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Samenvatting

Aan de hand van analyses van oogbewegingen, klikgedrag en fysieke reacties, verzameld met
behulp van de eyetrackingmethode, wordt in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt hoe
laagopgeleiden die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening informatie verwerken uit een elearningprogramma. Als uitgangspunten voor de analyses worden de Dual Coding Theory
(Paivio, 1971), de Cognitive Load Theory (Sweller, 1994) en de Cognitive Theory of Multimedia
Learning (Mayer, 2003) gebruikt.
De resultaten laten zien dat e-learning een geschikt leermiddel is voor de doelgroep. Het
gebruik van dynamische afbeeldingen en animaties werkt goed, maar de navigatie van het elearningprogramma moet niet te complex zijn. Er moet bovendien rekening worden gehouden
met het feit dat de doelgroep geneigd is om naar álle afbeeldingen te kijken, ook als deze niet
relevant

zijn

voor

het

leerproces.

Zijn

er

niet-relevante

(dynamische)

afbeeldingen

waarneembaar, dan leidden deze vaak af van de te leren informatie. De doelgroep is immers niet
in staat te schakelen tussen verschillende informatieprikkels die op eenzelfde moment getoond
worden. Zij kan niet meerdere visuele prikkels tegelijkertijd verwerken.
Wat het verwerken van linguïstische informatie betreft, laten de resultaten zien dat de
doelgroep een duidelijke voorkeur heeft voor het auditieve kanaal (luisteren) ten opzichte van het
visuele kanaal (lezen). Op basis van de resultaten kan bovendien beargumenteerd worden dat de
schermtekst gezien kan worden als niet-relevante stimulus en beter weggelaten kan worden. Er
is immers geen relatie gevonden tussen het lezen van de schermtekst en presteren op een
oefening. Verder is het opvallend dat de doelgroep weinig initiatief toont tijdens het verwerken
van de informatie. Zij verwerken informatie dan ook het beste als er voldoende expliciete
aanwijzingen in het e-learningprogramma zijn opgenomen.
Dit onderzoek laat ook zien dat de doelgroep in staat is om verbale informatie via het
auditieve en de non-verbale informatie via het visuele kanaal tegelijkertijd te verwerken. Dit is in
lijn met de Dual Coding Theory, die er vanuit gaat dat het menselijke brein over twee aparte
informatieverwerkingssystemen beschikt. De doelgroep kijkt immers naar de afbeeldingen (nonverbale informatie) en luistert naar de tekst (verbale informatie). Tot slot kan gezegd worden dat
eenvoudige interactiemogelijkheden in een e-learningprogramma voor de doelgroep goed
werken. Zelf bepalen hoelang er op een pagina gewerkt wordt komt het verwerken van de
informatie ten goede en de mogelijkheid om een oefening nogmaals uit te voeren nadat een
eerste poging is mislukt, versterkt het zelfvertrouwen van de doelgroep.
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1. Inleiding

Informatie. We ontvangen het elke dag en overal. Als de informatie nieuw is, moeten we deze
goed verwerken om er betekenis aan te kunnen geven. Willen we informatie vastleggen, dan
moeten we er betekenis aan geven. Alleen zo leren we. Iets wat op school en op de werkvloer
dagelijks gebeurt. Naar de manier waarop wij informatie verwerken wordt veel onderzoek
gedaan. Met name kinderen, scholieren en studenten vormen bij deze onderzoeken belangrijke
doelgroepen (bijvoorbeeld: Cooper, 1998; Mayer & Sims, 1992; Mayer & Anderson, 1992;
Marchal, 2009). Maar hoe zit het met de bijzondere doelgroep van laagopgeleide volwassenen
met een afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe verwerken zij informatie?
Laagopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaak werkzaam in de Sociale
Werkvoorziening. De SW is bedoeld voor werknemers die (nog) niet zelfstandig kunnen werken
in een baan. Dat kan zijn omdat de persoon een lichamelijke of verstandelijke handicap heeft of
omdat psychische problemen het functioneren belemmeren, bijvoorbeeld door een slecht
werkend geheugen. Het werk in de Sociale Werkvoorziening is aangepast aan de mogelijkheden
en beperkingen van de medewerkers. Sommige medewerkers hebben extra begeleiding nodig of
een aangepaste werkplek (Werken via de WsW: www.uw.nl).
Door overheidsbezuinigingen krijgen laagopgeleiden minder begeleiding, minder scholing
en daardoor minder kansen op de arbeidsmarkt. Het kabinet Rutte heeft bijvoorbeeld besloten tot
een forse bezuiniging van 700 miljoen euro op de Sociale Werkvoorziening (NOS, 14-04-2011).
Het is voor SW-bedrijven daarom van groot belang om te zoeken naar efficiënte manieren om
laagopgeleiden aan het werk en aan het leren te houden. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt
van e-learningprogramma’s om werknemers zelfstandig aan het leren te zetten, bijvoorbeeld om
veilig met bepaalde gereedschappen te kunnen werken en om bedrijfsongevallen te beperken. Elearning is een leermethode die zich kenmerkt door de combinatie van animaties en foto's,
filmpjes, teksten en spraak. In de praktijk wordt e-learning veel gebruikt als blended learning
middel, waarbij online leren wordt gecombineerd met contactonderwijs (SBCM, 2011).
Communiceren met de doelgroep van SW-bedrijven vereist aandacht. Hoe moeten we
met SW-medewerkers communiceren als we ze iets willen leren? Er moet in ieder geval rekening
worden gehouden met de specifieke kenmerken van deze doelgroep: laaggeletterd, snel
concentratieverlies, slechte sociale vaardigheden en behoefte aan structuur (Alkema & Van de
Meeberg, 2006; Weldergroep, 2008). Gezien de reacties van leidinggevenden die binnen de SW
met e-learning werken, lijkt e-learning een geschikte leermethode voor deze doelgroep. Om
echter te weten te komen wat de optimale samenstelling van een digitaal leerprogramma als elearning is voor deze doelgroep, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de informatieverwerking
van de doelgroep. Hoe gaan de medewerkers van de Sociale Werkvoorziening om met de
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digitale informatie die zij uit e-learningprogramma’s ontvangen? Dit is een onderzoek naar de
verwerking van informatie uit een e-learningprogramma door laagopgeleiden met een
arbeidshandicap, die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening. De onderzoeksvraag die
daarbij centraal staat is:

Hoe verwerken laagopgeleiden die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening
informatie tijdens het werken met een e-learningprogramma?

