaren ontstaan sporen in sporenhoopjes aan de onderzijde van een blad. 

(1) Bij droog weer springen de sporenhoopjes open  

(1) en worden de sporen door de wind verspreid.  

(1) Uit een spore kan zich een tweeslachtige voorkiem ontwikkelen.  

(1) In de voorkiem vindt bevruchtingplaats doordat mannelijke voortplantingsorganen naar 

de vrouwelijke voortplantingsorganen zwemmen. 

 

2) Stel dat een eikvaren in een windstille omgeving wordt gehouden. Hoe zou je ervoor 

kunnen zorgen dat hij zich dan toch voortplant? Licht je antwoord toe.  

(1) Dieren (bijvoorbeeld insecten en vogels)  

(1) kunnen ervoor zorgen dat de sporen van de varens op een andere plek terecht komen door 

ze mee te nemen op het lijf of in de maag. 

 

(1) Handmatig het mannelijke- en vrouwelijke voortplantingsorgaan bij elkaar brengen,  

(1) zodat de varens zich alsnog kunnen voortplanten. 

 

3.1) Wat is de “voorkiem”? (1) 

3.2) Wat is het “mannelijk voortplantingsorgaan”? (1) 

 

 

 

Mannelijk 

voortplantings-

orgaan 

Voorkiem 
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Eicellen 

 

1) Beschrijf het proces van een jonge follikel tot het ontstaan van het gele lichaam. 

(1) Follikels, eicellen omgeven door een laag andere cellen, rijpen in de eierstokken. 

(1) In een rijpende follikel ontstaat een holte gevuld met vocht.  

(1) Als de follikel rijp is puilt deze buiten de eierstokken uit.  

(1) De follikel neemt nu erg veel vocht op, waardoor ze openbarst en de eicel wordt 

uitgestoten. Dit heet ovulatie of eisprong.  

(1) Het follikelweefsel dat in de eierstok achterblijft, wordt het gele lichaam genoemd. 

 

2) Bij vrouwen die als voorbehoedsmiddel de pil gebruiken vindt geen eisprong plaats. 

Op welke plaats in het proces zou de pil deze functie kunnen vervullen? Licht je 

antwoord toe. 

(1) Vochtvorming 

(1) de vochtvorming moet worden tegengegaan, om zo te voorkomen dat de follikels gaan 

rijpen, met als gevolg dat er een ovulatie optreedt. 

 

(2) Met het slikken van de pil wordt de groei en rijping van follikels geremd. 

 

(2) Met het slikken van de pil wordt de ovulatie/eisprong voorkomen. 

 

3.1) Wat zijn de “rijpende follikels”? (1) 

3.2) Waar vindt de “ovulatie” plaats? (1) 

 

Rijpende follikels 

Ovulatie 
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Waterzuivering  

 

1) Beschrijf hoe er van rioolwater rivierwater wordt gemaakt. 

(1) Uit het rioolwater wordt eerst het grove vuil gefilterd. Dit proces heet mechanische 

zuivering.  

(1) In de voorbezinktank stroomt het rioolwater langzaam. Daardoor zakt veel van het afval 

naar de bodem. Dit heet voorbezinking.  

(1) In de beluchtingstank vindt biologische zuivering plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van reducenten.  

(1) Ten slotte komt het water terecht in een nabezinktank. Hierin stroomt het water ook 

langzaam, zodat de laatste afvaldeeltjes kunnen bezinken.  

(1) Het gezuiverde water wordt daarna in rivieren en kanalen gepompt. 

 

2) Stel: Er blijft weinig rioolslib in de bezinkingtanks achter en het water is niet goed 

gezuiverd. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Licht je antwoord toe. 

(2) Het water stroomt te snel door de bezinkingstanks waardoor er weinig rioolslib 

achterblijft en het water niet goed gezuiverd is. 

 

(2) De afvoerleiding, die het rioolslib uit de bezinkingstanks moet afvoeren, is verstopt. 

 

(2) Ondanks dat het gezuiverde water er schoon uit ziet kan het mineralen zoals fosfaat en 

nitraat bevatten. 

 

3.1) Waar bevindt zich het “slibdroogveld”? (1) 

3.2) Waar bevindt zich de “beluchtingstank”? (1) 

 

Slibdroogveld 

Beluchtingstank 
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Bijlage D: Instructie oogmetingonderzoek deel 1 / deel 2 „controlegroep‟ 

 

 

o Het is belangrijk dat je makkelijk gaat zitten. 

 

o Calibreren, om te controleren of de computer jouw oogbewegingen kan volgen. 

 

o Na de calibratie krijg je materiaal te zien over biologische processen. 

 

o Bestudeer het materiaal goed, want je krijgt naderhand een vragenlijst voorgelegd over 

de processen. Je krijgt voor je deelname geen cijfer, maar we willen wel graag dat je je 

best doet. 

 

o Houd er tijdens het onderzoek rekening mee dat je niet te veel kan bewegen en dat je 

naar het scherm blijft kijken. 

 

o Druk op de spatiebalk om verder te gaan. 

 

o De pagina‟s van de vragenlijst zijn aan beide kanten bedrukt. 

 

o Bij de laatste vraag van iedere tekst is het de bedoeling dat je het gegeven woord bij 

het juiste lijntje in de afbeelding zet. 
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Bijlage E: Instructie oogmetingonderzoek deel 2 „experimentele groep‟ 

 

Enkele weken geleden hebben jullie deelgenomen aan een oogmetingonderzoek. Tijdens dat 

onderzoek hebben jullie twee biologische processen bestudeerd, om er vervolgens een aantal 

vragen over te kunnen beantwoorden. 

 

Met behulp van een oogmetingapparaat hebben we informatie verkregen over hoe er naar het 

materiaal is gekeken door de positie van de pupillen op het beeldscherm te volgen. De data 

die we hiermee hebben kunnen verzamelen zegt iets over jullie spontane leerstrategie, de 

manier waarop je te werk bent gegaan tijdens het bestuderen van het materiaal.  

