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Abstract 

 

Verschillende onderzoeken laten een positief effect zien van perspectief inname op 

sociale processen zoals conflicthantering, stereotypering en ander sociale competenties. 

Dit onderzoek laat zien in hoeverre het mogelijk is om perspectief inname te vergroten 

door middel van een educatief project voor jongeren (n=109). Daarbij wordt perspectief 

inname als een multi-dimensionaal begrip beschouwd dat voortkomt uit de activatie van 

perceptuele en cognitieve processen. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers beter worden 

in het herkennen van emoties terwijl de controle conditie (N= 92) het tegenovergestelde 

effect laat zien. Waarschijnlijk motiveert het educatieve programma de deelnemers 

terwijl de controle groep juist een verminderd gevoel van motivatie ervoer. Op de 

cognitieve onderdelen van perspectief inname laat de tentoonstelling geen effect zien. In 

de discussie wordt ingegaan op mogelijke verklaringen hiervoor en worden de implicaties 

voor het educatieve programma en vervolgonderzoek besproken.  
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Verschillende vormen van perspectief inname: Evaluatieonderzoek van een Educatief 

Programma  

 

Vooroordelen, conflicten, buitensluiting en identiteitsvraagstukken. We staan er niet 

dagelijks bij stil, maar wie samenleeft in een sociale wereld krijgt onherroepelijk te 

maken met deze sociale processen. Zo nuttig en onmisbaar als ze zijn, zo destructief 

kunnen ze uitpakken als mensen er verkeerd mee omgaan. Escalerende conflicten kunnen 

sociale relaties breken. Vooroordelen kunnen hele groepen uit de maatschappij sluiten. 

Sociale buitensluiting kan leiden tot depressie. Kortom, samenleven met anderen vereist 

geoliede sociale processen. De vraag is echter of het mogelijk is om mensen te helpen 

deze processen rond identiteit, conflicten en vooroordelen inzichtelijk te maken. 

Onderzoek wijst uit dat pogingen om mensen beter met sociale processen om te laten 

gaan juist tegenovergestelde effecten kunnen hebben. Bijvoorbeeld, in een poging 

vooroordelen te verminderen kan de strategie van onderdrukking gehanteerd worden. 

Echter, wanneer we gedachtes onderdrukken worden ze juist toegankelijker (Wegner, 

1994). Dit heeft als consequentie dat wanneer mensen vooroordelen gaan onderdrukken, 

zij juist sterker terug komen en bovendien van invloed zijn op gedrag (Macrea, 

Bodenhausen, Milne, Jetten, 1994). De ultieme vraag is dan ook of het mogelijk is om 

mensen te leren omgaan met sociale processen. 

 In het kader van die vraag is de tentoonstelling “Denk jij buiten je INBOX” 

opgezet. Hier wordt getracht om jongeren op een interactieve manier kennis, handvatten en 

bewustwording mee te geven over de verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan 

conflict. Om te kijken wat hier de effecten van zijn, richt dit onderzoek zich op de evaluatie 

van deze tentoonstelling. Er zal gekeken worden in hoeverre de tentoonstelling bijdraagt 

aan het vermogen van jongeren om zich te kunnen verplaatsen in het perspectief van een 

ander en welke kenmerken van de tentoonstelling hier het meest aan bijdragen. Daarnaast 

wordt gekeken in hoeverre een klassieke evaluatie theorie binnen de sociale psychologie, de 

Theory of planned Behavior (Ajzen, 1991), een bijdrage kan leveren aan 

evaluatieonderzoek op het gebied van perspectief inname. Bovendien vergroot dit 

onderzoek de kennis over het begrip perspectief inname door de verbanden tussen de 

verschillende processen die tot perspectief inname leiden te onderzoeken. Perspectief in 

name is een niet te missen aspect waar het gaat om samenleven met anderen. Er zijn nauwe 

verbanden aangetoond tussen het inleven in anderen en sociale competenties (Davis, 1983). 
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De veronderstelling is dat wie beter in staat is zich in te leven in een ander ook beter in staat 

is om met groeps- en conflictprocessen om te gaan.  

 

De vier hoofdvragen die in onderzoek centraal staan zijn: 

1. In hoeverre heeft deelname aan de tentoonstelling “denk jij buiten je INBOX” 

invloed op het vermogen om het perspectief van een ander aan te nemen? 

2. Welke bijdrage levert de Theory of planned Behavior voor de voorspelling van 

perspectief inname? 

3. Welke kenmerken van de tentoonstelling kunnen voor de verandering in het 

vermogen van perspectief inname gelden? 

4. Welke verbanden bestaan er tussen de cognitieve en perceptuele aspecten van 

perspectief inname?  

 

De volgende sectie zal verder ingaan op het begrip perspectief inname. Daarbij worden de 

multi-dimensionale aspecten van het begrip besproken. Vervolgens wordt aangegeven in 

hoeverre de opzet van dit onderzoek afwijkt van traditioneel evaluatief onderzoek. De 

gekozen opzet wordt beargumenteerd. Er vindt een omschrijving plaats van de gekozen 

testen en vragenlijsten waarbij wordt ingegaan op de rol die zij spelen binnen het onderzoek 

naar perspectief inname. De hypotheses rond perspectief inname zullen daaruit volgen. Om 

meer inzicht te verschaffen in het begrip perspectief inname zal in dit onderzoek onderzocht 

worden welk verband er bestaat tussen de verschillende processen die tot perspectief 

inname leiden; perceptuele affectieve processen en cognitieve processen. Daarna wordt een 

gedetailleerde omschrijving gegeven van de kenmerken van de tentoonstelling. Tot slot 

zullen de hypotheses van dit onderzoek worden samengevat.  

 

Wat is perspectief inname? 

Dit onderdeel van empathie (Davis, 1983) verwijst naar het accuraat waarnemen van het 

interne referentiekader van een ander zonder daar het eigen referentiekader van dat moment 

in mee te nemen (Gold & Rogers, 1995). Met andere woorden, dit is het correct verbeelden 

van de emoties, intenties en percepties van een ander (Galinsky, Magee, Inesi & Gruenfeld, 

2006). Deze definitie laat zien dat het hier gaat om een multi-dimensionaal begrip dat zowel 

affectieve als cognitieve componenten kent. Steeds meer onderzoekers erkennen deze 

tweeledige definitie. Zij gaan er van uit dat twee verschillende processen worden 

geactiveerd om tot een correcte verbeelding van andermans emoties, intenties en percepties 
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te komen (Adams, et al., 2009; Preston & de Waal, 2002; Shamay-Tsoory, Harari, 

Szepsenwol, & Levkovitz, 2009). Ten eerste is er het automatische perceptuele proces dat 

de emotioneel mentale staat afleidt uit non-verbale signalen, zoals de ogen, en ten tweede is 

er een meer cognitief proces die de mentale staat afleidt aan de hand van beredeneringen.  

 

Perceptuele processen 

De perceptuele processen zijn betrokken bij het achterhalen van emoties. Het onderscheiden 

van de juiste emoties spelen al van jongs af aan een belangrijke rol in ons leven. Zo  kijken 

van baby’s van 8 à 10 maanden in onzekere situaties naar de emotie van vader of moeder 

om er achter te komen of de situatie al dan niet gevaarlijk is. Sociaal refereren zoals dit 

genoemd wordt, dient als een veilige basis om de wereld verder te verkennen (Hornik, 

Risenhoover, Gunnar, 1987). Bovendien zorgt dit oogcontact voor een emotionele 

connectie tussen ouder en kind wat gezien wordt als de basis van empathie en de zorg voor 

een ander (Zahn-Waxler, 1991).  

Na ongeveer 2,5 jaar komen kinderen erachter dat zij anders zijn dan anderen. Ze 

begrijpen nu dat personen emoties kunnen ervaren die afwijken van die van hen zelf 

(Repacholi & Gopnik, 1997). Dit is dan ook het moment dat empathie kan ontwikkelen. 

Empathie geeft je de mogelijkheid om jezelf automatisch te relateren aan de emotionele 

staat van de ander (de Waal, 2008).  De veronderstelling is dat hier weinig cognitieve 

capaciteit voor nodig is en dat dit onbewust gebeurd. Marco Lacoboni (2009) spreekt in zijn 

boek over de automatische activatie van spiegelneuronen voorafgaand aan een empathische 

reactie. Wanneer we iemand zien glimlachen zorgen spiegelneuronen voor een ‘innerlijke 

imitatie’ van deze gelaatsuitdrukking. Tegelijkertijd activeren de spiegelneuronen de 

emotionele centra in het brein (het limbisch systeem). Hierdoor voelen we de emotie die 

wordt geassocieerd met de gelaatsuitdrukking. Pas nadat we deze emotie zelf intern gevoeld 

hebben herkennen we hem expliciet. Dit wordt ook wel het actie-perceptie model genoemd 

(Preston & de Waal, 2002). Spiegelneuronen, en daarmee empathie, spelen een belangrijke 

rol bij sociale interacties. Zo hebben kinderen met een actiever spiegelneuronengebied meer 

vriendjes onder leeftijdgenootjes (Pfeifer, Iacoboni, Mazziotta, Dapretto, 2008), maar 

hebben kinderen met een minder actieve spiegelneuronen juist moeite met het leggen van 

sociale contacten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen met autisme (Dapretto, Davies, 

Pfeifer, 2006). Hoe ernstiger de stoornis, hoe lager de activiteit in de spiegelneuronen.  

Hoewel het herkennen van emoties voor de meeste mensen een aangeboren 

eigenschap is speelt de omgeving nog steeds een belangrijke rol bij de ontwikkeling er van. 
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Denham, Zoller en Couchoud (1994) deden onderzoek naar de emotionele ontwikkeling 

van kinderen. Het bleek dat kinderen die opgroeiden in families die vaak over emoties 

praatten, beter waren in herkennen van emoties op latere leeftijd. Ook door het spelen van 

‘doen alsof spelletjes’ leren kinderen over de emoties van anderen (Youngblade & Dunn, 

1995). En wanneer kinderen meer weten over emoties zetten ze het vaker in bij spelletjes 

met anderen. Op die manier is er sprake van een vicieuze cirkel.  

Ook bij volwassenen blijken er middelen te zijn om te zorgen dat zij accurater 

worden in het herkennen van emoties: motivatie. Voor vrouwen geldt dat wanneer de 

vrouwelijke genderrol wordt geactiveerd, zij onbewust gemotiveerd raken om aan het 

stereotype beeld te voldoen. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om emoties te herkennen 

(Ickes, Gesn & Graham, 2000; Klein & Hodges, 2001). Dit komt overeen met resultaten uit 

Hall’s review (1978) waarin hij vond dat de richting van het effect (vrouwen zijn beter in 

het herkennen van emoties) gelijk liep met de richting van de gender rol. Dat motivatie 

daarbij de cruciale factor is blijkt uit het feit dat mannen hun achterstand op vrouwen 

inhalen wanneer zij geld kunnen verdienen met van het herkennen van emoties (Klein & 

Hodges, 2001).  