In hoofdstuk 2 worden enkele theorieën besproken die inzicht geven in hoe het menselijk
geheugen werkt, hoe mensen informatie verwerken en hoe mensen leren. Op basis van deze
theorieën wordt in hoofdstuk 3 het e-learningprogramma TAS (Training Arbeidsbelasting Sociale
Werkvoorziening) geanalyseerd. TAS is bedoeld voor het geven van trainingen op het gebied van
vermindering van fysieke en psychische belasting van werknemers. Doel daarbij is ook het
functioneren op de werkplek te verbeteren. De doelgroep wordt gevormd door medewerkers van
SW-bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op het gebied van montage, inpakken, schoonmaak
of post. Aan de hand van de tekstanalyse wordt inzichtelijk gemaakt hoe het programma in elkaar
steekt en welke tekstkenmerken het programma bevat. De analyse van TAS heeft als doel te
bepalen waar de focus van het onderzoek op zal liggen.
Ook hoofdstuk 4 is bedoeld om te achterhalen welke kenmerken van TAS interessant zijn
om nader te onderzoeken. In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van een aantal
interviews met leidinggevenden van SW-bedrijven, die in hun functie ook lesgeven aan
laagopgeleiden met behulp van het e-learningprogramma TAS. Zo wordt in kaart gebracht welke
aspecten van het e-learningprogramma goed ontvangen worden en welke aspecten mogelijk
verbetering behoeven als het gaat om communiceren met de doelgroep. De resultaten van deze
interviews helpen mij daarom bij het kiezen van de kenmerken die centraal komen te staan in
mijn onderzoek naar de verwerking van digitale informatie door laagopgeleiden met een
arbeidshandicap. Waar ga ik op letten als ik kijk hoe de doelgroep de informatie verwerkt?
Als het e-learningprogramma geanalyseerd is en de werking ervan in de praktijk in kaart
is gebracht, worden de onderzoeksvragen en hypotheses geformuleerd. Dat gebeurt in hoofdstuk
5. Daarna wordt gekeken naar de manier waarop de doelgroep werkelijk met het programma
werkt. Dat is gedaan met behulp van de eyetrackingmethode. In hoofdstuk 6 wordt deze methode
toegelicht. Hoofdstuk 7 geeft vervolgens de resultaten weer uit het eyetrackingonderzoek en
hoofdstuk 8 bevat de belangrijkste conclusies van dit onderzoek. In hoofdstuk 9 wordt tot slot
stilgestaan bij de beperkingen van dit onderzoek, worden suggesties voor vervolgonderzoek
gedaan en worden enkele adviezen voor de praktijk gegeven.
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2. Theoretisch kader
Het e-learningprogramma TAS dat in dit onderzoek centraal staat, kan gezien worden als een
multimediale leeromgeving. Een multimediale leeromgeving is een omgeving waarin instructies
op meerdere manieren gepresenteerd worden, inclusief visuele en verbale representaties (Mayer,
1991). De verbale representaties kunnen geschreven of gesproken woorden zijn en de visuele
representaties kunnen stilstaande of bewegende animaties of afbeeldingen zijn (Mayer &
Moreno, 2002). Over multimediale leeromgevingen is veel geschreven. Als we specifiek kijken
naar informatieverwerking in een multimediale leeromgeving, zijn er drie veelbesproken theorieën
te vinden die aansluiten op dit onderwerp: de Dual Coding Theory, de Cognitive Load Theory en
de Cognitive Theory of Multimedia Learning. De eerste theorie is gebaseerd op het idee dat
mensen een apart visueel en een apart verbaal informatieverwerkingssysteem hebben (Paivio,
1971). De tweede theorie richt zich op de werking van het menselijke geheugen en de beperkte
capaciteit ervan (Sweller, 1994). De derde theorie is gebaseerd op het idee dat mensen actief
cognitieve processen oproepen als ze informatie ontvangen. Om iets van de binnenkomende
informatie te leren moet de informatie geselecteerd, georganiseerd en geïntegreerd worden
(Mayer & Moreno, 2003).

2.1 Dual Coding Theory
De Dual Coding Theory van Allan Paivio gaat er vanuit dat het menselijke brein over twee
cognitieve systemen beschikt. Het ene systeem is gespecialiseerd in de representatie en
verwerking van non-verbale, beeldende informatie, het andere systeem richt zich op de verbale,
linguïstische informatie (Clark & Paivio, 1991). De Dual Coding Theory stelt dat afzonderlijke
verbale (tekst) en non-verbale (beeld) representaties en processen hun eigen unieke bijdrage
leveren aan het geheugen. Om een connectie te kunnen leggen tussen verbale en non-verbale
input, is het wel noodzakelijk dat beide representaties zich tegelijkertijd in het werkgeheugen
bevinden (Paivio, 2008).
Uit onderzoek blijkt dat het visualiseren van informatie zorgt voor betere verwerking van
de informatie. Visualisering vergemakkelijkt het onthouden van informatie. Dit ondersteunt
Paivio’s theorie dat informatie via verschillende cognitieve systemen verwerkt wordt en dat deze
systemen elkaar aanvullen (Mayer & Sims, 1994; Paivio, 1971; Hodes, 1994). Ook blijkt dat
concrete informatie beter werkt voor het geheugen dan abstracte informatie. Hoe concreter de
binnenkomende informatie, de stimulus, hoe grotere de zintuiglijke prikkel om deze informatie
waar te nemen (Hodes, 1994). Concrete afbeeldingen die ter ondersteuning van een tekst
dienen, helpen bovendien bij het onthouden van de tekst. Er wordt dan een beroep gedaan op
zowel het verbale als op het non-verbale cognitieve systeem en elk systeem heeft een unieke
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toegevoegde waarde (Paivio, 1971; Hodes, 1994). Bij de ontwikkeling van het elearningprogramma TAS dat in dit onderzoek centraal staat lijkt hier rekening mee te zijn
gehouden. Geprobeerd is de informatie erg concreet te maken voor de doelgroep. Er is immers
veel herkenbaar lesmateriaal in het programma opgenomen, in de vorm van foto’s en video’s die
zijn opgenomen op de werkvloer van de SW.
Ook Mayer en Anderson (1991) hebben de werking van de Dual Coding Theory
onderzocht. Zij ontdekten dat stimuli die op hetzelfde moment getoond worden met elkaar worden
geassocieerd. Voorwaarde is wel dat de stimuli op eenzelfde moment én dicht bij elkaar
gepresenteerd worden. Dit noemen zij het contiguity effect. Het voordeel van het contiguity effect
is dat er niet alleen een beroep kan worden gedaan op voorkennis, maar dat er ook verbanden
kunnen worden gelegd die het leren bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat studenten beter leren als
verbale en non-verbale prikkels tegelijkertijd worden vertoond, dan wanneer de verbale en nonverbale prikkels elkaar opvolgen. Er worden dan verbanden gelegd die helpen bij het herinneren
van informatie. Afbeeldingen zijn blijkbaar een goede stimulus om bijbehorende woorden te
herinneren, zo blijkt uit diverse onderzoeken (Mayer & Anderson, 1991, Verhoeven, 2010).
Het is volgens de Dual Coding Theory dus noodzakelijk om leermiddelen te ontwikkelen
die gebruikmaken van zowel het verbale als het non-verbale cognitieve systeem. Ook moet het
leggen van verbanden tussen verbale en non-verbale informatie gestimuleerd worden. Dit kan
door beeld en audio simultaan te presenteren. Vooral voor mensen met weinig voorkennis werkt
het gelijktijdig presenteren van beeld en tekst positief (Mayer & Sims, 1994, Marchal, 2009).
Paivio stelt dat zijn Dual Coding Theory zeer belangrijk is voor het ontwikkelen van multimediale
leermiddelen. Volgens de Dual Coding Theory moet een modern leermiddel aan vier eisen
voldoen om effectief leren te verwezenlijken (Paivio, 2006):