 

Allereerst hebben we kunnen vaststellen dat vrijwel iedereen het bestuderen van het materiaal 

op een andere manier heeft aangepakt. De een begint met het bekijken van de afbeelding, de 

ander leest eerst de tekst voor er naar de afbeelding wordt gekeken en weer een ander schakelt 

continu tussen de tekst en de afbeelding. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

 

De vraag is nu welke strategie om te leren, of combinatie van leerstrategieën, zou kunnen 

zorgen voor het beste begrip. Met andere woorden: hoe zou je een tekst met afbeelding in het 

ideale geval moeten bestuderen om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk van de informatie 

begrijpt. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag hebben we de leerstrategieën op 

verschillende onderdelen geanalyseerd en gekoppeld aan de hoogte van de score op de 

begripsvragen. Op deze manier zijn we erachter gekomen welke factoren van invloed zijn op 

de score en daarmee het begrip. 

 

De „ideale‟ leerstrategie ziet er als volgt uit: 

 

1. Begin met het lezen van de titel. 

De titel geeft je informatie over het onderwerp van de tekst. Wanneer je de titel leest, 

kun je al ideeën krijgen waar de tekst over zal gaan en wordt je voorkennis over het 

onderwerp geactiveerd. 

 

2. Bestudeer de afbeelding goed. 

Voordat je begint met het lezen van de tekst, is het verstandig eerst de afbeelding goed 

te bekijken. Wat wordt er afgebeeld? Staan er woorden in de afbeelding? Wat zou het 

doel kunnen zijn? Door eerst de afbeelding te bestuderen oriënteer je je ook op het 

onderwerp van de tekst.  

 

3. Lees de tekst aandachtig door. 

Wanneer je de titel en de afbeelding hebt bestudeerd kun je beginnen met het lezen 

van de tekst. Begin altijd bovenaan de tekst met lezen. 

 

4. Schakel naar de afbeelding. 

Tijdens het lezen van de tekst zul je informatie tegenkomen die je herkent uit de 

afbeelding. Wanneer dat het geval is, is het verstandig om na het lezen van de 
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herkenbare informatie naar de afbeelding te schakelen. In de afbeelding kan de 

herkenbare informatie dan worden opgezocht. Op die manier combineer je de 

informatie in de tekst met de informatie uit de afbeelding. Hierdoor krijg je een beter 

overzicht in je hoofd waardoor je de informatie ook beter zult begrijpen. 

 

5. Herhaal stap 3 en stap 4 totdat je denkt het materiaal goed te hebben bestudeerd. 

 

Met behulp van bovenstaande informatie willen we je bewust maken van de ideale 

leerstrategie. Deze strategie zou je kunnen helpen tijdens leerprocessen. Of de besproken 

leerstrategie daadwerkelijk bijdraagt aan het beter begrijpen van informatie zal moeten blijken 

aan de hand van het tweede deel van het onderzoek.  

 

Wanneer je voor de tweede keer deelneemt aan het onderzoek, willen we graag dat je het 

materiaal probeert te bestuderen aan de hand van de ideale leerstrategie die we zojuist hebben 

besproken. 

 

Succes! 
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Bijlage F:Gegevens proefpersonen 

Pp Versie Groep Geslacht Leeftijd Klas Profielkeuze Dyslectisch? 

01 1/2 experimenteel vrouw 16 5 E&M nee 

02 2/1 controle man 16 5 E&M nee 

03 1/2 experimenteel vrouw 15 5 E&M nee 

04 2/1 experimenteel man 16 5 E&M nee 

05 1/2 experimenteel vrouw 16 5 E&M nee 

06 2/1 controle man 17 6 E&M nee 

07 1/2 experimenteel vrouw 17 6 E&M nee 

08 2/1 controle vrouw 17 6 C&M nee 

09 1/2 experimenteel vrouw 17 6 C&M nee 

10 2/1 experimenteel man 17 6 N&T nee 

11 1/2 controle vrouw 17 6 E&M nee 

12 2/1 controle vrouw 16 6 E&M nee 

13 1/2 experimenteel man 17 6 E&M nee 

14 2/1 experimenteel man 18 6 E&M nee 

15 1/2 controle man 15 5 C&M nee 

16 2/1 experimenteel man 17 5 E&M nee 

17 1/2 controle man 16 5 E&M nee 

18 2/1 controle man 17 5 E&M nee 

19 1/2 controle man 16 5 C&M nee 

20 2/1 controle vrouw 16 5 E&M ja 

 

 

21 1/2 experimenteel vrouw 16 5 E&M nee 

22 2/1 experimenteel man 16 5 E&M nee 

23 1/2 experimenteel man 17 6 N&T nee 

24 2/1 experimenteel man 17 6 E&M nee 

25 ½ controle vrouw 17 6 E&M nee 

26 2/1 controle vrouw 18 6 E&M nee 

27 1/2 experimenteel man 17 6 N&T nee 

28 2/1 experimenteel man 18 6 E&M nee 

29 1/2 controle vrouw 17 6 C&M nee 

30 2/1 experimenteel man 17 6 E&M nee 

31 1/2 controle vrouw 17 6 E&M nee 

32 2/1 controle man 18 6 C&M nee 

33 1/2 experimenteel vrouw 17 6 E&M nee 

34 2/1 controle man 17 6 N&T nee 

35 1/2 experimenteel vrouw 18 6 E&M nee 

36 2/1 controle vrouw 16 6 C&M nee 

37 1/2 experimenteel vrouw 17 6 E&M nee 

38 2/1 controle vrouw 17 6 E&M nee 

39 1/2 controle man 17 6 E&M nee 

40 2/1 experimenteel vrouw 16 5 C&M nee 

41 1/2 controle man 16 5 C&M nee 

42 2/1 controle vrouw 16 5 C&M nee 



52 

 

 

Proefpersoon Opmerkingen (afname 1) Opmerkingen (afname 2) 

01   

02   

03   

04   

05   

06 Geen oogmetingdata  

07 Geen oogmetingdata Data niet meegerekend 

08 Data niet meegerekend “Zelfde als vorige keer” 

09   

10   

11  Data tekst 1 niet meegerekend 

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18  Data tekst 2 niet meegerekend 

19   

20 Twee data files: 20a/ 20b  

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27 Data niet meegerekend  

28 “Leren en overhoring.”  