 

Cognitieve processen 

Pas tegen het eind van de kindertijd komt er een vol besef dat mensen unieke dingen 

denken, voelen en doen (Berk, 2003). Dit wordt ook wel de Theory of Mind genoemd 

(ToM) (Wimmer en Perner, 1983). De cognitieve processen die hiermee gepaard gaan, 

maken het mogelijk om het perspectief van een ander aan te nemen. Theory of Mind stelt 

ons instaat te beseffen dat de unieke gevoelens of gedachtes die mensen hebben, verborgen 

blijven voor de toeschouwer, maar wel het gedrag van mensen beïnvloedt. Met dit besef 

kunnen we gedrag van anderen beter begrijpen en zelfs voorspellen. Deze vorm van 

perspectief inname wordt ook wel “koude” empathie genoemd (o.a. de Waal, 2008) en 

onderscheid zich van “warme” empathie doordat de toeschouwer de innerlijke staat of de 

emotie van de ander niet voelt (Davis & Stone, 2003, in Paal & Bereczkei, 2007). Het is 

belangrijk te beseffen dat deze vormen van mind reading (Whiten, 1991) tot stand komt 

middels bewuste cognitieve processen. Sommige literatuur zaait verwarring door ToM te 

meten met testen die alleen warme empathie kunnen meten, zoals de Eyes test (Kington et 

al, 2000, Keleman et al, 2005), dit is echter niet mogelijk. 

De combinatie van warme en koude empathie stelt mensen in staat om niet alleen 

een empathische respons te geven naar aanleiding van een direct zichtbare emotionele staat, 
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maar te beseffen dat het leven van mensen een continue lijn van emoties, verlangens en 

intenties is. Dit besef doet mensen bijvoorbeeld geld schenken aan een goed doel (Hofman, 

2000). Zonder de emotionele sympathische component kan perspectief inname net zo goed 

leiden tot manipulatieve handelingen, zoals marteling of oplichting (de Waal, 2005, in de 

Waal, 2008).   

  Aan het begin van de adolescentie maakt het cognitief vermogen een grote sprint en 

begint perspectief inname een belangrijkere rol te spelen met de intrede van recursieve 

gedachten (Miller, Kessel, & Flavell, 1970). Recursieve gedachtes zijn een vorm van 

perspectief inname waarbij gedacht wordt aan wat een ander denkt. Hiermee komt ook het 

besef dat anderen over jou na kunnen denken. Dit verklaard waarom pubers vaak erg 

zelfbewust zijn. Wat denken ze van mij? Het is dan ook niet gek dat dit een belangrijke 

periode is voor de ontwikkeling van het sociale zelfconcept. George Herbert Mead 

omschreef in 1934 al deze basis van identiteit. Wie je bent, is een samensmelting van wat je 

denkt dat belangrijke anderen van je denken (Mead, 1934 in Berk, 2003). Voor de 

ontwikkeling van de eigen identiteit is het daarom belangrijk om accuraat het perspectief 

van een ander aan te kunnen nemen. De sociale identiteit die gevormd wordt heeft namelijk 

een belangrijke invloed op onze algemene zelfwaardering en zelfvertrouwen. Davis (1983) 

vond een positieve correlatie tussen algemeen zelfvertrouwen en de vaardigheid tot het 

innemen van het perspectief van de ander. 

De algemene trend dat ToM prestaties beter worden naar mate kinderen ouder 

worden (Wimmer & Perner, 1983) laat zien dat een bepaald ontwikkeld cognitief vermogen 

belangrijk is voor het besef en de toepassing van ToM in gedrag, maar welke cognitieve 

processen verklaren het beste deze verschillen? Epley, Morewedge en Keysar (2004) 

onderzochten dit met methodes die oogbewegingen kunnen traceren wanneer mensen een 

ToM taak uitvoeren. Zowel volwassenen als kinderen vertoonden een automatische 

egocentrische eerste reactie. Volwassenen waren echter beter in de ToM taak en konden 

zich beter in de ander inleven omdat zij beter instaat waren om de egocentrische reactie te 

corrigeren met behulp van bewuste processen. Gilbert & Gill (2000) geven hier verder 

bewijs voor: wanneer men cognitief belast is zal men minder goed de egocentrische 

gedachte kunnen corrigeren (2000). Het is nog niet duidelijk welk mechanisme er voor 

zorgt dat kinderen minder goed instaat zijn om een correctie uit te voeren. Een mogelijke 

verklaring kan zijn dat cognitieve inhibitie nog niet ver genoeg ontwikkeld is bij kinderen. 

Zowel bij kinderen (Carlson & Moses, 2001) als bij ouderen (Bailey & Henry, 2008) is een 

positief verband aangetoond tussen cognitieve inhibitie en prestaties op de ToM taak. Een 
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verklaring kan dus zijn dat zowel kinderen als ouderen minder goed in staat zijn om de 

egocentrische reactie een halt toe roepen. Epley en collega’s (2004) geven aan dat ervaring 

en oefening hier een positieve rol in kan spelen aangezien bewuste cognitieve processen 

makkelijker en meer automatisch worden naar mate meer oefening plaats vind. 

Onderzoeken van Chalmers en Townsend (1990) en Chandler (1973) ondersteunen dit idee. 

Zij vonden dat de mate van perspectief inname bij delinquente jongeren verhoogd werd 

(gemeten een ToM taak) als zij oefenden met rollenspellen en gebruik maakten van video 

opnames om hen de kans te geven zichzelf te zien door de ogen van anderen. De 

verwachting is dat het spreekwoord ‘oefening baart kunst’ ook geldt voor de verbetering 

van perspectief inname bij niet-delinquente jongeren. Epley en collega’s laten immers zien 

dat iedereen een automatische neiging heeft tot egocentrische informatie verwerking. 

Mensen zien de wereld nu eenmaal eerst door hun eigen ogen waardoor het eigen 

perspectief altijd sneller en makkelijker toegankelijker is. Om het perspectief van de ander 

te zien verreist simpelweg meer moeite. 

 

Perspectief inname en pro-sociaal gedrag 

Zoals Chalmers en Townsend (1990) lieten zien, gaat het verhoogd vermogen tot 

perspectief inname samen met pro-sociaal gedrag. Bij Chandler (1973) leidde een verhoogd 

vermogen tot verminderd contact met justitie 18 maanden na de interventie. Deze 

experimenten laten een causaal verband zien tussen perspectief inname en sociaal gedrag. 

Ook andere onderzoeken tonen nauwe verbanden tussen het inleven in een ander en sociale 

competenties (Davis, 1983). Het stelt de mens in staat om te redeneren vanuit een moraal 

(Kohlberg, 1976) en in sommige gevallen om geheel onbaatzuchtig gedrag te vertonen 

(Batson, 1991, in: de Waal, 2008). Ook op het gebied van conflicthantering is het gebruik 

van inlevingsvermogen een van de betere eigenschappen om constructief met conflicten te 

kunnen omgaan. Corcoran en Mallinckrodt (2000) stellen dat het lastig is om een 

destructieve conflictstijl te veranderen, maar dat het aanleren van perspectief inname hierin 

het beste zou kunnen werken. Ondertussen is ook duidelijk dat absentie van 

inlevingsvermogen tot een verhoogd gebruik van sociale agressie leidt (Richardson, 

Hammock, Smith, Gardner, & Signo, 1994). Ook op het gebied van vooroordelen en 

stereotypering laat perspectief inname interessante ingangen zien. Zo toonden Galinsky & 

Moskowitz (2000) aan dat wanneer mensen zich moesten inleven in iemand van een andere 

groep zij minder stereotypering vertoonden. En dat is baanbrekend, want zover bekend in 

de sociale wetenschappen, is er geen andere strategie die het gebruik van stereotypering 
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verminderd op zowel bewust als onbewust niveau. Zoals eerder omschreven speelt de meer 

‘koudere’ kant van empathie, het inbeelden van wat een ander denkt, belangrijke rol bij de 

ontwikkeling van de sociale identiteit (Mead, 1934 in Berk, 2003). De bewustwording dat 

het gedrag van mensen voortkomt uit hun innerlijke staat, de Theory of Mind, speelt een 

grote rol bij coöperatief gedrag. Het maakt wederzijdse afstemming onder teamleden 

makkelijker. Bovendien is het een vaardigheid die ingezet kan worden bij het overtuigen 

van mensen. (Davis & Stone, 2003, in Paal, Bereczkei, 2007). Uit deze opsomming wordt 

duidelijk dat perspectief inname een belangrijk aspect is voor de functionering in een 

sociale wereld.  

 

Huidig onderzoek 

Een interventie die het vermogen tot perspectief inname wil vergroten zal op alle 

bovenstaande onderdelen een effect moeten laten zien. Hoe valt dit te meten?  

Wanneer gekeken wordt naar de klassieke methode van evaluatie binnen de sociale 

psychologie, is de Theory of Planned Behavior (TpB) van Ajzen (1991) een veelgebruikt 

model. Verschillende meta-analyses laten zien dat de TpB een bruikbaar model is voor de 

voorspellingen van verschillende gedragingen of intenties daartoe (e.g. Armitage & Conner, 

2001). Zo heeft het model zich dienstbaar bewezen bij de voorspelling van pilgebruik als 

geboortebeperking, maar ook bij de voorspelling van stemgedrag bij presidentsverkiezingen 

(beiden Ajzen en Fishbein, 1980) en bij de gedragsverandering van ouders naar aanleiding  

van een voedselvoorlichtingsprogramma (Olson, Brophy-Herb, Silk, Horodynski,  Mercer, 

2009).  