1. Verbale en non-verbale stimuli moeten gecombineerd worden.
2. Verbale en non-verbale stimuli moeten tegelijkertijd en op korte afstand van elkaar
getoond worden.
3. Niet-relevante informatieprikkels moeten vermeden worden.
4. Woorden moeten op een verbale manier (audio-ondersteuning) gesproken worden
en niet op een non-verbale manier (schermtekst) om zo beide cognitieve systemen
(verbaal en non-verbaal) in werking te stellen.

In dit onderzoek kijk ik naar een e-learningprogramma waar zowel geschreven tekst, gesproken
tekst als visuele ondersteuning gebruikt wordt. Volgens de theorie van Paivio is de combinatie
van verbale en non-verbale informatie effectief, maar zou de geschreven tekst een niet-relevante
informatieprikkel zijn. Bovendien is het volgens zowel Paivio als Mayer en Anderson noodzakelijk
dat de verbale en non-verbale informatie gelijktijdig en op korte afstand van elkaar getoond
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worden, om van het contiguity effect te profiteren. Hoe minder ruimtelijke afstand tussen beide
stimuli, hoe beter. Vaak werkt het zelfs goed als de tekst over de afbeeldingen getoond wordt
(Mayer & Anderson, 1992). In het e-learningprogramma TAS zal dit effect waarschijnlijk niet
optimaal zijn, omdat informatie niet altijd dicht bij elkaar getoond wordt. De effecten van het
concretiseren van tekstuele informatie en het verbaliseren van abstracte visuele informatie
zouden in TAS wel naar voren moeten komen. Woorden worden immers ondersteund door
afbeeldingen en afbeeldingen door woorden. Hier wordt in hoofdstuk 3 verder op ingegaan.

2.2 De Cognitive Load Theory en de werking van het menselijke geheugen
Uit de Dual Coding Theory is naar voren gekomen dat het menselijke brein over twee
verschillende cognitieve systemen beschikt. Maar het brein is complexer dan dat. Een belangrijk
onderdeel van het brein is namelijk het geheugen. Het is vooral het geheugen dat een belangrijke
rol speelt in leerprocessen (Chandler & Sweller, 1991). De Cognitive Load Theory stelt dat ons
geheugen niet onbeperkt is. Met name het zintuiglijk geheugen en het werkgeheugen hebben
een beperkte capaciteit. Voordat ik inga op de implicaties hiervan voor het verwerken van
informatie uit e-learning, is het interessant eerst stil te staan bij de werking van het menselijk
geheugen.
Het menselijk geheugen bestaat uit drie elementen: het zintuiglijk geheugen, het
werkgeheugen en het langetermijngeheugen (Cooper, 1998). Afbeelding 1 geeft de opbouw van
het menselijke geheugen schematisch weer. In het zintuiglijke geheugen worden de
binnenkomende stimuli als eerste verwerkt. Deze stimuli komen en gaan in snel tempo, dus er is
weinig tijd om te identificeren, te classificeren en om betekenis te geven. De informatie die door
het zintuiglijk geheugen wordt opgepikt, komt vervolgens terecht in het werkgeheugen. Hier
gebeurt het daadwerkelijke denken (Cooper, 1998). Het werkgeheugen zorgt voor tijdelijke
opslag, coördinatie en manipulatie van binnenkomende informatie die nodig is om cognitieve
taken te verrichten, bijvoorbeeld leren (Baddeley, 1992). Hiervoor wordt een beroep gedaan op
het langetermijngeheugen. Daar is een grote hoeveelheid aan kennis en vaardigheden in de
vorm van schema’s opgeslagen die geactiveerd kunnen worden als het werkgeheugen daarom
vraagt. Er wordt dan betekenis gegeven. Omdat het langetermijngeheugen een grotere omvang
heeft dan het zintuiglijk geheugen, is dat wat we zien en onthouden meer afhankelijk van wat we
al weten, dan van dat wat we waarnemen. Niet alle zintuiglijke waarnemingen komen terecht in
het werkgeheugen. Er wordt vooral aandacht besteed aan informatie die past binnen een schema
dat reeds in het langetermijngeheugen is opgenomen. Hoe meer schema’s er in het
langetermijngeheugen liggen opgeslagen, hoe gemakkelijker het is betekenis te geven aan
nieuwe informatie, hoe sneller iemand iets nieuws leert (Kirschner, 2002).
De medewerkers van SW-bedrijven die de doelgroep van dit onderzoek vormen zijn
laagopgeleid, laaggeletterd en van laag intellectueel niveau. Zij beschikken dus over minder
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schema’s in hun langetermijngeheugen dan bijvoorbeeld hogeropgeleiden. Dat betekent dat zij
meer concentratie nodig hebben om betekenis te kunnen geven aan nieuwe stimuli. Hoe meer
concentratie noodzakelijk is, hoe meer cognitieve energie er vereist is. Hoe meer cognitieve
energie er nodig is, hoe groter de cognitieve belasting van het werkgeheugen is. Als de
cognitieve belasting te groot wordt, zal een poging tot leren mislukken. De informatie die niet
meer in het werkgeheugen ‘past’, zal dan niet worden gecodeerd en niet worden opgenomen in
het langetermijngeheugen.