29   

30   

31 Data niet meegerekend  

32   

33  Data niet meegerekend 

34  “Zelfde als vorige keer” 

35  ZIEK 

36 Data niet meegerekend  

37  Data tekst 1 niet meegerekend 

38 Data T2 niet meegerekend “Zelfde als vorige keer” 

39   

40  Data tekst 1 niet meegerekend 

41 Data niet meegerekend Data tekst 1 niet meegerekend 

42   
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Bijlage G: Spontane leerstrategieën - indeling naar kijkpatronen 

 

 Aantal 

(N) 

Gescheiden of geïntegreerde 

verwerking 

Tekst of beeld 

eerst 

Schakelen tijdens 1
e
 

leesronde 1 20 Gescheiden Tekst Nee 

2 4 Gescheiden Beeld Nee 

3 4 Gescheiden Tekst Ja 

4 13 Geïntegreerd Tekst Nee 

5 5 Geïntegreerd Beeld Nee 

6 25 Geïntegreerd Tekst Ja 

7 8 Geïntegreerd Beeld Ja 

 

(1) 

o Gescheiden verwerking 

o Tekst eerst 

o Geen schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o Vrijwel geen schakelingen tijdens de 2
e
 leesronde (19/20) 

o Vrijwel altijd schakelingen tussen leesrondes (19/20) 

o 16/20 lezen de titel 

o Geen titelschakelaars 

 

(2) 

o Gescheiden verwerking 

o Beeld eerst 

o Geen schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o Geen schakelingen tijdens de 2
e
 leesronde 

o 1/2 schakelt tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o 3/4 lezen de titel 

o Geen titelschakelaars 

 

(3) 

o Gescheiden verwerking 

o Tekst eerst 

o Schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o Geen schakelingen tijdens de 2
e
 leesronde 

o 3/4 schakelen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o 3/4 lezen de titel 

o Geen titelschakelaars 

Geen logisch kijkpatroon. Gescheiden verwerking, maar toch schakelen tijdens de 1
e
 

leesronde. Verklaring: 1 fixatie op het beeld tijdens de 1
e
 leesronde. De fixatie is echter zo 

kort of valt buiten de afbeelding dat er van een gescheiden verwerking wordt uitgegaan. De 

fixatie telt als schakeling omdat alle schakelingen naar beeld tijdens bestuderen materiaal 

worden geteld als schakelen met uitzondering van sommige begin/eindschakelingen. 
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(4) 

o Geïntegreerde verwerking 

o Tekst eerst 

o Geen schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o 4/13 schakelen tijdens de 2
e
 leesronde 

o 11/13 schakelen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o 10/13 lezen de titel 

o Geen titelschakelaars 

 

(5) 

o Geïntegreerde verwerking 

o Beeld eerst 

o Geen schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o 2/5 schakelen tijdens de 2
e
 leesronde 

o Schakelingen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o Titellezers 

o Geen titelschakelaars 

 

(6) 

o Geïntegreerde verwerking 

o Tekst eerst 

o Schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o 8/25 schakelen tijdens de 2
e
 leesronde 

o 12/25 schakelen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o Titellezers 

o 11/25 schakelen tijdens het lezen van de titel naar de afbeelding 

 

(7) 

o Geïntegreerde verwerking 

o Beeld eerst 

o Schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o 1/8 schakelt tijdens de 2
e
 leesronde 

o 1/2 schakelt tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o Titellezers 

o 5/8 schakelen tijdens het lezen van de titel naar de afbeelding 
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Bijlage H: Experiment - indeling naar kijkpatronen 

 

 Aantal 

(N) 

Gescheiden of geïntegreerde 

verwerking 

Tekst of beeld 

eerst 

Schakelen tijdens 1
e
 

leesronde 1 12 Gescheiden Tekst Nee 

2 2 Gescheiden Beeld Nee 

3 3 Gescheiden Tekst Ja 

4 2 Geïntegreerd Tekst Nee 

5 0 Geïntegreerd Beeld Nee 

6 48 Geïntegreerd Tekst Ja 

7 15 Geïntegreerd Beeld Ja 

 

Kijkpatroon Controlegroep Experimentele groep Totaal 

1 12 0 12 

2 2 0 2 

3 3 0 3 

4 2 0 2 

6 16 32 48 

7 7 8 15 

Totaal 42 40 82 

 

(1) 

o Gescheiden verwerking 

o Tekst eerst 

o Geen schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o Vrijwel geen schakelingen tijdens de 2
e
 leesronde (10/12) 

o Vrijwel altijd schakelingen tussen leesrondes (10/12) 

o 9/12 lezen de titel 

o Geen titelschakelaars 

 

(2) 

o Gescheiden verwerking 

o Beeld eerst 

o Geen schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o Geen schakelingen tijdens de 2
e
 leesronde 

o Alle twee schakelingen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o Alle twee lezen de titel 

o Geen titelschakelaars 

 

(3) 

o Gescheiden verwerking 

o Tekst eerst 

o Schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o Geen schakelingen tijdens de 2
e
 leesronde 

o Geen schakelingen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o Iedereen leest de titel 
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o Geen titelschakelaars 

Geen logisch kijkpatroon. Gescheiden verwerking, maar toch schakelen tijdens de 1
e
 

leesronde. Verklaring: 1 fixatie op het beeld tijdens de 1
e
 leesronde. De fixatie is echter zo 

kort of valt buiten de afbeelding dat er van een gescheiden verwerking wordt uitgegaan. De 

fixatie telt als schakeling omdat alle schakelingen naar beeld tijdens bestuderen materiaal 

worden geteld als schakelen met uitzondering van sommige begin/eindschakelingen. 