In dit onderzoek is gekozen om de basis beginselen van de Theory of Planned 

Behavior over te nemen. Er wordt gekeken in hoeverre de TpB kan bijdragen aan de 

voorspelling van de verschillende vormen van perspectief inname. Ook kan het model 

inzage geven in de verschillende onderdelen van gedrag die het meest beïnvloed worden 

door de tentoonstelling. Dit werkt als het volgt: de theorie gaat er van uit dat de uitvoering 

van gedrag wordt bepaald door twee voorspellers: de intenties om het gedrag uit te voeren 

en de mate van controle die een persoon ervaart om dat gedrag uit te voeren (waargenomen 

gedragscontrole). Deze laatste voorspeller kan het gedrag direct beïnvloeden of zij doet dit 

via intenties (zie figuur 1). Dat wil zeggen dat een positieve intentie tot gedrag alleen tot 

gedrag leidt als de persoon zichzelf in staat acht het gedrag te kunnen uitvoeren. Intentie 

bestaat op haar beurt uit drie voorspellers: 1) de eigen attitudes ten opzichte van het gedrag 

(attitudes), 2) de eigen percepties van de attitudes van belangrijke personen om je heen ten 
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Figuur 1. Theory of planned Behavior van Ajzen (1991) 

opzichte van het gedrag (subjectieve norm) en 3) de mate waarin je jezelf in staat acht om 

het gedrag uit te voeren (gedragscontrole). Bijvoorbeeld, men wil onderzoeken hoe groot de 

intentie is om te gaan sporten. Eerst wordt de deelnemer gevraagd naar zijn of haar attitudes 

ten opzichte van sporten. Wat vinden zij van sporten en wat vinden zij van het resultaat 

waar sporten toe kan leiden? Ook wordt gekeken naar wat de persoon denkt dat de attitude 

van belangrijke anderen rondom hem of haar zijn. Wat vinden vrienden of familie van 

sporten en hoe belangrijk is deze mening voor de persoon? Daarnaast wordt gekeken naar 

de mate waarin de persoon zichzelf in staat acht om te gaan sporten. Over het algemeen 

geldt dat naar mate de attitude ten opzichte van het gedrag positiever wordt, de controle om 

het gedrag uit te oefenen ook groter wordt. De drie aspecten samen (attitude, subjectieve 

norm en gedragscontrole) leiden tot de intentie om het gedrag uit te voeren.  

 

 

In dit onderzoek worden met behulp van enkele vragen de attitudes, de waargenomen 

gedragscontrole en de intenties ten opzichte van perspectief inname onderzocht. 

Subjectieve norm wordt daarbij niet mee genomen, aangezien dit door enkelen wordt 

beschouwd als de zwakste voorspeller van intenties (Armitage & Conner, 2001). De Theory 

op Planned Behavior heeft echter een aantal nadelen. Zo word in het model gedrag niet 

daadwerkelijk gemeten. Er wordt vanuit gegaan dat dit voorspeld kan worden aan de hand 

van intenties en waargenomen gedragscontrole. In dit onderzoek wordt gedrag echter wel 

meten omdat uit onderzoek blijkt dat zelfrapportage kan leiden tot een mogelijke 

vertekening van de data als gevolg van sociale wenselijkheid en/of door gebrek aan 

zelfbewustzijn (Brackett & Mayer, 2003, Gaes, Kalle, Tedeschi, 1978). Zelfbewustzijn is 

een van de belangrijkste aannames van de TpB. De theorie gaat er van uit dat de mens de 

voor- en nadelen van gedrag afweegt voordat het overgaat tot de uitvoering ervan. We 

weten in middels dat gedrag niet alleen door bewuste processen wordt gestuurd, maar dat 

onbewuste processen daar een belangrijke rol in spelen (Dovidio, Kawakami & Gaertner, 

Gedragscontrole 

Intentie 

Attitude 

Subjectieve  

norm Gedrag 
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2002). Het is daarom een zwakke veronderstelling dat zelfrapportage van de antecedenten 

van gedrag voldoet voor de voorspelling van gedrag. Het brengt daarmee de 

betrouwbaarheid en de validiteit van de TpB in gevaar. Armitage en Conner (2001) laten in 

hun meta-analyse zien dat de effectgrootte van de TpB op daadwerkelijk gedrag minder 

groot is dan wanneer het gaat om zelf gerapporteerd gedrag. Aannemelijk is dat in het 

laatste geval alle metingen worden beïnvloed door de vertekening van zelfrapportage, maar 

wanneer gedrag gemeten wordt met een objectievere methode hier geen sprake van is. 

Hierdoor zijn er minder overeenkomsten en dit verklaart de kleinere effectgrootte die te 

zien was. Het model wordt daarmee minder geschikt geacht voor de voorspelling van 

daadwerkelijk gedrag.  

  

Om met grotere accuraatheid uitspraken te kunnen doen over de effecten van de 

tentoonstelling wordt in dit onderzoek de Theory of Planned Behavior aangevuld met de 

meting van daadwerkelijk gedrag. De testen die daarvoor worden gebruikt ondervangen 

zowel de cognitieve als de perceptuele aspecten van perspectief inname. Bovendien wordt 

rekening gehouden met het feit dat mensen niet altijd bewust zijn van het eigen gedrag dat 

zij uitvoeren. Het is daarom noodzaak om naast zelfrapportage ook gebruik te maken van 

impliciete taken die daarmee onbewuste neigingen en spontane reacties onderzoekt en 

sociale wenselijkheid uitsluit.  

 

Materialen 

Perspective taking (PT) subschaal van de Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

De Perspective Taking subschaal van de IRI (Davis, 1980) wordt ingezet om te kijken hoe 

vaak mensen het perspectief van een ander aan nemen in het dagelijks leven. Deze 

vragenlijst meet daarmee de cognitieve, koude vorm van empathie. De vragenlijst bestaat 

uit zeven vragen van het kaliber: “Hoe vaak probeer je je klasgenoten beter te begrijpen 

door uit te zoeken wat ze denken?”. Waarbij de participanten doormiddel van 

zelfrapportage aan geven hoe vaak dit op hen van toepassing is. De Perspective Taking 

subschaal is een veel gebruikte vragenlijst in onderzoek naar perspectief inname en 

empathie en laat over de verschillende studies een hoge validiteit en betrouwbaarheid zien. 

Davis (1983) vond dat de PT gerelateerd is aan meetmethodes die het interpersoonlijk 

functioneren meten, als mede gerelateerd is aan sociale competenties en hoog 

zelfvertrouwen. Gehlbach en anderen (2008) lieten zien dat een interventie in de 

schoolsetting PT-scores kan verhogen. De verhoogde PT-scores voorspelde voor een 
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significant gedeelte de verhoogde interesse van de leerlingen in sociale vakken.  

De verwachting voor dit onderzoek is dat deelnemers van tentoonstelling “denk jij 

buiten je INBOX” aan zullen geven meer aan perspectief inname te doen dan de controle 

conditie, twee week na de tentoonstelling. Dit, omdat zij de onderwerpen die in de 

tentoonstelling aanbod komen in het eigen leven terug zien. Hiermee vallen de 

puzzelstukjes in elkaar en beseffen ze de noodzaak van perspectief inname.   

“ Reading the Eye in the Mind” test (Eyes test) 

Om de juiste emotie bij onze medemens te kunnen onderscheiden vormen ogen een 

belangrijke informatiebron (Vinette, Gosselin & Schyns, 2004). Gezien deze belangrijke 

functie van ogen voor de sociale communicatie, worden zij als een goede stimuli 

beschouwd om erachter te komen in hoeverre de deelnemers in staat zijn om de juiste 

emotie of gedachte te herleiden wanneer men aan perspectief inname doet. Baron-Cohen, 

Wheelwright, Hill, Raste en Plumb (2001b) ontwierpen daarop de test “Reading the Mind 

in the Eye” (Eyestest). In 2007 werd daar de kinderversie van gepubliceerd (zie Baron-

Cohen, 2007 voor een ongepubliceerde elektronische versie). Deze test bestaat uit 28 foto’s 

van volwassen mannen en vrouwen van verschillende leeftijdscategorieën waarvan alleen 

het gedeelte rond de ogen te zien is. Onder de foto’s staan vier woorden waarbij de 

deelnemer het woord moet kiezen dat het beste omschrijft hoe de persoon zich voelt of 

waar de persoon aandenkt, zoals “blij” of “heeft een besluit genomen”. Slechts een van de 

vier woorden beschrijft daarbij het juiste gevoel of de juiste gedachte. Deze vragenlijst meet 

daarmee de affectieve vorm van empathie die nodig is voor een accurate perspectief 

inname. Hoewel het ondertussen een veel gebruikte test is er geen informatie bekend over 

de psychometrische eigenschappen van deze test. Sharp (2008) vond een significante relatie 

tussen een lagere score op de Eyestest, dus moeite met herkennen van emoties, en 

adolescenten met gedragsproblemen. Ook kinderen met autisme of varianten daarop scoren 

significant lager in vergelijking met een groep controle kinderen (Baron-Cohen et al., 

2001a). Voor zover bekend is er nog niet eerder onderzocht in hoeverre een interventie kan 

bijdragen aan de verbetering van emotieherkenning bij gezonde kinderen.  

Omdat emoties in de tentoonstelling op verschillende manieren aanbod komen 

wordt voorspeld dat de tentoonstelling bijdraagt aan het herkennen van emoties, twee 

weken na de tentoonstelling. Niet alleen zullen deelnemers na de tentoonstelling beter zijn 

in het herkennen van emoties dan vòòr de tentoonstelling, ook zullen hun scores die van de 

controle groep overstijgen.  

Teken een ‘E’ op je voorhoofd-taak 
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Een meer impliciete manier om te achter halen in hoeverre mensen geneigd zijn om 

het perspectief van een ander aan te nemen is het zo genaamde ‘E’ tekenen. Bij deze test 

krijgen participanten de opdracht om zo snel mogelijk een hoofdletter E op het eigen 

voorhoofd te tekenen. Daarbij kan de participant de E vanuit het eigen visuele perspectief 

tekenen, waarbij een ander de E omgedraaid leest of de participant noteert de E vanuit het 

perspectief van de ander, deze leest dan een normale E. De test, ontwikkeld door Hass 

(1984), meet de impliciete automatische neiging om het perspectief van een ander aan te 

nemen. Daarmee is de omschrijving die Davis voor de PT geeft toepasselijker voor het E-

tekenen dan voor de PT: “it assesses the tendency to spontaneously adopt the psychological 

point of view of others”.  

Hass (1984) vond in drie experimenten dat wanneer proefpersonen in hoge mate op 

zichzelf georiënteerd waren zij vaker de E van uit het perspectief van een ander tekenden. 

Dit kan vergelijken worden met adolescenten die door hun hoge mate van zelfbewustzijn 

veel bezig zijn met wat anderen van hen denken en daarom op anderen gericht zijn. In de 

onderzoeken van Hass werd de neiging tot zelf-oriëntatie of wel gecreëerd door de 

onderzoekers of men werd geselecteerd aan de hand van een karaktereigenschap. Galinsky 

en anderen (2006) repliceerden dit effect met mensen die geprimed waren met of veel 

macht of weinig macht. De groep met een hoog gevoel van macht had drie keer zo vaak de 

neiging om de E van uit het eigen gezichtspunt te tekenen. Mensen met een verhoogd 

gevoel van macht zijn om wat voor een reden dan ook minder geïnteresseerd in de 

psychologische ervaring van mensen om hen heen.  

Er wordt voorspeld dat de deelnemers aan de tentoonstelling vaker de E vanuit het 

perspectief van de ander zullen tekenen omdat zij tijdens de interactieve installaties vaak 

het perspectief van de ander moeten aannemen. Er wordt verwacht dat zij na afloop van de 

tentoonstelling nog steeds in deze flow zitten. 