Afbeelding 1. Model van het menselijke
geheugen (Cooper, 1998).

2.3 De Cognitive Load Theory en de beperkte capaciteit van het werkgeheugen
We leren dus iets op het moment dat de binnenkomende stimulus succesvol gecodeerd wordt in
het werkgeheugen en vervolgens in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen (Cooper, 1998).
We geven dan betekenis aan het getoonde materiaal door een mentale representatie te maken.
Leren is succesvol als we daarbij in staat zijn om dat wat we zojuist betekenis hebben gegeven,
te vertalen naar andere vergelijkbare situaties, doordat we de informatie mentaal goed
georganiseerd hebben (Mayer, 1991; Mayer & Moreno, 2003). Cruciaal in dit proces is het
werkgeheugen, omdat hier de betekenis wordt gegeven aan nieuwe informatie. Lukt dit niet, dan
zal de informatie niet in het langetermijngeheugen terechtkomen.
De Cognitive Load Theory van Sweller (1994) stelt echter dat de capaciteit van het
werkgeheugen beperkt is. Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat de informatie die het
werkgeheugen kan opnemen en verwerken zeer beperkt is (Cooper, 1998; Gerven et al., 2003;
Sweller, 1994). Deze beperking van het werkgeheugen is een van de grootste belemmeringen
van het leerproces. Bij het ontwerpen van leermiddelen is het essentieel hier rekening mee te
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houden. Diverse onderzoeken hebben bijvoorbeeld aangetoond dat geven van te veel
leerinstructies resulteert in overbodige cognitieve activiteiten, waardoor deze een zware belasting
vormen die ten koste gaat van het leerproces (Mayer & Moreno, 2003). Dat wil zeggen dat we
onnodige stimuli moeten beperken, zodat de cognitieve belasting niet te groot wordt en het
werkgeheugen optimaal werkt.
De totale hoeveelheid mentale activiteit op één moment in het werkgeheugen (de
cognitieve belasting) is afhankelijk van het aantal elementen waaraan aandacht moet worden
besteed. Hoe groot de cognitieve belasting kan zijn, verschilt van persoon tot persoon, maar
onderzoek heeft aangetoond dat het werkgeheugen tussen de vier en de negen verschillende
elementen op hetzelfde moment kan verwerken (Cooper, 1998). Hoe groter de cognitieve
belasting, hoe moeilijker het is om iets te verwerken en om dus iets te leren. Daarbij wordt het
leerproces ook bemoeilijkt wanneer er een relatie tussen verschillende elementen gelegd moet
worden. Het leggen van verbanden kost immers ook cognitieve energie (Cooper, 1998).
Aannemelijk is dat de doelgroep die in dit onderzoek centraal staat niet in staat zal zijn
om het maximum van negen elementen op één moment te verwerken. De medewerkers van SWbedrijven die met het e-learningprogramma TAS werken, zullen het beste leren als er weinig
elementen tegelijkertijd in het werkgeheugen aanwezig zijn. Zo blijft de cognitieve belasting
beperkt en kan informatie beter verwerkt worden. Het is daarom belangrijk om in elearningprogramma’s voor deze doelgroep niet te veel verschillende stimuli op te nemen.
Bovendien moet er rekening gehouden worden met het gegeven dat het leggen van verbanden
extra cognitieve energie kost. Als er dus verbanden gelegd moeten worden in het elearningprogramma, helpt het de cursisten als deze verbanden expliciet worden gelegd.

2.4 Cognitive Theory of Multimedia Learning en het SOI model
In lijn met de Dual Coding Theory en de Cognitive Load Theory kwam Richard Mayer in 2003 met
de

Cognitive

Theory

of

Multimedia

Learning.

Deze

theorie

is

gebaseerd

op

drie

veronderstellingen:
1. Dual channel assumption: de vooronderstelling dat wij informatie via twee kanalen
verwerken: visueel via de ogen en auditief via de oren.
2. Limited Capacity assumption: de vooronderstelling dat wij slechts een beperkte
hoeveelheid informatie in ons werkgeheugen kunnen vasthouden.
3. Active processing assumption: de vooronderstelling dat het in werking stellen van
cognitieve processen in zowel het visuele als het verbale kanaal essentieel is om te
kunnen leren.
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Mayer stelt met zijn theorie dat multimedia-instructie verbale en visuele mentale voorstellingen
stimuleert, die geïntegreerd kunnen worden met voorkennis, waardoor nieuwe kennis
geconstrueerd wordt (Sorden, 2005). Zijn theorie is gebaseerd op de werking van het menselijke
werkgeheugen, dat bestaat uit een auditief en een visueel kanaal (Baddeley, 1992), maar ook op
de Dual Coding Theory (Paivio, 1971) en de Cognitive Load Theory (Sweller, 1994). Wat van
belang is, is dat te veel informatie via één van de kanalen leidt tot cognitieve overdosis. In dat
geval wordt het leren geremd. Bij het ontwikkelen van digitaal leermateriaal moet dit uiteraard zo
veel mogelijk voorkomen worden.
Tot slot is de Cognitive Theory of Multimedia Learning gebaseerd op Mayer’s SOI-Model.
Het SOI-model is gebaseerd op de verschillende cognitieve processen tijdens het leren (Mayer,
2003). De S staat voor het selecteren van relevante binnenkomende informatie; de O voor het
organiseren van de informatie en de I voor het integreren ervan. Als je wilt leren moet je volgens
Mayer al deze cognitieve processen in werking stellen. Zo kunnen mensen mentale
representaties maken van wat ze waarnemen. Mayer maakt daarbij ook onderscheid tussen
informatie die langs visuele weg binnenkomt en informatie die langs het auditieve kanaal
binnenkomt. Wordt de getoonde informatie geselecteerd, geïntegreerd en georganiseerd, dan zal
er een succesvol leermoment plaatsvinden. Wordt één van deze cognitieve processen niet
geactiveerd, dan faalt het leren. Multimediale leeromgevingen, zoals TAS, moeten daarom
dusdanig worden ingericht dat het SOI-model probleemloos kan worden geactiveerd door de
gebruiker. Daartoe is het noodzakelijk de implicaties van de Dual Coding Theory en de Cognitive
Load Theory in gedachte te houden. Een cognitieve overdosis zal bijvoorbeeld leiden tot een
verstoring in het SOI-model, waardoor informatie niet geleerd wordt. Met name voor de
laagopgeleide doelgroep waar in dit onderzoek naar gekeken wordt, is het belangrijk dat het
proces van SOI eenvoudig geactiveerd kan worden. Zie afbeelding 2 voor een schematisch
overzicht van het SOI-model.