 

(4) 

o Geïntegreerde verwerking 

o Tekst eerst 

o Geen schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o Schakelingen tijdens de 2
e
 leesronde 

o Schakelingen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o Titellezers 

o Geen titelschakelaars 

 

(6) 

o Geïntegreerde verwerking 

o Tekst eerst 

o Schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o 18/48 schakelen tijdens de 2
e
 leesronde 

o 31/48 schakelen tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o 47/48 zijn titellezers 

o 41/48 schakelen tijdens het lezen van de titel naar de afbeelding 

 

(7) 

o Geïntegreerde verwerking 

o Beeld eerst 

o Schakelingen tijdens de 1
e
 leesronde 

o 5/15 schakelt tijdens de 2
e
 leesronde 

o 9/15 schakelt tussen de 1
e
 en de 2

e
 leesronde 

o Titellezers 

o 13/15 schakelen tijdens het lezen van de titel naar de afbeelding 
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Bijlage I: SPSS-output per paragraaf 
 

4.1 De betrouwbaarheid van de meting 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 84 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 84 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,112 3 

 

4.2 Score op begrip 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

retention 84 1,67 1,112 

transfer 84 1,12 ,962 

matching 84 1,42 ,698 

totaalscore 84 4,20 1,692 

Valid N (listwise) 84   

 

4.3 Tijdsduur 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

teksttotaal 69 54886,97 21062,162 

beeldtotaal 69 6400,91 4130,343 

kijktijdtotaal 69 61287,88 23320,711 

tekst1e 69 50427,70 18628,319 

herlezen1e 69 10088,80 13069,042 

tekst2e 69 4291,35 9928,868 

herlezen2e 69 1194,94 3230,413 

beeldvoortekst 69 189,84 366,221 
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beeld1e 69 1756,36 3214,503 

beeldtussenrondes 69 3432,39 3484,742 

beeld2e 69 959,91 2519,025 

Valid N (listwise) 69   

 

Correlations 

  retention transfer matching totaalscore 

kijktijdtotaal Pearson Correlation ,028 ,149 ,170 ,171 

Sig. (1-tailed) ,410 ,111 ,081 ,081 

N 69 69 69 69 

teksttotaal Pearson Correlation ,000 ,139 ,132 ,131 

Sig. (1-tailed) ,500 ,127 ,140 ,141 

N 69 69 69 69 

beeldtotaal Pearson Correlation ,157 ,131 ,287
**
 ,293

**
 

Sig. (1-tailed) ,098 ,141 ,008 ,007 

N 69 69 69 69 

beeld1e Pearson Correlation ,127 ,117 ,193 ,226
*
 

Sig. (1-tailed) ,149 ,170 ,056 ,031 

N 69 69 69 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).       

 

4.4 Gescheiden of geïntegreerde verwerking 

Descriptive Statistics 

 gescheid_geint

egr Mean Std. Deviation N 

retention gescheiden 1,50 ,923 28 

geintegreerd 1,69 1,191 51 

Total 1,62 1,101 79 

transfer gescheiden 1,07 ,979 28 

geintegreerd 1,12 ,973 51 

Total 1,10 ,969 79 

matching gescheiden 1,18 ,670 28 

geintegreerd 1,53 ,703 51 

Total 1,41 ,707 79 
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totaalscore gescheiden 3,75 1,506 28 

geintegreerd 4,33 1,751 51 

Total 4,13 1,682 79 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention ,627
a
 1 ,627 ,514 ,476 

transfer ,039
b
 1 ,039 ,041 ,841 

matching 2,225
c
 1 2,225 4,654 ,034 

totaalscore 6,151
d
 1 6,151 2,207 ,141 

Intercept retention 183,513 1 183,513 150,356 ,000 

transfer 86,621 1 86,621 91,178 ,000 

matching 132,554 1 132,554 277,257 ,000 

totaalscore 1181,088 1 1181,088 423,815 ,000 

gescheid_geintegr retention ,627 1 ,627 ,514 ,476 

transfer ,039 1 ,039 ,041 ,841 

matching 2,225 1 2,225 4,654 ,034 

totaalscore 6,151 1 6,151 2,207 ,141 

Error retention 93,980 77 1,221   

transfer 73,151 77 ,950   

matching 36,813 77 ,478   

totaalscore 214,583 77 2,787   

Total retention 302,000 79    

transfer 169,000 79    

matching 195,000 79    

totaalscore 1566,000 79    

Corrected Total retention 94,608 78    

transfer 73,190 78    

matching 39,038 78    

totaalscore 220,734 78    

a. R Squared = ,007 (Adjusted R Squared = -,006)    

b. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,012)    

c. R Squared = ,057 (Adjusted R Squared = ,045)    

d. R Squared = ,028 (Adjusted R Squared = ,015)    
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable:schakel_echt  

gescheid_geint

egr Mean Std. Deviation N 

gescheiden 1,29 ,600 28 

geintegreerd 4,96 3,704 51 

Total 3,66 3,471 79 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:schakel_echt     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 244,136
a
 1 244,136 27,023 ,000 

Intercept 705,301 1 705,301 78,070 ,000 

gescheid_geintegr 244,136 1 244,136 27,023 ,000 

Error 695,636 77 9,034   

Total 1997,000 79    

Corrected Total 939,772 78    

a. R Squared = ,260 (Adjusted R Squared = ,250)   

 

Correlations 

  schakel_echt retention transfer matching totaalscore 

schakel_echt Pearson Correlation 1 ,214
*
 ,125 ,219

*
 ,304

**
 

Sig. (1-tailed)  ,029 ,137 ,026 ,003 

N 79 79 79 79 79 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).    