Theory of Mind (ToM) taak  

ToM taken zijn er in allerlei vormen en maten waarbij de moeilijkheidsgraad 

verschilt. Bij onderzoeken met volwassen of adolescenten is het belangrijk om gebruik te 

maken van ‘geavanceerde’ vormen van ToM taken om een plafond effect te voorkomen. 

Een gebied wat zich hier prima voor leent is communicatie. Berichten met dezelfde 

semantische betekenis (bijvoorbeeld “leuke jurk”) kunnen op verschillende manier 

geïnterpreteerd afhankelijk van de voorkennis die een persoon heeft. Om miscommunicatie 

te voorkomen is het belangrijk om je te verplaatsen in de ander en te beseffen dat kennis die 

jij hebt niet altijd gedeeld wordt door anderen. Keysar (1994) ontwikkelde scenario’s 
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waarbij participanten moesten aangeven in hoeverre zij dachten dat een persoon een bericht 

als sarcastisch interpreteerde. Galinsky en collega’s (2006) vonden dat mensen met een 

verhoogd gevoel van macht minder goed in staat waren om te beseffen dat de andere 

persoon een bericht anders interpreteerde dan zij. Voor het voorspellen van andermans 

interpretatie baseerden zij hun oordeel te veel op hun eigen voorkennis.  

Er wordt verwacht dat de experimentele conditie deze vorm van ToM taak direct na 

de tentoonstelling beter maakt dan de controle conditie die niet de tentoonstelling heeft 

bezocht. Dit heeft te maken met het feit dat bezoekers in de tentoonstelling geoefend 

hebben met het aannemen van andermans perspectief en daarom beter zijn in het corrigeren 

van egocentrische interpretaties. 

 

De relatie tussen de cognitieve en de perceptuele processen 

Omdat dit onderzoek zowel de cognitieve als affectieve aspecten van perspectief 

inname meet, kan dit onderzoek op unieke wijze de samenhang tussen de processen 

onderzoeken. De uitkomsten kunnen duidelijkheid verschaffen over de vraag of de twee 

systemen samenwerken of dat ze onafhankelijk van elkaar zijn. Oftewel, kan iemand die 

slecht scoort op de Eyestest goed scoren op de ToM taak en andersom? Met deze kennis 

kunnen in de toekomst prioriteiten worden gelegd bij het ontwerp van interventies. Echter 

de huidige literatuur heeft hier nog geen pasklaar antwoord op.  

Recentelijk heeft de neuropsychologie zich bezig gehouden met dit onderwerp. 

Shamay-Tsoory en collega’s (2009) vonden dat bij de uitvoering van een cognitieve ToM 

taak het IFG gebied in de hersenen wordt geactiveerd, terwijl bij de uitvoering van de 

perceptuele Eyetest het VM actief wordt. Patiënten met een laesie in een van de twee 

gebieden werden gevraagd om beide testen te doen. VM patiënten scoorden lager op de 

emotie herkenningstaak, maar niet op de ToM taak. IFG patiënten scoorden slechter op de 

ToM taak, maar niet op de emotie herkenningstaak. De auteurs concluderen dat de twee 

hersengebieden onafhankelijk van elkaar werken. Toch lieten de resultaten zien dat de VM 

patiënten iets minder goed waren, hoewel niet significant, in ToM taken en hetzelfde gold 

voor IFG patiënten op de emotie herkenningstaak. Deze laatste bevinden komen meer 

overeen met onderzoek van Peterson en Slaughter (2009) die een positieve relatie vonden 

tussen de prestaties op de Eyestest en een ToM taak. Bailey en Henry (2008) vonden zelfs 

een correlatie van r=.34 en r=.42 tussen de Eyestest en twee ToM taken. Deze positieve 

correlaties vermoeden juist een samenwerkingsverband tussen de twee gebieden. 
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Onderzoek op het gebied van autisme en het Asperge Syndroom (AS), een vorm van 

autisme, suggereert dat kinderen in dit spectrum moeilijkheden hebben met het herkennen 

van emoties, gemeten middels de Eyestest (Baron-Cohen et al., 2001b), en ook 

moeilijkheden ondervinden met het uitvoeren van een ToM taak. Echter wanneer het 

“menselijke” aspect van de ToM taak wordt vervangen door een object of een apparaat, 

bijvoorbeeld een fototoestel (Zaitchik, 1990), dan presteren kinderen met autisme juist beter 

op dit soort taken dan de controle kinderen (Baron-Cohen et al., 2001b). Dit laat zien dat 

kinderen met autisme wel de cognitieve mogelijkheden hebben om deze alternatieve false 

belief taak te maken, maar dat zij moeilijkheden ondervinden met het “menselijk” aspect. 

Zij kunnen niet de koppeling maken tussen hun eigen gevoelens en gedachtes, en die van 

een ander. Omdat spiegelneuronen als een soort vertaalmechanisme werken tussen jou en 

de ander vermoeden Williams en collega’s (2006) dat het minder functioneren van 

spiegelneuronen de oorzaak is van de verminderde score Eyes test, maar ook op de ToM 

taak. Dit suggereert juist dat het cognitieve aspect van perspectief inname afhankelijk is van 

het perceptuele mechanisme van perspectief inname. 

 

De kenmerken van de tentoonstelling “Denk jij buiten je INBOX” 

Voor de optimalisering van de huidige interventie, maar ook voor het ontwerp van 

toekomstige projecten die perspectief inname bij jongeren vergroten wordt in dit onderzoek 

onderzocht welke kenmerken van de tentoonstelling “Denk jij buiten je INBOX” bijdragen 

aan een mogelijk effect. De kenmerken van de tentoonstelling worden hieronder toegelicht.  

“Denk jij buiten je INBOX” is een interactieve tentoonstelling waarbij jongeren 

gedurende anderhalf uur verschillende installaties doorlopen rondom thema’s als identiteit 

en vooroordelen, sociale buitensluiting, en processen die leiden tot conflict. De 

tentoonstelling is een initiatief van stichting Critical Mass en maakt deel uit van haar reeks 

educatieve projecten die zij organiseert voor scholieren in het voortgezet- en 

middelbaarberoepsonderwijs. De leeftijd van de bezoekers varieert van ongeveer 12 tot 23 

jaar. De tentoonstelling is zo ontworpen dat verwacht wordt dat er een optimale 

kennisoverdracht plaats vindt. Zo krijgen de leerlingen per groepjes van vier deelnemers 

een eigen begeleider die hen meeneemt langs tien multimediale installaties. Deze 

installaties bestaan onder andere uit verschillende filmpjes, diverse spellen en het maken 

van een eigen radioshow. Het idee achter de inzet van deze interactieve installaties is dat 

het aansprekende werkvormen zijn waarbij deelnemers niet alleen waarnemen, maar ook 

deelnemen en beleven. Zo wordt bijvoorbeeld het spelletje cyberball (Zadro, Williams, 
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Richardson, 2004) gespeeld waarbij de leerlingen zelf ervaren hoe het is om buitengesloten 

te worden. De vrijwilligers begeleiden de deelnemers op intensieve wijze. Doormiddel van 

een discussiegesprek binnen het eigen groepje wordt na afloop in gegaan op de eigen 

ervaringen en standpunten van de deelnemers. De rol van de begeleider is daarbij om de 

leerling een stem te geven en zich gehoord te voelen. Bovendien kan de begeleider met 

deze ervaringen van de deelnemers de theorie verder toelichten. Er worden 

(confronterende) vragen gesteld om het proces verder inzichtelijk te maken voor de 

deelnemers als mede om de deelnemers bewust te laten worden van de eigen rol die zij 

hebben in de besproken processen. De vrijwilligers zijn opgeleid om deelnemers van 

verschillende niveaus rond te leiden waardoor de tentoonstelling bij elk niveau aansluit.   

 

Samengevat hanteert stichting Critical Mass de volgende kenmerken in haar 

tentoonstelling: 

- Aansprekende werkvormen: de leerlingen vinden het leuk 

- Aanpak op verschillende niveaus: de tentoonstelling is niet te moeilijk of te makkelijk 

- Betrokken begeleiding: de begeleider luistert en stelt de deelnemer op zijn gemak.                    

- Confrontatie met eigen gedrag:  door vragen die de begeleider stelt komen deelnemers 

er achter dat ze ook zelf bepaalt gedrag uitvoeren.  

- Verbinden: de theorie wordt aan het eigen leven van de deelnemer gekoppeld.  

- Deelnemer ervaart zelf de processen: de deelnemer voelt hoe het is om buitengesloten te 

worden, om ruzie te hebben, om iemand te beoordelen op zijn uiterlijk. 

- Bewustwording creëren: de deelnemer komt er achter welk effect zijn of haar gedrag 

kan hebben op anderen. 

 

Hypotheses 

Deze evaluatie heeft vier doelstellingen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre de 

tentoonstelling “denk jij buiten je INBOX” invloed heeft op het nemen van andermans 

perspectief. Daarbij wordt verondersteld dat de deelnemers in de tentoonstelling oefenen 

met het innemen van elkaars perspectief en te maken krijgen met verschillende aspecten 

van emoties. Op basis hiervan veronderstelt de eerste hypothese dat de tentoonstelling 

bijdraagt aan het vermogen om het perspectief van een ander in te nemen.  

De tweede doelstelling van dit onderzoek houdt verband met de vraag in hoeverre 

de Theory of Planned Behavior bijdraagt aan de evaluatie van het begrip perspectief 

inname. Het is daarnaast nuttig te achterhalen welke onderdelen van de Theory of Planned 
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Behavior de beste voorspellers zijn van perspectief inname. Aangezien de TpB er van uit 

gaat dat de uitvoering van gedrag wordt bepaald aan de hand van intenties en de mate van 

controle die een persoon ervaart, stelt de derde hypothese dat zij de grootste voorspellers 

van gedrag zijn. Wanneer vragenlijsten door middel van zelfrapportage worden verkregen 

zal er vertekening in de data optreden. Aangezien zowel de TpB onderdelen als de PT zelf 

worden ingevuld door de deelnemers worden hier grotere verbanden tussen verwacht dan 

tussen de TpB onderdelen en de andere objectief waargenomen testen.  

Met het oog op verbeteringen van huidige interventies op het gebied van perspectief 

inname is het nuttig te achterhalen welke kenmerken en processen bijdragen aan een 

mogelijke verbetering van perspectief inname. De processen worden via de kenmerken van 

de tentoonstelling achterhaald. De derde hypothese luidt dat alle kenmerken van de 

tentoonstelling een positieve bijdrage leveren aan het vermogen tot perspectief inname. Of 

te wel: wanneer de deelnemers plezier hebben tijdens de tentoonstelling, wanneer deze 

aansluit bij het niveau van de deelnemers, wanneer de begeleider betrokken is bij de 

deelnemer, wanneer de deelnemer geconfronteerd worden met zijn of haar eigen gedrag, 

wanneer de theorie gekoppeld word aan het eigen leven van de deelnemer en tot slot, 

wanneer de deelnemer zelf emoties ervaart zal dit bijdragen aan het vergroten van een 

leereffect.  