Afbeelding 2. Cognitive Theory of Multimedia Learning van Mayer (2003). De pijlen staan voor
cognitieve processen, waarbij ‘selecting’, ‘organizing’ en ‘ integrating’ de essentiële basis vormen
bij het leren.
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2.5 Implicaties voor het ontwikkelen van leermiddelen
De Dual Coding Theory, de Cognitive Load Theory en de Cognitive Theory of Multimedia
Learning hebben grote implicaties voor het ontwikkelen van leermiddelen. Het is verstandig om
gebruik te maken van de twee verschillende cognitieve systemen die mensen bezitten, het
visuele en verbale systeem. Daarbij moet worden gezorgd voor zo min mogelijke cognitieve last,
om daarmee het werkgeheugen te helpen alles te kunnen opslaan. Bovendien moet de cursist
zelf de cognitieve processen uit het SOI-model in werking stellen, om succesvol te kunnen leren.
Graham Cooper (1998) gaat dieper in op de implicaties van bovengenoemde theorieën.
Hij noemt enkele instructietheorieën die leren kunnen vergemakkelijken. Uit zijn empirisch
onderzoek is gebleken dat verschillende toepassingen kunnen helpen bij het beperken van de
cognitieve belasting, waardoor de leerling minder tijd nodig heeft om méér te leren. In zijn
onderzoeken heeft Cooper daarbij zowel gekeken naar het oplossen van examenvragen (test
problems), als naar het vertalen van de informatie naar andere vergelijkbare situaties (transfer
problems). Ook Mayer en Moreno (2003) stellen dat de beperking van het werkgeheugen en het
gevaar van een cognitieve overdosis een uitdaging vormen voor het ontwerpen van
leermaterialen. Betekenisvol leren vereist de toepassing van cognitieve processen (selecteren,
organiseren en interpreteren). Een goed ontwerp voor een multimediale leeromgeving kan het
toepassen van deze processen zo eenvoudig mogelijk maken door met name een cognitieve
overdosis te voorkomen. Uit diverse empirische onderzoeken blijkt dat bepaalde strategieën
kunnen bijdragen aan de beperking van de cognitieve belasting. Deze strategieën brengen
effecten teweeg die leren bevorderen (Cooper, 1998; Mayer & Moreno, 2003; Tabbers & De
Koeijer, 2010). Hieronder worden de belangrijkste effecten besproken die het ontwerp van
multimediale leeromgevingen ten goede komen.

Chunking effect
Als een instructie in gesegmenteerde delen wordt gepresenteerd, zal de cognitieve belasting
beperkt blijven en zal het leerproces beter verlopen. Dit komt doordat bij gesegmenteerde
informatie de cursist het selecteren, organiseren en interpreteren van de informatie in meerdere
stappen kan doen. Hij hoeft dan niet alles in één keer te verwerken en dit maakt het beter
mogelijk om mentale modellen te bouwen (Mayer & Moreno, 2003).

Interaction effect
Om het chunking effect te optimaliseren is het raadzaam om de cursist controle te geven over het
te leren materiaal door interactie mogelijk te maken. Als de cursist zelf het tempo van het
vernieuwen van de informatie kan bepalen, kan hij zelf zijn cognitieve dosis bepalen en daarmee
zelf uitmaken hoeveel tijd hij gebruikt om de mentale processen van selectie, organisatie en
interpretatie in werking te stellen (Mayer & Moreno, 2003). Als er sprake is van een interactieve
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multimediale leeromgeving, waarin de cursist zijn eigen tempo bepaalt, is het wel denkbaar dat
het leerproces meer tijd in beslag neemt. Interactie zorgt dus voor een langer leerproces, maar
vergroot wel het begrip en daarmee het leereffect. Dat blijkt uit empirisch onderzoek onder een
groep studenten waarvan de helft zelf het leertempo kon bepalen en de andere helft een
automatisch gepresenteerde hoeveelheid informatie voorgeschoteld kreeg (Tabbers & De
Koeijer, 2010).