 

Correlations 

  

schakel_echt 

retentionmatchin

g 

schakel_echt Pearson Correlation 1 ,291
**
 

Sig. (1-tailed)  ,005 

N 79 79 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  
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Correlations 

  retention transfer matching totaalscore 

schakel1e Pearson Correlation ,001 ,191
*
 ,073 ,141 

Sig. (1-tailed) ,496 ,046 ,262 ,107 

N 79 79 79 79 

schakel2e Pearson Correlation -,027 ,012 ,068 ,018 

Sig. (1-tailed) ,408 ,457 ,276 ,436 

N 79 79 79 79 

schakeltussenrondes Pearson Correlation ,007 -,019 ,052 ,015 

Sig. (1-tailed) ,476 ,433 ,324 ,447 

N 79 79 79 79 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).       

 

4.5 Tekst of beeld eerst 

Descriptive Statistics 

 tekstofbeeld_

eerst Mean Std. Deviation N 

retention tekst eerst 1,66 1,023 62 

beeld eerst 1,47 1,375 17 

Total 1,62 1,101 79 

transfer tekst eerst 1,11 ,977 62 

beeld eerst 1,06 ,966 17 

Total 1,10 ,969 79 

matching tekst eerst 1,34 ,700 62 

beeld eerst 1,65 ,702 17 

Total 1,41 ,707 79 

totaalscore tekst eerst 4,11 1,569 62 

beeld eerst 4,18 2,099 17 

Total 4,13 1,682 79 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention ,485
a
 1 ,485 ,397 ,531 
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transfer ,039
b
 1 ,039 ,041 ,840 

matching 1,269
c
 1 1,269 2,586 ,112 

totaalscore ,054
d
 1 ,054 ,019 ,891 

Intercept retention 130,865 1 130,865 107,058 ,000 

transfer 62,925 1 62,925 66,236 ,000 

matching 118,939 1 118,939 242,480 ,000 

totaalscore 916,763 1 916,763 319,878 ,000 

tekstofbeeld_eerst retention ,485 1 ,485 ,397 ,531 

transfer ,039 1 ,039 ,041 ,840 

matching 1,269 1 1,269 2,586 ,112 

totaalscore ,054 1 ,054 ,019 ,891 

Error retention 94,122 77 1,222   

transfer 73,151 77 ,950   

matching 37,769 77 ,491   

totaalscore 220,680 77 2,866   

Total retention 302,000 79    

transfer 169,000 79    

matching 195,000 79    

totaalscore 1566,000 79    

Corrected Total retention 94,608 78    

transfer 73,190 78    

matching 39,038 78    

totaalscore 220,734 78    

a. R Squared = ,005 (Adjusted R Squared = -,008)    

b. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,012)    

c. R Squared = ,032 (Adjusted R Squared = ,020)    

d. R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,013)    

 

4.6 Titellezers 

Descriptive Statistics 

 titelleze

r Mean Std. Deviation N 

retention nee 1,44 ,882 9 

ja 1,64 1,130 70 

Total 1,62 1,101 79 
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transfer nee 1,11 1,054 9 

ja 1,10 ,965 70 

Total 1,10 ,969 79 

matching nee ,78 ,972 9 

ja 1,49 ,631 70 

Total 1,41 ,707 79 

totaalscore nee 3,33 1,581 9 

ja 4,23 1,678 70 

Total 4,13 1,682 79 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention ,314
a
 1 ,314 ,256 ,614 

transfer ,001
b
 1 ,001 ,001 ,974 

matching 3,997
c
 1 3,997 8,782 ,004 

totaalscore 6,391
d
 1 6,391 2,296 ,134 

Intercept retention 76,010 1 76,010 62,070 ,000 

transfer 38,988 1 38,988 41,019 ,000 

matching 40,857 1 40,857 89,781 ,000 

totaalscore 456,012 1 456,012 163,816 ,000 

titellezer retention ,314 1 ,314 ,256 ,614 

transfer ,001 1 ,001 ,001 ,974 

matching 3,997 1 3,997 8,782 ,004 

totaalscore 6,391 1 6,391 2,296 ,134 

Error retention 94,294 77 1,225   

transfer 73,189 77 ,951   

matching 35,041 77 ,455   

totaalscore 214,343 77 2,784   

Total retention 302,000 79    

transfer 169,000 79    

matching 195,000 79    

totaalscore 1566,000 79    

Corrected Total retention 94,608 78    

transfer 73,190 78    
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matching 39,038 78    

totaalscore 220,734 78    

a. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = -,010)    

b. R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,013)    

c. R Squared = ,102 (Adjusted R Squared = ,091)    

d. R Squared = ,029 (Adjusted R Squared = ,016)    

 

7.0 Resultaten 

gescheid_geintegr
a
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid gescheiden 17 40,5 40,5 40,5 

geintegreerd 25 59,5 59,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

a. groep = controlegroep    

gescheid_geintegr
a
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid geintegreerd 40 100,0 100,0 100,0 

a. groep = experimentele groep   

 

7.1 Betrouwbaarheid van de meting 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 82 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 82 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,425 3 
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7.2 Score op begrip 

Descriptive Statistics 

 deel Mean Std. Deviation N 

retention onderzoek deel 1 1,67 1,112 84 

onderzoek deel 2 2,46 1,288 82 

Total 2,06 1,263 166 

transfer onderzoek deel 1 1,12 ,962 84 

onderzoek deel 2 1,35 ,880 82 

Total 1,23 ,927 166 

matching onderzoek deel 1 1,42 ,698 84 

onderzoek deel 2 1,63 ,619 82 

Total 1,52 ,667 166 

totaalscore onderzoek deel 1 4,20 1,692 84 

onderzoek deel 2 5,45 1,982 82 

Total 4,82 1,939 166 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

retention 84 1,67 1,112 

transfer 84 1,12 ,962 

matching 84 1,42 ,698 

totaalscore 84 4,20 1,692 

Valid N (listwise) 84   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

retention 82 2,46 1,288 

transfer 82 1,35 ,880 

matching 82 1,63 ,619 

totaalscore 82 5,45 1,982 

Valid N (listwise) 82   

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
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Corrected Model retention 26,341
a
 1 26,341 18,223 ,000 