De laatste doelstelling van dit onderzoek is om meer duidelijkheid te verkrijgen over 

de manier waarop de twee processen die leiden tot perspectief inname met elkaar 

samenwerken. Onderzoek naar kinderen met autisme laat zien dat zij moeite hebben met het 

herkennen van emoties en minder goed scoren op ToM taken, maar juist beter scoren op 

een false belief taak waarbij het menselijke aspect ontbreekt. Er wordt dan ook verwacht 

dat goed werkende perceptuele processen een voorwaarde zijn voor het slagen van taken op 

het gebied van cognitieve perspectief inname. De vierde en laatste hypothese luidt dan ook 

dat er een positieve samenhang verwacht wordt tussen de cognitieve ToM taak en de 

perceptuele Eyestest.  

 

Methode 

 

 Participanten 

Vier verschillende reguliere scholen uit Nijmegen en omgeving bezochten met 

verschillende klassen de tentoonstelling “denk jij buiten je INBOX” en deden mee met dit 

onderzoek. In totaal waren dit 109 deelnemers, waarvan 26.6% vrouw en 44% man. Een 
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aantal deelnemers heeft geslacht niet ingevuld. De deelnemers bevonden zich in de 

leeftijdscategorie van 13 t/m 19jaar, met een gemiddelde leeftijd van 15,3 jaar. De 

deelnemers volgden verschillende opleidingen, waarbij de VMBO-theoretische leerlingen, 

2
e
 klas, het grootste deel uitmaakten van de groep (23.8%), gevolgd door HAVO 4 

leerlingen (12.4%), ROC 1/2 leerlingen (10.4%) en VMBO-kader 2
e
 klas (6.4%). 

VMBO-k, VMBO-t en HAVO maken in het Nederlandse schoolsysteem deel uit van het 

voortgezet onderwijs. De leerlingen worden daar opgeleidt voor respectievelijk het 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO niveau 1 t/m 4) en het hoger beroepsonderwijs 

(HBO). Het ROC is een middelbare beroepsopleiding. De leerlingen van het ROC die aan 

dit onderzoek meededen volgden een commerciële opleiding van niveau 4 of 3, waarbij 

alle leerlingen een vorm van sport beoefenden op het hoogste niveau van competitie voor 

hun leeftijdsklasse.  

 

Om een uitspraak te kunnen doen over de effecten van de tentoonstelling is in dit 

onderzoek een controle conditie opgenomen. De controle groep vulde dezelfde testen in als 

de experimentele conditie met uitzonderling van de vragen die over de tentoonstelling 

gingen. Deze leerlingen bezochten de tentoonstelling echter niet. De klassen die de 

controle conditie (n=92) uitmaakten zijn zorgvuldig geselecteerd. Hierdoor is leeftijd, 

man/vrouw verhouding en opleidingsniveau nagenoeg gelijk voor beide condities. In de 

controle conditie was 30.4% vrouw en 56.5% man, zij bevonden zich in de 

leeftijdscategorie van 13 t/m 20 met een gemiddelde leeftijd van 15.9 jaar. Ook is er gelet 

op het specialisatiegebied van de leerlingen. Zo volgden de ROC leerlingen in de controle 

conditie dezelfde opleiding als de experimentele ROC deelnemers waarbij ook zij hun 

opleiding combineerden met het beoefenen van topsport.  

 

 Materialen 

Om te achterhalen of de tentoonstelling het vermogen tot perspectief inname heeft weten te 

vergroten werden versschillende onderdelen van perspectief inname onderzocht. Met de 

Perspective taking (PT) subschaal van de Interpersonal Reactivity Index (IRI) van Davis 

(1980) werden de cognitieve elementen van perspectief inname achterhaald. Hierbij werden 

mensen gevraagd aan te geven hoe vaak zij in de afgelopen week de gevoelens en 

gedachtes van anderen proberen te achterhalen. De antwoorden konden daarbij gegeven 

worden op een 5 punts-Likertschaal die liep van ‘nooit’ tot ‘altijd’. Deze veelgebruikte test 

laat in andere onderzoeken een hoge validiteit en betrouwbaarheid zien. Gehlbach en 
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collega’s lieten een interne consistentie zien van α= 0.88. Davis (1980) zelf vond een 

interne consistentie van α=0.73. Anderen vonden een split half betrouwbaarheid van 0.79 

en een test-hertest betrouwbaarheid van .61 (Shamay-Tsoory et al, 2009). Onderzoek van 

Davis (1983) naar de PT laat een correlatie van .40 zien met een andere meetmethode die 

cognitieve empathie meet, de Hogan Empathy Scale (Hogan, 1969). Ander onderzoek laat 

echter ook een hoge correlatie zien tussen de PT subschaal en sociale wenselijkheid, r=.42 

(Laurent & Hodges, 2009). Om te onderzoeken of de vragenlijst geschikt is voor de 

doelgroep van dit onderzoek, is een pilot studie verricht. Het niveau van sommige 

deelnemers vroeg om een begrijpbare vragenlijst die een simpele en heldere formulering 

bevatte. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of de jongeren de vragenlijst begrepen 

en of de goede interne consistentie van voorgaande onderzoeken gerepliceerd kon worden. 

De pilot studie bevat een vergelijkbare groep leerlingen die de tentoonstelling op een eerder 

tijdstip kwamen bezoeken (n= 59). Hen is gevraagd de PT vragenlijst in te vullen en aan te 

geven welke vragen zij niet begrepen. Aan de hand van die feedback zijn een aantal kleine 

aanpassingen verricht. De interne consistentie van deze pilot-studie was goed met een 

Cronbach’s alpha van .805. Ook de interne consistentie van het huidige onderzoek is prima, 

met een Cronbach’s alpha van 0.79. In dit onderzoek is de vragenlijst vertaald van het 

Engels naar het Nederlands 

De PT vragenlijst geeft informatie over de frequentie van perspectief inname, maar 

het zegt niks over de accuraatheid van emoties of gedachtes die men waarneemt. De 

perceptuele aspecten van perspectief inname worden onderzocht met behulp van  28 ogen 

van personen die samen de Eyestest (Baron-Cohen, 2007) opmaken. De foto’s van deze 

ogen zijn afkomstig uit magazines. Omdat de test niet verkrijgbaar is in het Nederlands zijn 

de woorden vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Voor zo ver bekend is er geen 

informatie beschikbaar over de psychometrische eigenschappen van deze test. Alleen 

Peterson en Slaughter (2009) lieten voor een versimpelde versie van de kinder-Eyestest een 

interne consistentie zien van α= .61. Deze wordt door de auteurs als “satisfactory” 

beschouwd, maar is niet ideaal aangezien over het algemeen geldt dat een test een interne 

consistentie moet hebben van r > .7 om als acceptabel te worden beschouwd. Ook vonden 

zij een test-hertest betrouwbaarheid van r= .59. Volgens de COTAN regels (Commissie 

Testaangelegenheden Nederland )( Evers, Van Vliet-Mulder & Groot, 2000 in Winkel & 

Tellegen, 2001) is een test alleen betrouwbaar met een test-hertestcorrelatie van minstens 

r=0.60. Omdat deze versimpelde versie van de Eyestest slechts negen vragen bevat (in 

vergelijking: de Eyestest in dit onderzoek bevat 28 vragen) moeten de resultaten met 
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voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Omdat dit onderzoek gebruikt maakt van metingen 

op twee verschillende tijdstippen en daarbij gebruikt maakt van een controle conditie kan 

de test-hertest betrouwbaarheid berekend worden voor de Eyes-test voor kinderen. De 

resultatensectie gaat hier verder op in.  

Doormiddel van de E-tekentaak wordt gekeken in hoeverre men spontaan het 

visuele perspectief van een ander aanneemt. Hierbij zijn twee antwoordmogelijkheden te 

geven. Of men schrijft de E voor het perspectief van de ander of voor zichzelf. In de 

onderzoeken van Hass (1984) werd geen invloed van de dominante schrijfhand gevonden. 

Om ook de accuraatheid van deze perspectief inname op cognitief gebied te 

achterhalen wordt de ToM taak gebruikt. De scenario’s die in dit onderzoek zijn gebruikt 

zijn ontleend aan de onderzoeken van Galinsky en collega’s (2006) en Keysar (1994). De 

proefpersonen kregen vier scenario’s te lezen. Een voorbeeld van zo’n scenario luidt als het 

volgt: de lezer en een vriend gaan bij een restaurant eten dat de moeder van die vriend heeft 

aangeraden. Die avond hebben zij echter geen goede ervaringen met het restaurant waarop 

de vriend de volgende dag een e-mail naar zijn moeder stuurt waarin hij schrijft: “Over het 

restaurant, het was geweldig, gewoon geweldig”. Dit is een geavanceerde ToMtaak omdat 

de deelnemer ten eerste moet beseffen dat het bericht anders bedoelt is (sarcasme), maar de 

deelnemer mag deze kennis niet inzetten bij de voorspelling van andermans gedrag omdat 

het ‘bevoorrechte informatie’ is, ten derde moet er een begrip zijn van recursieve gedachtes, 

de deelnemers moesten aangeven in hoeverre zij denken dat de moeder denkt dat haar zoon 

vaker het restaurant gaat bezoeken. De deelnemer heeft voor zijn of haar antwoord de 

mogelijkheid uit vijf antwoordopties die lopen van ‘heel vaak’ tot ‘helemaal niet vaak’. Er 

is daarbij gekozen om naar de gedragsintentie van de persoon te vragen in plaats van naar 

de mate van sarcasme zoals in de eerder genoemde artikelen. Waarschijnlijk zullen 

sommige leerlingen het woord ‘sarcasme’ niet begrijpen. Bovendien hoeft een deelnemer 

niet te veronderstellen dat er sprake is van sarcasme. Hij of zij kan de opmerkingen ook 

interpreteren in het kader van beleefdheid. Om de deelnemers wakker te houden is bij een 

van de scenario’s geen sprake van sarcasme.  

Kenmerken tentoonstelling 

Daarnaast vullen de leerlingen een vragenlijst in hoe zij de kenmerken van de 

tentoonstelling ervaren. Zij geven met een 5 punts Likertschaal aan in hoeverre zij het eens 

zijn met de stellingen, bijvoorbeeld: “Als er onderwerpen werden besproken, bedacht ik me 

hoe die in mijn eigen leven voorkomen” en “ Ik voelde me op mijn gemak bij de 
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begeleider”. In de pilot studie (n= 14) is nagegaan in hoeverre de jongeren de vragen 

begrepen. Dit bleek het geval en er zijn daarom geen grote aanpassingen gedaan. 