Modality effect
Mensen hebben een apart visueel en een apart verbaal informatieverwerkingssysteem (Pavio,
1994; Baddeley; 1992). Om een goede multimediale leeromgeving te ontwikkelen is het
verstandig hier op in te spelen. Er moeten daarom verschillende soorten stimuli gebruikt worden
(dubbele modaliteiten) om het werkgeheugen optimaal te benutten. Onderzoek heeft immers
aangetoond dat studenten beter leren uit multimediale leeromgevingen waarin woorden
gepresenteerd worden als gesproken verhaal, dan uit leeromgevingen waarin woorden als
schermtekst getoond worden. Zo kan het visuele kanaal gebruikt worden voor afbeeldingen en
het verbale kanaal voor de teksten (Mayer & Moreno, 2003). De combinatie van auditieve en
visuele stimuli is daarom een geschikte manier om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het
werkgeheugen.
Contiguity effect
Het hierboven beschreven modality effect laat zien dat het succesvol is om informatie via zowel
het verbale als het visuele kanaal aan te bieden. Instructiemateriaal waarin zowel met tekst als
beeld gewerkt wordt, werkt echter alleen effectief als de relatie tussen beide goed duidelijk is.
Voorkomen moet worden dat de leerling zijn aandacht moet verdelen om iets te kunnen
begrijpen, want dat zorgt voor een grotere belasting dan het werkgeheugen aankan. Sweller
noemt dit ook wel het split attention effect (1991). Om splitsing van de aandacht te voorkomen is
het belangrijk dat instructies in de vorm van tekst goed geïntegreerd worden in de afbeeldingen
(spatial contiguity). Uit onderzoek onder studenten blijkt dat hoe beter de tekst en de
afbeeldingen met elkaar geïntegreerd zijn, hoe minder de leerling zijn aandacht moet verdelen,
hoe beter de scores op examenvragen zijn (Cooper, 1998). Er is een grotere kans op cognitieve
overdosis als de verbale en visuele informatie ruimtelijk gezien ver van elkaar verwijderd zijn,
omdat er dan gescand en gezocht moet worden naar de aanvullende informatie (Mayer &
Anderson, 2001). Ook is het belangrijk om de verbale en visuele informatie die bij elkaar hoort op
exact hetzelfde moment te tonen (temporal contiguity). Uit onderzoek blijkt dat studenten beter
leren uit multimediale leeromgevingen als de visuele en verbale informatie exact simultaan aan
elkaar getoond worden, dan wanneer de visuele informatie de verbale informatie opvolgt of
andersom (Mayer & Anderson, 2001).
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Redundancy effect
De cognitieve belasting moet worden beperkt om het leren te bevorderen. Het moet daarom
voorkomen worden dat de aandacht van de cursist gesplitst wordt doordat tekst en beeld te ver
uit elkaar staan, maar het is ook van belang dat alle gebruikte bronnen in het leermateriaal
noodzakelijk zijn om de te leren informatie te verwerken. Alles moet dus van toegevoegde
waarde zijn. Elementen die niet bijdragen aan het leerproces kosten onnodige ruimte in het
(beperkte) werkgeheugen. Dat belemmert leren. Het moet dus voorkomen worden dat een
leermiddel stimuli bevat die niet bijdragen aan het leerproces (Cooper, 1998). Uit onderzoek blijkt
bovendien dat niet-essentiële informatie voor een cognitieve overdosis zorgt in het
werkgeheugen, waardoor de essentiële cognitieve processen van selecteren, organiseren en
interpreteren niet optimaal in werking kunnen worden gezet (Mayer & Moreno, 2003). Studenten
leren beter wanneer extra, overbodig materiaal weggelaten wordt. Bovendien leren studenten
beter van beeld met audio dan van beeld met audio én schermtekst. De combinatie van audio en
schermtekst is dubbelop, dezelfde informatie wordt via twee kanalen getoond. Uit onderzoek blijkt
dat het beter is om te kiezen voor visuele afbeeldingen in combinatie met audio-ondersteuning
dan voor visuele afbeeldingen met schermtekst én audio-ondersteuning. De schermtekst vormt
een overbodig stimulus (Van Ast & Perry, 2010).
Als bij het ontwikkelen van multimediale leeromgevingen rekening wordt gehouden met
bovengenoemde effecten, zal het leerproces volgens diverse onderzoeken succesvoller verlopen
dan wanneer dit niet gebeurt (Cooper, 1998; Mayer & Moreno, 2003; Tabbers & De Koeijer,
2010). Samen met de Dual Coding Theory, de Cognitieve Load Theory en de Cognitive Theory of
Multimedia Learning vormen deze effecten dan ook een interessant uitgangspunt bij het
analyseren van het e-learningprogramma TAS.
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3. Tekstanalyse van het e-learningprogramma TAS
Het e-learningprogramma “Training Arbeidsbelasting Sociale Werkvoorziening” (TAS) is in
2009 ontwikkeld in coproductie tussen de Stichting Beheer Collectieve Middelen van de Sociale
Werkvoorziening (SBCM), Citaverde College (Cursus&Contract) en Opikanoba. Het programma
is bedoeld voor het geven van trainingen op het gebied van vermindering van fysieke en
psychische belasting van de werknemers in de sectoren inpakken, montage, post en
schoonmaak. Er is een algemene module in het programma opgenomen waarin het personage
Handige Herman wordt voorgesteld. In deze animatie wordt tevens kort uitgelegd wat het doel
van TAS is en hoe het programma werkt. Daarnaast is er voor elke sector een module gemaakt,
die telkens hetzelfde is opgebouwd. Elke module bestaat uit vier hoofdstukken. Elk hoofdstuk
bestaat uit een intro, een overzichtspagina (video’s), enkele verdiepingsoefeningen (instructies)
en enkele oefeningen (samenvattend en toepassend op eigen werksituatie). Afbeelding 3 geeft
dit schematisch weer.

Afbeelding 3. Schematische weergave van de opbouw van TAS.
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Voor dit onderzoek is gekeken naar de module ‘Inpakken’. Aan de hand van een tekstanalyse
van het hoofdstuk ‘Gereedschappen en Materialen’ uit deze module wordt in kaart gebracht hoe
het e-learningprogramma is opgebouwd. Per pagina wordt besproken wat de cursist ziet en hoort
en wat het doel van de pagina is. Daarbij vormen de Dual Coding Theory, de Cognitive Load
Theory en de Cognitive Theory of Multimedia Learning het uitgangspunt.

3.1 De startpagina en het menu
Wanneer de cursist met het programma aan de slag gaat, komt hij allereerst terecht op een
startpagina, zie afbeelding 4. Hier kan hij zijn werkmodule (inpakken/montage/schoonmaak/post)
selecteren. Opvallend is dat er vier keer onder elkaar staat ‘veilig werken bij’. Deze tekst wordt
voor elke module herhaald, wat extra leeswerk betekent, waardoor er wellicht overbodige ruimte
in het werkgeheugen in beslag wordt genomen.
Vervolgens komt hij terecht in het menu dat bij zijn werkmodule hoort, zie afbeelding 5.
Hier kiest hij het hoofdstuk waar hij mee wil werken. Op het scherm is tekst zichtbaar, tegen een
lichtgroene achtergrond. Verder is rechtsboven een versiedatum en rechtsonder een exitknop
waarneembaar. Er is geen beeld te zien, op het SBCM-logo en de groene lijnen na. Er is geen
audio aanwezig.

Afbeelding 4. Screenshot van de startpagina van het e-learningprogramma TAS.
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Afbeelding 5. Screenshot van het menu. De cursist klikt hier het gewenste hoofdstuk aan.