transfer 2,284
b
 1 2,284 2,684 ,103 

matching 1,963
c
 1 1,963 4,505 ,035 

totaalscore 64,714
d
 1 64,714 19,093 ,000 

Intercept retention 707,786 1 707,786 489,659 ,000 

transfer 253,706 1 253,706 298,149 ,000 

matching 386,204 1 386,204 886,568 ,000 

totaalscore 3866,907 1 3866,907 1,141E3 ,000 

deel retention 26,341 1 26,341 18,223 ,000 

transfer 2,284 1 2,284 2,684 ,103 

matching 1,963 1 1,963 4,505 ,035 

totaalscore 64,714 1 64,714 19,093 ,000 

Error retention 237,057 164 1,445   

transfer 139,553 164 ,851   

matching 71,441 164 ,436   

totaalscore 555,864 164 3,389   

Total retention 968,000 166    

transfer 395,000 166    

matching 459,000 166    

totaalscore 4476,000 166    

Corrected Total retention 263,398 165    

transfer 141,837 165    

matching 73,404 165    

totaalscore 620,578 165    

a. R Squared = ,100 (Adjusted R Squared = ,095)    

b. R Squared = ,016 (Adjusted R Squared = ,010)    

c. R Squared = ,027 (Adjusted R Squared = ,021)    

d. R Squared = ,104 (Adjusted R Squared = ,099)    

 

Descriptive Statistics 

 groep Mean Std. Deviation N 

retention controlegroep 2,21 1,260 42 

experimentele groep 2,72 1,281 40 

Total 2,46 1,288 82 

transfer controlegroep 1,33 ,874 42 
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experimentele groep 1,38 ,897 40 

Total 1,35 ,880 82 

matching controlegroep 1,52 ,634 42 

experimentele groep 1,75 ,588 40 

Total 1,63 ,619 82 

totaalscore controlegroep 5,07 1,980 42 

experimentele groep 5,85 1,929 40 

Total 5,45 1,982 82 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention 5,344
a
 1 5,344 3,313 ,072 

transfer ,036
b
 1 ,036 ,045 ,832 

matching 1,048
c
 1 1,048 2,797 ,098 

totaalscore 12,419
d
 1 12,419 3,248 ,075 

Intercept retention 499,832 1 499,832 309,862 ,000 

transfer 150,279 1 150,279 191,719 ,000 

matching 219,585 1 219,585 586,025 ,000 

totaalscore 2443,736 1 2443,736 639,124 ,000 

groep retention 5,344 1 5,344 3,313 ,072 

transfer ,036 1 ,036 ,045 ,832 

matching 1,048 1 1,048 2,797 ,098 

totaalscore 12,419 1 12,419 3,248 ,075 

Error retention 129,046 80 1,613   

transfer 62,708 80 ,784   

matching 29,976 80 ,375   

totaalscore 305,886 80 3,824   

Total retention 632,000 82    

transfer 213,000 82    

matching 250,000 82    

totaalscore 2755,000 82    

Corrected Total retention 134,390 81    

transfer 62,744 81    

matching 31,024 81    
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totaalscore 318,305 81    

a. R Squared = ,040 (Adjusted R Squared = ,028)    

b. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,012)    

c. R Squared = ,034 (Adjusted R Squared = ,022)    

d. R Squared = ,039 (Adjusted R Squared = ,027)    

 

7.3 Tijdsduur 

Descriptive Statistics
a
 

 N Mean Std. Deviation 

teksttotaal 39 56827,03 31774,784 

beeldtotaal 39 9762,18 5989,282 

kijktijdtotaal 39 66589,21 34066,643 

beeld1e 39 3051,21 3922,581 

beeldtussenrondes 39 5315,87 5023,640 

Valid N (listwise) 39   

a. groep = controlegroep 

 

Descriptive Statistics
a
 

 N Mean Std. Deviation 

teksttotaal 34 61137,18 26679,494 

beeldtotaal 34 21145,00 9025,224 

kijktijdtotaal 34 82282,18 33060,636 

beeld1e 34 17316,24 8287,818 

beeldtussenrondes 34 1382,88 2525,537 

Valid N (listwise) 34   

a. groep = experimentele groep 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model teksttotaal 3,374E8
a
 1 3,374E8 ,387 ,536 

beeldtotaal 2,354E9
b
 1 2,354E9 41,248 ,000 

kijktijdtotaal 4,473E9
c
 1 4,473E9 3,962 ,050 

beeld1e 3,696E9
d
 1 3,696E9 92,038 ,000 

beeldtussenrondes 2,810E8
e
 1 2,810E8 17,058 ,000 

Intercept teksttotaal 2,528E11 1 2,528E11 290,136 ,000 
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beeldtotaal 1,735E10 1 1,735E10 304,104 ,000 

kijktijdtotaal 4,026E11 1 4,026E11 356,527 ,000 

beeld1e 7,535E9 1 7,535E9 187,627 ,000 

beeldtussenrondes 8,151E8 1 8,151E8 49,485 ,000 

groep teksttotaal 3,374E8 1 3,374E8 ,387 ,536 

beeldtotaal 2,354E9 1 2,354E9 41,248 ,000 

kijktijdtotaal 4,473E9 1 4,473E9 3,962 ,050 

beeld1e 3,696E9 1 3,696E9 92,038 ,000 

beeldtussenrondes 2,810E8 1 2,810E8 17,058 ,000 

Error teksttotaal 6,186E10 71 8,712E8   

beeldtotaal 4,051E9 71 5,706E7   

kijktijdtotaal 8,017E10 71 1,129E9   

beeld1e 2,851E9 71 4,016E7   

beeldtussenrondes 1,169E9 71 1,647E7   

Total teksttotaal 3,149E11 73    

beeldtotaal 2,297E10 73    

kijktijdtotaal 4,833E11 73    

beeld1e 1,341E10 73    

beeldtussenrondes 2,337E9 73    

Corrected Total teksttotaal 6,219E10 72    

beeldtotaal 6,405E9 72    

kijktijdtotaal 8,464E10 72    

beeld1e 6,548E9 72    

beeldtussenrondes 1,450E9 72    

a. R Squared = ,005 (Adjusted R Squared = -,009)     

b. R Squared = ,367 (Adjusted R Squared = ,359)     

c. R Squared = ,053 (Adjusted R Squared = ,040)     

d. R Squared = ,565 (Adjusted R Squared = ,558)     

e. R Squared = ,194 (Adjusted R Squared = ,182)     