Theory of planned Behavior 

Om de verschillende aspecten van de Theory of planned Behavior te meten zijn er 

vragen gesteld over attitudes ten opzichte van perspectief inname, bijvoorbeeld “Ik vind 

het belangrijker om uit te zoeken hoe ik over zaken denk dan hoe anderen hier tegen 

aankijken”. Waarbij op een 5 punts Likertschaal aangegeven kon worden “helemaal 

oneens” of “helemaal oneens”. Er werden vragen gesteld over gedragscontrole: “Als ik mij 

inbeeld hoe een ander zich voelt, vind ik dat:” Hierbij kon op een 5 punts Likertschaal 

aangegeven worden in hoeverre de persoon dat “heel moeilijk” of “heel makkelijk” vind. 

Tenslotte werden vragen gesteld over intenties, bijvoorbeeld: “Ik maak plannen om uit te 

zoeken hoe mijn vrienden tegen onze meningsverschillen aankijken”. Ook hier kon met 

behulp van een 5 punts Likertschaal aangeven worden in hoeverre men het er mee eens 

was.    

   

Procedure 

Scholen zijn actief benaderd om de tentoonstelling te komen bezoeken en om mee te doen 

met de evaluatie. Daarnaast zijn de scholen die al ingepland stonden gevraagd om mee te 

doen met de evaluatie. De controle scholen zijn over heel Nederland geselecteerd op basis 

van overeenkomstige kenmerken met de experimentele conditie. Allen deden zij mee op 

vrijwillige basis. 

Ongeveer een week voordat de klassen de tentoonstelling kwamen bezoeken hebben 

ze de Eyestest ingevuld op hun eigen school. De proefleider vertelde daarbij dat er een 

aantal vragen ingevuld moesten worden in verband met de tentoonstelling die zij zouden 

gaan bezoeken. De leerlingen wisten op dat moment nog niks over de tentoonstelling en 

haar inhoud. De vragenlijsten werden zelfstandig ingevuld. De tweede meting vond plaats 

na afloop van de tentoonstelling op de locatie van de tentoonstelling. In dezelfde 

samenstelling als waar ze de tentoonstelling mee rond gingen kregen zij eerst de E-

tekentaak. De leerlingen gingen op een rijtje staan waarbij de vrijwilliger post-its en 

viltstiften uitdeelde. Als alle post-its op de hoofden waren geplakt werd verteld dat ze drie 

keer met de vingers van hun dominante schrijfhand moesten knippen en zo snel mogelijk 

een hoofdletter E op hun voorhoofd moesten schrijven. Er werd benadrukt dat dit zo snel 

mogelijk moest gebeuren. Alleen op die manier wordt het doel van dit onderzoek behaald 

omdat er niet bewust wordt nagedacht over de richting waarop de E wordt geschreven en zo 
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de spontane reactie gemeten wordt. Vervolgens kregen de deelnemers de ToMtaak en de 

vragenlijst over hoe de deelnemers de kenmerken van de tentoonstelling hadden ervaren. 

Hierbij zaten ook de TpB vragen die attitudies, waargenomen gedragscontrole en intenties 

maten. Ongeveer twee weken later vond de laatste meting plaats op de school van de 

leerlingen. Voor de tweede keer werd daar de Eyestest afgenomen, vervolgens moesten de 

leerlingen een vragenlijst invullen over hoe zij met conflicten omgaan (deze vragenlijst 

wordt in dit onderzoek niet behandeld) en tot slot vulden de leerlingen de Perspective 

Taking vragenlijst in.  

Voor de controle conditie gold dat zij op twee momenten de vragenlijsten invulden. 

Daarbij werd verteld dat het om een afstudeeronderzoek ging waarbij de onderzoekers 

benieuwd waren naar de effecten van educatieve projecten. Op tijdstip 1 werden de Eyestest 

en de ToM taak afgenomen op de school van de leerlingen. Dit gebeurde op dezelfde 

manier als bij de experimentele conditie. De tweede metingen (tijdstip 2) vonden ongeveer 

drie weken later plaats op de school van de leerlingen. De Eyestest werd weer afgenomen 

en daarnaast vulden de deelnemers de conflictvragenlijst, de Pt en de TpB vragen in.  

In het gehele onderzoek is er voor gekozen om de expliciete vragenlijsten, waarvan 

de deelnemers duidelijk weten wat zij meten na de impliciete metingen af te nemen. Uit 

onderzoek van Klein en Hodges (2001) blijkt dat bepaalde expliciete vragenlijsten invloed 

kunnen hebben op de mate van emotie herkenning, een impliciete taak. In dit onderzoek 

zou de PT en de TpB een primende werking kunnen hebben op de Eyestest. Andersom is 

die kans veel minder.  

De testen zijn allen anoniem afgenomen. Om de verschillende vragenlijsten per 

deelnemer te kunnen koppelen is gevraagd om een ‘persoonlijk nummer’ in te vullen. Deze 

bestond uit de eerste letter van hun eigen voornaam, de eerste letter van de voornaam van 

de moeder en hun huisnummer. Dit werd door de onderzoekers als een plezierige methode 

ervaren.  

Als dank voor het meedoen met het onderzoek is er een kleine interactieve 

workshop gehouden na afloop van de laatste meting. Hierin werden de deelnemers volledig 

ingelicht over de doelen van het onderzoek. Ook werd er met de leerlingen nagepraat over 

het onderwerp perspectief inname.  
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Figuur 1. Interactie-effect tussen tijdstip en conditie 

Resultaten 

 

Deelname aan de tentoonstelling “denk jij buiten je INBOX” vergroot het vermogen om 

het perspectief van een ander in te nemen. De verschillende testen die perspectief inname 

meten vertonen daarbij een onderlinge positieve samenhang.   

 

Eyestest  

Ten eerste is gekeken of de deelnemers aan de tentoonstelling beter zijn geworden in het 

herkennen van emoties over de tijd. Nadat de extreme scores waren verwijderd is er met 

een Mixed Model ANOVA gekeken naar de invloed van de conditie 

(experimentele/controle conditie) op de Eyestestscore (tijdstip1 en tijdstip2). Er bleek een 

significant interactie-effect te bestaan tussen groep en tijd (zie figuur 1), Wilks Lambda = 

.93, F (1,133) = 10.82, p = .001. Tijd heeft een ander effect op de controle conditie dan op 

de experimentele conditie. Om te testen of de verschillen tussen de tijdstippen per groep 

significant verschillden is een post hoc test uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde 

verschilscore van .72 bij de experimentele groep significant is p= .026. Dit betekent dat de 

experimentele groep  meer emoties herkende op tijdstip2 dan op tijdstip1. Ook voor de 

controle groep geldt dat de gemiddelde verschilscore van .83 significant is, p =.018. 

Waarbij de score op tijdstip 2 minder is dan op tijdstip 1. Na drie weken herkende de 

controle groep minder emoties terwijl deexperimentele conditie meer emoties herkende.   
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 Test-hertest Eyestest 

Omdat dit onderzoek een controle conditie bevat, heeft het de mogelijkheid om de test-

hertest betrouwbaarheid te achterhalen van de Eyestest. Aan de hand van Pearsons 

correlatiecoëfficiënt is de samenhang tussen de scores op Eyestest 1 en de score op Eyestest 

2 berekend. De tijd tussen de twee testen bedraagt ongeveer drie weken. Het resultaat was 

significant,  r=.605, p< .0005. Wanneer de COTAN regels (Evers, Van Vliet-Mulder & 

Groot, 2000 in Winkel & Tellegen, 2001) erbij worden gehaald is te zien dat de test als 

voldoende wordt beschouwd. Volgens deze regels is de samenhang onvoldoende als 

r=<0.60, voldoende als geldt 0.60 < r < 0.70 en goed als geldt r>=0.70. De test-hertest van 

de herziende eyestest voor kinderen kan daarmee als net voldoende worden beschouwd. 

Deze vrij lage test-hertest betrouwbaarheid komt overeen met het gevonden effect dat de 

controle conditie, zonder de tussenkomst van een interventie, significant lager scoorde over 

de tijd. 

 

Tabel 1  

De Gemiddelde Score (Mean) en de Standaardafwijking (SD)  van de Experimentele 

Conditie en de Controle Conditie Voor de Verschillende Testen 

 

     Experimentele conditie          Controle conditie 

 

     Mean             SD                   Mean                 SD    

 

Eyestest1    19.11             2.41                       19.33              2.84                                  

Eyestest2                                                 19.83             2.51    18.51             2.90          

ToM taak       2.89            .53                 3.03               .47             

Perspective Taking      3.01            .78                 3.05               .67             

Attitudes ten opzichte van gedrag    3.51            .61                          3.58               .53            

Waargenomen gedragscontrole                3.34               .87                          3.50                .79             

Intenties tot gedrag                 3.08              .70                          3.07                .75            
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ToM taak 

Ten tweede is met een onafhankelijke t-test gekeken of de gemiddelde Theory of 

Mindscores voor beide groepen verschilden. Hierbij is een marginaal significant verschil 

gevonden tussen de experimentele  (M =2.89 , SD = .53 ) en de controle conditie (M = 3.03, 

SD = .47 ), t(178) = -1.85, p=0.07, zie ook tabel 1. Hieruit blijkt dat de controle conditie 

marginaal beter scoorde op de ToMtaak. 

E-tekenen 

Daarnaast is met een Chi-kwadraat toets is gekeken of de experimentele groep een 

vaker een E tekent vanuit het visuele perspectief van de ander in vergelijking met de controle 

conditie. Er blijkt geen associatie te bestaan tussen conditie en de mate waarin iemand de E 

vanuit het perspectief van de ander tekent. De experimentele conditie tekende in 64.4% van 

de gevallen een E voor de ander, de controle conditie groep deed dat in 69.9% van de 

gevallen, χ
2
 (1, N = 184) = 0.40, p = .526. In totaal blijkt dat 66.8% van de deelnemers in 

zowel de controle als de experimentele conditie de E van uit de ander tekent en 33.2% vanuit 

zich zelf.  

Perspective Taking 

Om te kijken of de experimentele conditie meer aan perspectief inname doet is er 

gebruik gemaakt van een onafhankelijke t-test om de gemiddelde score van beide groepen te 

vergelijken, zie ook tabel 1. De experimentele conditie (M = 3.01 , SD = .78) en de controle 

conditie (M =3.05 , SD = .67) verschilden niet significant van elkaar, t (163)= -.371, p = 

0.71 (twee-zijdig). 