3.2 Handige Herman
Vervolgens krijgt de cursist een animatie te zien waarin het personage Handige Herman thuis in
de kreukels ligt. Dit komt doordat hij te fanatiek is geweest op zijn werk en een blessure heeft
opgelopen omdat hij te snel wilde werken. Daardoor kan hij nu niet met zijn vriend gaan karten.
Het doel van deze pagina is op een leuke manier de noodzaak van veilig werken zichtbaar onder
de aandacht brengen.
Er is sprake van een animatiefilmpje met audio-ondersteuning. Er verschijnt geen nieuwe
tekst in beeld tijdens het filmpje. Wel staat er bovenaan de pagina de tekst ‘even niet opgelet’, zie
afbeelding 6. Ook is daar de menustructuur zichtbaar in vorm van de cijfers 1 tot en met 12. Hier
kan de cursist zien op welke pagina van het hoofdstuk hij zich bevindt. Boven deze cijfers is
bovendien terug te zien in welke module en in welk hoofdstuk de cursist werkzaam is. Onderaan
de pagina zijn ook enkele knoppen beschikbaar. Hier kan de cursist de audio uit- en aanzetten,
zien hoelang de audio (nog) duurt, teruggaan naar het menu, de pagina nog een keer bekijken,
door naar de volgende pagina of het programma afsluiten, zie afbeelding 7. Omdat deze extra
informatie geen onderdeel uitmaakt van de te leren informatie, is het denkbaar dat deze stimuli
niet-relevante cognitieve processen op gang brengen waardoor er sneller een cognitieve
overdosis zal zijn. Volgens het redundancy effect komt dat het leren niet ten goede. Wel zorgen
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deze navigatieknoppen voor een mogelijk interactie-effect, waardoor gebruikers hun eigen
leertempo kunnen bepalen.
De audio die de cursist hoort bij deze animatiepagina wordt verteld door een mannelijke
stem. Dit gebeurt op een rustige manier met veel wisseling van intonatie. De tekst bevat geen
moeilijke woorden en is eerder ter vermaak dan ter informatie. De audio luidt als volgt:

“Gisteren was ik bij Handige Herman. We zouden gaan karten, maar dat gaat voorlopig niet
lukken. Wat was er nou gebeurd? Herman bedient op het werk sinds kort de wikkelaar. Hij zet de
machine aan en wil op het laatste moment nog even wat dozen rechtzetten, maar de wikkelaar
draait door en hij staat aan nu de verkeerde kant.. En ja hoor, Herman werd dus zelf mee
ingewikkeld. Gelukkig dat er iemand in de buurt was om de noodknop in te drukken. Herman dat
was niet echt handig, nu ben je even uitgewikkeld op het werk en het karten kan voorlopig ook
niet doorgaan.”

Afbeelding 6. Screenshot van de animatie van Handige Herman.

Afbeelding 7. Het onderste gedeelte van de pagina. Van links naar rechts: knop om audio aan/uit
te zetten, balkje om verloop van audio te volgen (het groene bolletje verschuift naar rechts), knop
om terug te keren naar het menu, knop om één pagina terug te gaan, knop om deze pagina
nogmaals te bekijken, knop om door te gaan naar de volgende pagina en de exitknop.
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3.3 Videopagina
De volgende pagina betreft de videopagina die in elk hoofdstuk één keer is opgenomen. Achter
de icoontjes die op deze pagina zichtbaar zijn, bevinden zich korte videofragmenten die laten
zien met welke werkzaamheden de cursist in het dagelijkse werk te maken krijgt (zie afbeelding
8). Het doel van deze pagina is herkenning creëren. De cursist ziet werkzaamheden die hij zelf
ook verricht, in een vergelijkbare werkomgeving als de zijne. De foto in het midden van de pagina
staat meteen in beeld. De icoontjes (figuren) rondom deze foto verschijnen één voor één, terwijl
onderstaande audio te horen is. Vanaf dit punt wordt alle audio ingesproken door een vrouwelijke
stem:

“Een machine bedienen moet je niet alleen kunnen maar je moet ook letten op je eigen veiligheid.
Het is belangrijk dat je de veiligheidsinstructies, die bij het werken met de machine horen, goed
kent en dat je die ook toepast. Klik op de figuren en bekijk de veiligheidsinstructies.”
De audio is informatief van aard. De cursist moet er goed naar luisteren om te weten wat hij nu
moet doen. Als de cursist met de muis over de icoontjes beweegt, verschijnen er kernwoorden
onder het icoontje. Nog steeds is het navigatiemenu bovenaan de pagina zichtbaar en kan de
cursist klikken op een van de knoppen onderaan de pagina. De cursist dient nu zelf een van de
onderwerpen aan te klikken. Dan begint de video te laden en verschijnt deze in het vierkante
kader in het midden van de pagina. Als de video afgelopen is, kan de cursist een volgend filmpje
aanklikken. De video’s bevatten audio. De audio die hoort bij de video over de noodstop luidt als
volgt:

“Gevaarlijke machines hebben een noodstop. Druk er onmiddellijk op als het lijkt dat iemand
bekneld raakt tussen de machine, of als de machine doldraait en verkeerde dingen doet. Dus bij
nood moet je direct de noodstop gebruiken, maar ook alleen in die situaties.”
De combinatie van auditieve en visuele informatie, die hier duidelijk gebruikt wordt, zou volgens
de Dual Coding Theory en het modality effect goed moeten werken. Beide kanalen worden zo
optimaal ingezet om het verwerken van informatie te stimuleren en het leren te bevorderen. Elke
modaliteit heeft immers zijn eigen unieke toegevoegde waarde. Door meerdere modaliteiten
naast elkaar te gebruiken, zoals in TAS gebeurt, wordt het werkgeheugen optimaal benut.
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Afbeelding 8. Screenshot van de videopagina. Hier kan de cursist vier video’s bekijken. In dit
screenshot wordt de muis op het icoontje met de noodstop gehouden. Deze krijgt daardoor kleur
en het kernwoord ‘noodstop!’ verschijnt.