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention 5,486
a
 2 2,743 1,681 ,193 

transfer 2,478
b
 2 1,239 1,624 ,204 
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matching 1,051
c
 2 ,525 1,385 ,256 

totaalscore 16,391
d
 2 8,195 2,144 ,124 

Intercept retention 97,124 1 97,124 59,523 ,000 

transfer 43,972 1 43,972 57,641 ,000 

matching 40,370 1 40,370 106,402 ,000 

totaalscore 521,666 1 521,666 136,501 ,000 

kijktijdtotaal retention ,142 1 ,142 ,087 ,769 

transfer 2,443 1 2,443 3,202 ,077 

matching ,003 1 ,003 ,007 ,932 

totaalscore 3,971 1 3,971 1,039 ,311 

groep retention 5,480 1 5,480 3,359 ,071 

transfer ,151 1 ,151 ,198 ,658 

matching 1,045 1 1,045 2,753 ,101 

totaalscore 14,073 1 14,073 3,682 ,059 

Error retention 128,904 79 1,632   

transfer 60,266 79 ,763   

matching 29,973 79 ,379   

totaalscore 301,914 79 3,822   

Total retention 632,000 82    

transfer 213,000 82    

matching 250,000 82    

totaalscore 2755,000 82    

Corrected Total retention 134,390 81    

transfer 62,744 81    

matching 31,024 81    

totaalscore 318,305 81    

a. R Squared = ,041 (Adjusted R Squared = ,017)    

b. R Squared = ,040 (Adjusted R Squared = ,015)    

c. R Squared = ,034 (Adjusted R Squared = ,009)    

d. R Squared = ,051 (Adjusted R Squared = ,027)    

 

(goedgekeurde data) 

Descriptive Statistics 

 groep Mean Std. Deviation N 

retention controlegroep 2,15 1,268 39 
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experimentele groep 2,68 1,319 34 

Total 2,40 1,310 73 

transfer controlegroep 1,28 ,887 39 

experimentele groep 1,32 ,912 34 

Total 1,30 ,893 73 

matching controlegroep 1,49 ,644 39 

experimentele groep 1,71 ,629 34 

Total 1,59 ,642 73 

totaalscore controlegroep 4,92 1,965 39 

experimentele groep 5,71 1,931 34 

Total 5,29 1,975 73 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention 4,961
a
 1 4,961 2,972 ,089 

transfer ,031
b
 1 ,031 ,039 ,845 

matching ,869
c
 1 ,869 2,142 ,148 

totaalscore 11,131
d
 1 11,131 2,929 ,091 

Intercept retention 423,811 1 423,811 253,890 ,000 

transfer 123,319 1 123,319 152,701 ,000 

matching 185,198 1 185,198 456,525 ,000 

totaalscore 2052,117 1 2052,117 539,975 ,000 

groep retention 4,961 1 4,961 2,972 ,089 

transfer ,031 1 ,031 ,039 ,845 

matching ,869 1 ,869 2,142 ,148 

totaalscore 11,131 1 11,131 2,929 ,091 

Error retention 118,518 71 1,669   

transfer 57,339 71 ,808   

matching 28,802 71 ,406   

totaalscore 269,828 71 3,800   

Total retention 543,000 73    

transfer 181,000 73    

matching 214,000 73    

totaalscore 2322,000 73    
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Corrected Total retention 123,479 72    

transfer 57,370 72    

matching 29,671 72    

totaalscore 280,959 72    

a. R Squared = ,040 (Adjusted R Squared = ,027)    

b. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,014)    

c. R Squared = ,029 (Adjusted R Squared = ,016)    

d. R Squared = ,040 (Adjusted R Squared = ,026)    

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention 5,799
a
 2 2,900 1,725 ,186 

transfer 2,003
b
 2 1,001 1,266 ,288 

matching 1,323
c
 2 ,662 1,634 ,203 

totaalscore 11,165
d
 2 5,583 1,448 ,242 

Intercept retention 66,135 1 66,135 39,339 ,000 

transfer 37,156 1 37,156 46,977 ,000 

matching 28,237 1 28,237 69,725 ,000 

totaalscore 381,881 1 381,881 99,082 ,000 

beeldtotaal retention ,838 1 ,838 ,498 ,483 

transfer 1,972 1 1,972 2,493 ,119 

matching ,454 1 ,454 1,122 ,293 

totaalscore ,034 1 ,034 ,009 ,925 

groep retention 1,480 1 1,480 ,880 ,351 

transfer ,984 1 ,984 1,244 ,269 

matching ,111 1 ,111 ,273 ,603 

totaalscore 6,457 1 6,457 1,675 ,200 

Error retention 117,680 70 1,681   

transfer 55,367 70 ,791   

matching 28,348 70 ,405   

totaalscore 269,794 70 3,854   

Total retention 543,000 73    

transfer 181,000 73    

matching 214,000 73    
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totaalscore 2322,000 73    

Corrected Total retention 123,479 72    

transfer 57,370 72    

matching 29,671 72    

totaalscore 280,959 72    

a. R Squared = ,047 (Adjusted R Squared = ,020)    

b. R Squared = ,035 (Adjusted R Squared = ,007)    

c. R Squared = ,045 (Adjusted R Squared = ,017)    

d. R Squared = ,040 (Adjusted R Squared = ,012)    

 

7.4 Titellezers 

titellezer
a
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nee 3 7,1 7,1 7,1 

ja 39 92,9 92,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

a. groep = controlegroep 

titellezer
a
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nee 1 2,5 2,5 2,5 

ja 39 97,5 97,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

a. groep = experimentele groep 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:titellezer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,044
a
 1 ,044 ,939 ,335 