TpB vragen: attitude, gedragscontrole en intenties  

Er wordt gekeken of de controle conditie andere attitudes, waargenomen 

gedragscontroles en intenties heeft met betrekking tot perspectief inname dan de 

experimentele groep. Aan de hand van een onafhankelijke t-test wordt gekeken of er 

verschillen zijn tussen beide groepen. Ten eerste is er gekeken naar de attitudes. Deze 

verschilden niet tussen de condities, de experimentele conditie (M =3.51 , SD = .61) en de 

controle conditie (M = 3.58, SD = .53 ) verschilden niet significant van elkaar, t (157) = -.77, 

p = .44 (twee-zijdig). Ook voor gedragscontrole is er geen significant verschil gevonden 

tussen de experimentele conditie (M=3.34, SD= .87) en de controle conditie (M= 3.50, SD= 

.79), t (173)= -.63, p= .53. Hetzelfde geldt voor de intenties die men heeft tot het innemen 

van andermans perspectief. De experimentele conditie (M =3.08 , SD = .70 ) en de controle 

conditie (M = 3.07, SD = .75 ) verschilden niet significant van elkaar, t (174) = 0.42, p = .97 

(twee-zijdig). De tentoonstelling heeft geen effect gehad op de onderdelen van Theorie of 



Verschillende Vormen van Perspectief Inname  27 

planned Behavior. 

 Tabel 1 geeft een samenvatting van de gemiddelde scores en de 

standaardafwijkingen van de verschillende testen over de twee condities. Uit de analyses 

blijkt dat de gemiddelden van de experimentele conditie niet afwijken van die van de 

controle conditie op welke test dan ook, behalve voor de Eyestest. Met behulp van Pearson 

correlatie is gekeken welke onderlinge samenhang er bestaat tussen de verschillende testen, 

zie tabel 2. Met behulp van de rangcorrelatie van Spearman is gekeken wat de relaties zijn 

tussen E-tekenen en de andere testen, zie tabel 3. Tabel 2 en 3 laten zien dat de onderlinge 

correlaties tussen de testen niet significant zijn. De eerste hypothese kan dan ook alleen 

bevestigd worden wat betreft de Eyestest. Daaruit blijkt dat de tentoonstelling bijdraagt aan 

het herkennen van emoties. Voor alle andere testen kan de eerste hypothese niet bevestigd 

worden; de tentoonstelling heeft geen positieve invloed op het vermogen om het perspectief 

van een ander aan te kunnen nemen.  

 

Tabel 2  

Correlaties van Pearson Tussen de Verschillende Testen. 

 

      1     2      3     4      5   6 

1 Eyes2         

2 PT               .058     

3 ToM               .000         .048      

4 Attitudes ten opzichte van gedrag          -.171         .133      -.153    

5 Waargenomen gedragscontrole                      .035         .046          .127     .066  

6 Intenties tot uitvoering van gedrag          -.072         .210*        .035     .021       .071

 

Notitie. * p<.05 ** p<.001 
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Tabel 3  

Correlaties van Spearman Tussen E-tekenen en de Andere Testen  

 

      E-tekenen 

1 Eyes2                               -.062      

2 PT                 -.041     

3 ToM                  .046              

4 Attitudes ten opzichte van gedrag              .016        

5 Waargenomen gedragscontrole                            .092          

6 Intenties tot uitvoering van gedrag             -.055         

 

Notitie. * p<.05 ** p<.001 

 

Voor de TpB onderdelen geldt dat intenties en de mate van controle grotere voorspellers 

zijn van gedrag dan attitude en dat deze twee voorspeller van gedrag een sterker verband 

vertonen met de zelfrapportage-PT schaal dan met de objectief gemeten testen.  

 

Om te kijken of de tweede hypothese al dan niet bevestigd kan worden zijn Pearson’s 

correlatie coëfficiënten berekend, zie tabel 2. Wanneer er wordt gekeken naar de TpB 

vragen blijkt alleen dat de intenties tot perspectief inname significant samenhangt met een 

test, de Perpective Taking schaal, r =  .21, p = .012, n= 159. De positieve r houdt in dat naar 

mate men meer intenties heeft tot perspectief inname, men zelf aangeeft dit al meer te doen. 

Het gaat hier echter om een klein verband (Cohen, 1988). Ook wanneer een regressie 

analyse wordt uitgevoerd blijkt dat percentage verklaarde variantie is niet groot is, 1.3 %. 

Dit houdt in dat slechts 1,3% van de variantie op de PT schaal op dit moment verklaard 

wordt door de intenties die men heeft. Het verband is daarom niet relevant. Hypothese twee 

wordt alleen bevestigd voor het deel dat de intenties PT scores verklaren, hoewel die 

bijdrage niet relevant is.  

 

De verschillende kenmerken van de tentoonstelling dragen allen bij aan het verbeterde 

vermogen tot perspectief inname. 

 

Ondanks het feit dat er in dit onderzoek geen verandering in perspectief inname is 

geconstateerd op de verschillende testen, is het interessant te achterhalen welke aspecten van 

de tentoonstelling een belangrijke bijdrage leveren aan de scores op de verschillende 
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perspectief inname testen. Dit wordt onderzocht met behulp van meervoudige en logistische 

regressie analyses.  

 

Eyes2 en kenmerken van de tentoonstelling 

De kenmerken van de tentoonstelling samen vormen een marginaal significant verklarend 

model voor de score op de Eyestest F(13,82) = 1.76, p = .073. De vraag “De begeleider 

luisterde naar mijn mening en mijn verhalen” verklaarde voor het grootste deel de Eyesscore 

met 10.6%, zij is significant, p =.006, met een gestandaardiseerde beta van -.429. Deze 

negatieve beta houdt in dat naar mate deelnemers aangeven dat de begeleider meer naar hen 

luisterde zij slechter scoren op de Eyestest. Dit negatieve verband gaat in tegen de 

verwachting dat de kenmerken van de tentoonstelling een positieve bijdrage leveren aan een 

leereffect. Aangezien dit onderzoek geen theoretische onderbouwing bevat van de 

kenmerken van de tentoonstelling wordt hier theoretisch niet verder op in gegaan. Bovendien 

blijkt dat wanneer er gekeken wordt naar de correlaties tussen de vraag “De begeleider 

luisterde naar mijn mening en mijn verhalen” en de Eyescore2 dat deze vrij klein is, r = -

.291. Cohen (1988) beschouwt correlaties die lopen van r =.1 tot .29 als een kleine 

verbanden en dus niet relevant. 

ToM taak & PT en kenmerken van de tentoonstelling 

De kenmerken van de tentoonstelling samen vormen geen significant verklarend 

model voor de score op de ToM taak, F(13,66) = .60, p =  .85 of voor de score op de 

Perspective Taking vragenlijst, F(13,55) = .79, p =  .663. Geen van de kenmerken van de 

tentoonstelling hadden een significantie bijdrage op de score van beide testen. 

E-tekeken en kenmerken van de tentoonstelling 

Met een logistische regressie is gekeken welke kenmerken van de tentoonstelling het 

meest bijdragen aan de kans dat men een E op het voorhoofd tekent voor het perspectief van 

de ander. De vraag: “Ik vond het leuk om de tentoonstelling te bezoeken” is de enige 

voorspeller die significant bijdraagt aan de richting waarop de E getekend wordt, p= .031. 

De positieve B waarde (.821) suggereert dat wanneer deelnemers de tentoonstelling leuker 

vonden, de kans groter is dat zij de E in de richting van het eigen perceptuele perspectief 

positioneren.  

Attitude en kenmerken van de tentoonstelling 

De kenmerken van de tentoonstelling samen vormen geen significant verklarend 

model voor attitude, F(13,79) = 1.11, p =  .363. 

Intenties en kenmerken van de tentoonstelling 
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In zijn geheel verklaren de kenmerken van de tentoonstelling samen 50.6% van de 

variantie in de intenties tot perspectief inname, F(13,78) = 6.12, p< =  .001. 

De vraag “Door de tentoonstelling snap ik beter hoe mijn klasgenoten in elkaar zitten” 

verklaart het grootste deel van de variantie in intenties van de experimentele conditie met 

5.6%, beta= .298, p = .004. Uit de analyses blijkt dat de vraag “De onderwerpen die werden 

besproken werden uitgelegd met voorbeelden uit mijn groepje” 4% van intenties verklaart en 

dat dit verband negatief is, beta= -.226, p = .014. Daaruit kan geconcludeert worden dat 

wanneer onderwerpen met behulp van eigen voorbeelden van de deelnemers besproken 

wordt dit tot een vermindering van de intenties tot perspectief inname leidt. Er zijn echter 

positeve verbanden gevonden tussen intenties en de vraag “Als er onderwerpen werden 

besproken, bedacht ik me hoe die in mijn eigen leven voorkomen”, 3,9 % verklaarde 

variantie, β = .240, p = .015, en de vraag “Ik heb tijdens de tentoonstelling zelf gevoeld hoe 

het is om iemand te beoordelen op zijn uiterlijk” verklaart 3.4%, β = .211, p = .024. Het 

percentage verklaarde variantie is daarbij voor alle vragen vrij laag en daarom niet relevant. 

Gedragcontrole en kenmerken van de tentoonstelling 

De kenmerken van de tentoonstelling samen vormen geen significant verklarend 

model voor gedragscontrole, F(13,77) = 1.15, p =  .335. 

Hypothese vier wordt niet bevestigd. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit 

dat, tegen de verwachting in, er negatieve verbanden zijn gevonden tussen kenmerken van 

de tentoonstelling en testen; Eyestest en intenties tot perspectief inname. Daarnaast hebben 

de significante positieve verbanden die zijn gevonden een kleine verklaarde variantie. 

Daarmee zijn de verbanden niet relevant. 

 

Er bestaat een  positief verband tussen de taak die de cognitieve aspecten van perspectief 

inname meet (ToM taak) en de test die de perceptuele aspecten van perspectief inname 

meet (Eyestest).  

 

Met behulp van Pearson correlatie is gekeken welke onderlinge samenhang er bestaat 

tussen de Eyes2 en de ToMtaak, zie tabel 2. De Eyestest2 en de ToMtaak blijken niet 

significant met elkaar te correleren wat duidt op het ontbreken van een samenhang tussen 

de twee testen. Daarmee wordt hypothese drie niet geaccepteerd, de cognitieve en 

perceptuele aspecten van perspectief inname blijken niet samen te hangen.  
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Discussie 

De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de effecten van de tentoonstelling “Denk 

jij buiten je INBOX” op het gebied van perspectief inname. De belangrijkste aanname was 

dat deelname aan de tentoonstelling het vermogen tot het perspectief inname vergroot. De 

resultaten tonen een positieve invloed van de tentoonstelling op het onderdeel emotie 

herkenning. Het gevonden interactie-effect laat zien dat tijd verschillende effecten te weeg 

brengt voor de twee condities; deelnemers van de tentoonstelling herkenden meer emoties 

twee weken na de tentoonstelling dan er voor, terwijl de controle conditie minder emoties 

herkende over de tijd. Wat betekenen deze resultaten? Voorgaande onderzoeken naar 

emotie herkenningsstaken leert ons dat veranderingen in emotieherkenning te weeg kunnen 

worden gebracht door een veranderingen in motivatie (Klein en Hodges, 2001). 