Intercept 74,239 1 74,239 1579,259 ,000 

groep ,044 1 ,044 ,939 ,335 

Error 3,761 80 ,047   

Total 78,000 82    

Corrected Total 3,805 81    
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:titellezer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,044
a
 1 ,044 ,939 ,335 

Intercept 74,239 1 74,239 1579,259 ,000 

groep ,044 1 ,044 ,939 ,335 

Error 3,761 80 ,047   

Total 78,000 82    

Corrected Total 3,805 81    

a. R Squared = ,012 (Adjusted R Squared = -,001) 

 

7.5 De invloed van schakelen 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:schakel_echt  

groep Mean Std. Deviation N 

controlegroep 6,60 6,548 42 

experimentele groep 13,20 6,219 40 

Total 9,82 7,167 82 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:schakel_echt     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 893,737
a
 1 893,737 21,888 ,000 

Intercept 8028,176 1 8028,176 196,617 ,000 

groep 893,737 1 893,737 21,888 ,000 

Error 3266,519 80 40,831   

Total 12063,000 82    

Corrected Total 4160,256 81    

a. R Squared = ,215 (Adjusted R Squared = ,205)   

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model retention 18,442
a
 2 9,221 6,282 ,003 

transfer ,202
b
 2 ,101 ,128 ,880 
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matching 1,287
c
 2 ,643 1,709 ,188 

totaalscore 26,102
d
 2 13,051 3,529 ,034 

Intercept retention 80,496 1 80,496 54,845 ,000 

transfer 48,119 1 48,119 60,782 ,000 

matching 57,115 1 57,115 151,728 ,000 

totaalscore 550,659 1 550,659 148,876 ,000 

schakel_echt retention 13,098 1 13,098 8,924 ,004 

transfer ,167 1 ,167 ,211 ,648 

matching ,238 1 ,238 ,633 ,429 

totaalscore 13,683 1 13,683 3,699 ,058 

groep retention ,138 1 ,138 ,094 ,760 

transfer ,127 1 ,127 ,160 ,690 

matching ,464 1 ,464 1,232 ,270 

totaalscore 1,983 1 1,983 ,536 ,466 

Error retention 115,949 79 1,468   

transfer 62,542 79 ,792   

matching 29,738 79 ,376   

totaalscore 292,203 79 3,699   

Total retention 632,000 82    

transfer 213,000 82    

matching 250,000 82    

totaalscore 2755,000 82    

Corrected Total retention 134,390 81    

transfer 62,744 81    

matching 31,024 81    

totaalscore 318,305 81    

a. R Squared = ,137 (Adjusted R Squared = ,115)    

b. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = -,022)    

c. R Squared = ,041 (Adjusted R Squared = ,017)    

d. R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = ,059)    

 

Correlations 

  beeldtotaal schakel_echt 

schakel_echt Pearson Correlation ,631
**
 1 
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Sig. (1-tailed) ,000  

N 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Bijlage J: Codeboek 

Variabele Toelichting 

subject proefpersoon 

deel 1 = onderzoek deel 1 

 2 = onderzoek deel 2 

groep 1 = controlegroep 

 2 = experimentele groep 

versie 1 = mugge / varens 

 2 = eicel / water 

item tekst specificatie in mugge, varens, eicel of water 

geslacht 1 = man 

 2 = vrouw 

leeftijd leeftijd in jaren 

klas 1 = vwo-5 

 2 = vwo-6 

profielkeuze 1 = E&M (Economie en Maatschappij) 

 2 = C&M (Cultuur en Maatschappij) 

 3 = N&T (Natuur en Techniek) 

dyslectisch 0 = nee 

 1 = ja 

tekst1e kijktijd naar tekst tijdens de 1
e
 leesronde in ms 

herlezen1e herleestijd tijdens de 1
e
 leesronde in ms 

tekst2e kijktijd naar tekst tijdens de 2
e
 leesronde in ms 

herlezen2e herleestijd tijdens de 1
e
 leesronde in ms 

beeldvoortekst kijktijd naar beeld voor tekst minimaal 300ms 

beeld1e kijktijd naar beeld tijdens de 1
e
 leesronde in ms 

beeltussenrondes kijktijd naar beeld tussen de 1
e
 en 2

e
 leesronde in ms 

beeld2e kijktijd naar beeld tijdens de 2
e
 leesronde in ms 

teksttotaal tekst1e + herlezen1e + tekst2e + herlezen2e 

beeldtotaal beeldvoortekst + beeld1e + beeltussenrondes + beeld2e 

kijktijdtotaal teksttotaal + beeldtotaal 

retention score in punten: berekend met behulp van het antwoordmodel 

transfer score in punten: berekend met behulp van het antwoordmodel 

matching score in punten: berekend met behulp van het antwoordmodel 

totaalscore retention + transfer + matching 

schakel_alles alle schakelingen tussen tekst en beeld 

schakel_echt alle goedgekeurde schakelingen tussen tekst en beeld 

gescheid_geintegr 1 = gescheiden informatieverwerking 

 2 = geïntegreerde informatieverwerking 

tekstofbeeld_eerst 1 = tekst eerst 
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 2 = beeld eerst 

schakel1e schakelen tijdens de 1
e
 leesronde 

 0 = nee 

 1 = ja 

schakel2e schakelen tijdens de 2
e
 leesronde 

 0 = nee 

 1 = ja 

schakeltussenrondes schakelen tussen de 1
e
 en 2

e
 leesronde 

 0 = nee 

 1 = ja 

titellezer 0 = nee 

 1 = ja 

titelschakelaar schakelen naar het beeld tijdens het lezen van de titel 

 0 = nee 

 1 = ja 

kijkpatroon de kijkpatronen zijn samengesteld met behulp van de 

 informatie over de variabelen: gescheid_geintegr,  

 tekstofbeeld_eerst en schakel1e 

 