Waarschijnlijk was de controle conditie na de eerste keer minder gemotiveerd om haar best 

te doen en herkende zij op die manier minder emoties op tijdstip 1. De vraag is nu welke 

achterliggende processen de verbeterde score van de experimentele conditie kunnen 

verklaren. Zijn het de oefeningen in de tentoonstelling waardoor emotie herkenning sneller 

en beter gaat? Of wakkert de tentoonstelling ‘motivatie’ aan? Toekomstig onderzoek zal 

hier uitsluitsel over moeten geven. Op dit moment is motivatie het enige verklarende proces 

in de huidige literatuur wat betreft veranderingen in emotieherkenning op korte termijn. Het 

is dan ook aannemelijk dat de tentoonstelling leerlingen impliciet motiveert om emoties te 

herkennen.  

Wanneer gekeken wordt naar de bevindingen van de andere testen die perspectief 

inname meten, kan de eerste hypothese echter niet bevestigd worden. 

Er is geen verschil gevonden tussen de condities wat betreft de automatische neiging om het 

perspectief van een ander aan te nemen, het E-tekenen. Hier zijn twee mogelijke 

verklaringen voor te geven. Aan de ene kant zijn de resultaten erg afhankelijk van een 

duidelijke uitleg en een resolute afname van de taak. Een kleine verspreking zoals “teken 

voor mij een hoofdletter E op je voorhoofd” kan grote effecten hebben. Hoewel getracht is 

om de vrijwilligers, die deze taak afgenomen hebben genomen, duidelijk te instrueren, 

kunnen er onderlinge verschillen hebben plaatsgevonden in de manier waarop de test is 

afgenomen. Aan de andere kant zou een interventie die sterk genoeg deze effecten kunnen 

compenseren. De tentoonstelling heeft wellicht niet de kracht om een zelf-gerichte 

oriëntatie om te zetten naar een ander-gerichte oriëntatie.  

Ook wat beterft de resultaten op de ToM taak, de impliciete cognitieve perspectief 

inname taak, kan de eerste hypothese niet worden bevestigd. De controle groep scoorde hier 
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zelfs marginaal beter dan de experimentele groep. Dit kan te maken hebben met het feit dat 

zij meer dan de experimentele conditie instaat was om met de volle concentratie de taak uit 

te voeren, in hun eigen klaslokaal. De experimentele groep maakte de taak in een onrustige 

omgeving, de tentoonstellingsruimte. Bovendien hadden zij een overload aan informatie 

aangezien ze net een interactieve tentoonstelling van 1,5 uur hadden bezocht. Het correct 

uitvoeren van de TOM taak vereist veel het concentratievermogen omdat begrijpend lezen 

een belangrijk aspect is van deze taak. Wellicht dat de omstandigheden van de 

experimentele conditie resulteerden in het verlies aan concentratievermogen waardoor de 

taak niet optimaal voltooid kon worden.   

De resultaten van de Perspective Taking vragenlijst en de onderdelen van de Theory of 

planned Behavior worden hier samen behandeld omdat voor hen dezelfde uitleg volstaat.  

De experimentele conditie gaf niet vaker aan dan de controle conditie dat zij het perspectief 

van een ander daadwerkelijk innamen, dit makkelijker vonden, hier positiever tegenover 

stonden of hier plannen voor hadden. Blijkbaar heeft de tentoonstelling de deelnemers niet 

zover gekregen dat ze zich bewust werden van de voordelen van perspectief inname. Omdat 

het hier ging om expliciete vragen werd op zijn minst een klein effect van sociale 

wenselijkheid voor de experimentele conditie verwacht omdat voor hen duidelijk moet zijn 

geweest wat de tentoonstelling wilde bereiken. Sociale wenselijkheid kan ook gezien 

worden als een vorm van perspectief inname. Dat de experimentele conditie niet meer 

sociale wenselijkheid vertoonde kan òf verklaard worden door het feit dat ze niet goed 

genoeg het perspectief van de onderzoekers konden aannemen of dat het voor de 

deelnemers niet duidelijk was dat het vergroten van perspectief inname een doel was van de 

tentoonstelling.  

De tweede hypothese met betrekking tot de Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) 

werd bevestigd door de bevindingen dat van de drie onderdelen van de TpB het onderdeel 

gedragsintenties de beste voorspeller is voor gedrag. Haar voorspellende waarde was echter 

zeer klein en gold alleen voor de zelf in te vullen Perspective Taking vragenlijst. Dit is in 

overeenstemming met de bevindingen van Armitage en Conner (2001) waaruit blijkt dat de 

TpB beter in staat is om zelfgerapporteerd gedrag te voorspellen dan objectief gemeten 

gedrag. Aangezien de voorspellende waarde van de TpB voor dit onderzoek zeer klein was 

kan geconcludeerd worden dat de TpB geen geschikt middel is voor evaluaties aangaande 

perspectief inname.  

Daarnaast bevat dit onderzoek een analyse van de kenmerken van de tentoonstelling die 

een bijdrage leveren aan de uitkomsten van de verschillende testen. Een aantal kenmerken 
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droegen een significant gedeelte bij aan de scores op de Eyestest, gedragsintenties en het E-

tekenen. Deze bijdrages waren echter, tegen de verwachting in, negatief of van dusdanig 

kleine aard dat ze te verwaarlozen waren. Dit onderzoek bevat geen theoretische 

onderbouwing van de kenmerken van de tentoonstelling en zij zullen om die reden niet 

meegenomen worden in de discussie.  

De vierde en laatste hypothese voorspelde een positieve samenhang tussen de 

cognitieve en de perceptuele processen van perspectief inname. Er is echter geen verband 

gevonden tussen de cognitieve ToM taak en de perceptuele Eyestest. Zoals eerder vermeld 

kan dit liggen aan het gebrek aan concentratie van de experimentele groep tijdens het 

maken van de ToM. Net als de huidige literatuur trekt daarom ook dit onderzoek geen harde 

conclusies over de vraag welke verbanden er bestaan tussen de twee processen.  

 

Welke consequenties hebben deze resultaten voor de tentoonstelling als middel om sociale 

processen die leiden tot conflict inzichtelijk te maken? Leren jongeren door deze 

tentoonstelling constructief om te gaan met conflicten? Uit de resultaten blijkt niet dat de 

tentoonstelling voldoende bijdrage levert aan de verbetering tot perspectief inname en dus 

om constructiever met conflicten om te gaan. Hoewel uit het bovenstaande stuk blijkt dat 

dit onderzoek een aantal gebreken bevat die mogelijk de afwezigheid van een effect op de 

E-tekenen taak en de ToM taak verklaren, toch moet opgemerkt worden dat een sterke 

interventie deze gebreken had kunnen opvangen. Bovendien blijkt de tentoonstelling geen 

effect te hebben op de PT en de TpB onderdelen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 

opzet van de tentoonstelling; deze is simpelweg niet voor iedere deelnemer hetzelfde. Niet 

alle deelnemers volgden hetzelfde traject, het kan zijn dat een groepje veel meer aandacht 

besteedde aan het onderwerp identiteit en maar minder tijd aan conflicthantering. 

Bovendien is de inhoud van de tentoonstelling erg afhankelijke van de begeleiding en de 

draai die de individuele vrijwilliger mee geeft. Als de stichting ervoor kiest om de 

tentoonstelling doormiddel van een effectstudie te evalueren moet elke deelnemer dezelfde 

interventie krijgen. Zo niet, dan zal de kans veel minder groot zijn dat er daadwerkelijk een 

effect gevonden wordt. Dat de tentoonstelling toch interessante processen te weeg brengt 

wordt aangetoond met de impliciete verandering in emotieherkenning. Dit effect wordt niet 

beïnvloed door bewuste processen van de deelnemer, puur en alleen de effecten van de 

tentoonstelling komen daarmee naar voren. Dit geeft aan dat de basis van de tentoonstelling 

goed is. Er moeten alleen duidelijke verbeteringen optreden om ook op de andere 

(cognitieve) onderdelen van perspectief inname een effect te constateren. Hieronder volgen 
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een aantal aanbevelingen. Ten eerste is de duur van de tentoonstelling is erg kort, slechts 

1,5 uur. De onderzoeken die een verbetering in het vermogen tot perspectief inname laten 

zien bevatten een interventie die meer dan tien keer zo lang is (Chandlers, 1973). 

Bovendien richten die onderzoeken zich heel specifiek op alleen perspectief inname. “Denk 

jij buiten je INBOX” behandelt nu veel onderwerpen die indirect met perspectief inname te 

maken hebben. Heel concreet moet er een installatie komen waar deelnemers expliciet te 

maken krijgen met perspectief inname. Door oefening en kennis wordt het duidelijk welk 

nut het construct kan hebben voor het eigen leven van de deelnemer.  

Met haar bevindingen is dit onderzoek meer dan alleen een evaluatie onderzoek. Zij 

draagt bij aan de kennis op gebied van perspectief inname. Voor zover bekend is dit het 

eerste onderzoek dat aantoont dat emotie herkenning verbeterd kan worden met een 

interventie die twee weken eerder plaats vond. Daarnaast is dit een van weinige 

onderzoeken die de mogelijkheid geeft om de resultaten van verschillende testen binnen 

proefpersonen te vergelijken. Dit geeft informatie over de samenhang die bestaat tussen de 

verschillende testen die perspectief inname meten. In dit onderzoek wordt geen onderlinge 

verbanden tussen de testen aangetoond wat duidt op het feit dat alle testen iets anders 

meten. Hoewel de testen verschillende onderdelen van perspectief inname meten is dit 

vreemd. Er zou op zijn minst een kleine samenhang tussen de testen te zien moeten zijn 

aangezien de testen hetzelfde construct meten. Dit roept de vraag op in hoeverre 

verschillende onderzoekers over hetzelfde begrip ‘perspectief inname’ praten. In het 

onderzoek van Galinsky en Moscowitz (2000) krijgen de deelnemers de opdracht om het 

perspectief van een ander aan te nemen. Daar komen prachtige resultaten uit, zoals een 

vermindering van stereotypering, maar er is niet met een test gemeten in hoeverre 

perspectief inname daadwerkelijk toenam. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen in 

hoeverre onderzoekers over hetzelfde begrip praten en welke testen daarbij het beste te 

gebruiken zijn. Daarnaast geldt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is om meer 

duidelijkheid te verkrijgen over de manier waarop perspectief inname het beste vergroot 

kan worden. 
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