3.4 Instructiepagina’s
De volgende pagina’s zijn de instructiepagina’s. Deze vormen het lesmateriaal en zijn educatief
van aard. Er verschijnen diverse beelden op het scherm in een daarvoor vaststaand kader en
binnen dit beeld worden sommige elementen benadrukt met bijvoorbeeld een pijl, terwijl een
voice-over vertelt hoe er veilig gewerkt moet worden. Het doel is met deze beelden, teksten en
vertellingen de cursist iets bij te brengen over verschillende onderwerpen.
Op sommige momenten verschijnt er een kernwoord in beeld. Dit gebeurt op het moment
dat de voice-over deze woorden via het auditieve kanaal laat horen. Volgens het redundancy
effect zou de schermtekst hier overbodig zijn. De audio geeft immers dezelfde informatie als de
schermtekst, waardoor een van de twee overbodig is en mogelijk een cognitieve overdosis kan
veroorzaken. Volgens diverse onderzoeken is het beter om de informatie via het auditieve kanaal
te tonen (voice-over) dan via het visuele kanaal (schermtekst). Op die manier wordt beroep
gedaan op beide cognitieve kanalen en zullen de processen van selecteren, organiseren en
interpreteren succesvol geactiveerd worden (Mayer & Moreno, 2003; Van Ast & Perry, 2010).
De cursist kan op de instructiepagina’s niet bepalen wanneer de volgende foto in beeld
verschijnt, maar kan er wel voor kiezen om de gehele pagina nogmaals te bekijken. Ook kan hij
zelf aangeven naar de volgende pagina te willen door rechtsonder op de pijl naar rechts te
klikken. Er is dus sprake van interactie, wat volgens het eerder beschreven interactie-effect een
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positieve werking kan hebben op het leerproces. Op de meeste instructiepagina’s worden
voornamelijk foto’s gebruikt, met audio-ondersteuning, kernwoorden in tekst en soms met
grafische hulpmiddelen (pijlen, een rood kruis). Zo ook in de eerste instructiepagina. Deze is
gericht op het leren over persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werken met machines.
Er worden vijf verschillende foto’s achter elkaar getoond. Daarbij verschijnen bij twee foto’s pijlen
in beeld en verschijnt er links op de pagina af en toe een nieuw stuk tekst, zie afbeelding 9.
Tijdens deze instructie hoort de cursist de volgende tekst:

A. Persoonlijke beschermingsmiddelen, of PBM’s , beschermen je lichaam tegen de gevaren van
machines en gereedschappen.
B. Op de machine staat steeds welke beschermingsmiddelen je nodig hebt om die machine te
gebruiken.
C. Je moet ze gebruiken.
D. Deze machine bijvoorbeeld maakt zoveel
E. lawaai dat je gehoorbescherming nodig hebt.
F. en als je met deze machine werkt
G. dan moet je ook werkhandschoenen aantrekken.
De letters voor de stukjes audio corresponderen met de screenshots van afbeelding 9.
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A

B

C

D

E

F

G

Afbeelding 9. Van links naar rechts, van boven
naar beneden:
A.
B.
C.
D.
E.

De eerste foto met één tekstregel in beeld.
De tweede foto met tweede tekstregel erbij.
De tweede foto met derde tekstregel erbij.
De derde foto, geen extra tekstregel.
De derde foto, geen extra tekstregel, wel
een pijl in beeld.
F. De vierde foto met een pijl, geen extra tekst.
G. De vijfde foto, zonder extra tekstregel.
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De overige instructiepagina’s zijn vergelijkbaar met de hierboven beschreven pagina. Opvallend
is dat op al deze pagina’s de schermtekst helemaal links en de afbeeldingen helemaal rechts op
de pagina worden weergegeven. Volgens het contiguity effect zorgt dit voor een splitsing van de
aandacht. De cursist kan of naar de afbeelding of naar de tekst kijken. Het is waarschijnlijk dat
beide stimuli onvoldoende met elkaar geïntegreerd zijn om alle informatie tegelijkertijd te kunnen
verwerken, zeker voor de laagopgeleide doelgroep van TAS.
Op één van de instructiepagina’s wordt niet gebruik gemaakt van foto’s, maar van
symbolen, zie afbeelding 10. Bij deze symbolen verschijnt ook telkens een kernwoord dat niet
wordt uitgesproken door de voice-over. De enige audio die de cursist bij deze pagina hoort is:

Hier zie je alle waarschuwingstekens die op machines kunnen staan.
De cursist moet hier dus een actievere rol innemen dan bij de vorige pagina’s. Leest hij de
teksten niet en/of kijkt hij niet naar de symbolen, dan zal de informatie die hier gegeven wordt niet
tot hem doordringen. De woorden die de cursist moet lezen zijn bovendien redelijk moeilijk van
aard. Het zijn redelijk lange woorden (voetbeklemming, handbeklemming) waardoor het denkbaar
is dat de doelgroep moeite heeft met het lezen ervan. Het is dan ook denkbaar dat niet alle
cognitieve onderdelen van het SOI-model op deze pagina in werking worden gesteld, waardoor
het verwerken van de informatie niet zal slagen.

Afbeelding 10. Instructiepagina met symbolen. Kernwoorden worden niet met audio ondersteund,
cursist moet dus zelf acties kijken en lezen.
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3.5 Oefeningen
Na vijf pagina’s met instructies volgen de oefeningen. Deze oefeningen zijn bedoeld om te testen
of de informatie uit voorgaande pagina’s is blijven hangen bij de cursist. Er worden verschillende
soorten oefeningen gebruikt. Er zijn oefeningen waarbij de cursist moet kiezen uit twee of
meerdere foto’s. Hij moet daarbij de juiste of meest veilige situatie aanklikken. Als de cursist een
fout antwoord geeft, klinkt er een afkeurende zoemer, verschijnt er een hand die zijn duim omlaag
steekt en wordt het kader van de aangeklikte foto rood, zie afbeelding 11 (links). Als het antwoord
juist is, verschijnt er alleen een hand die zijn duim omhoog steekt, zie afbeelding 12. Er klinkt dan
ook een vrolijke ‘dingel’.
In een andere oefening moet de cursist een aantal foto’s in de juist volgorde plaatsen. Hij
kan de foto’s verplaatsen door ze met de muis aan te klikken en vervolgens te slepen, zie
afbeelding 13. Nog een variant die in dit hoofdstuk wordt gebruikt is de ‘aankleedpop’. De cursist
moet aanklikken welke beschermingsmiddelen de persoon moet dragen wanneer hij met
afgebeelde machine aan het werk gaat, zie afbeelding 14. De cursist kan elke oefening zo vaak
herhalen als hij zelf wil, door op de herhaalknop te klikken. Bovendien dient de gebruiker van het
programma na het aanklikken van de gewenste foto nog op de OK-knop te klikken om zijn
antwoord te bevestigen. Op die manier kan de gebruiker zijn eigen werktempo bepalen. Deze
interactie zorgt er mogelijk voor dat de gebruiker de tijd neemt om zijn antwoord nogmaals te
overdenken nadat hij een foto heeft aangeklikt. Dit zal dan resulteren in een succesvollere
uitvoering van de oefeningen.

Afbeelding 11. Tweekeuze-oefening, fout antwoord. Op welke foto herken je de noodstop?
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Afbeelding 12. Tweekeuze-oefening, goed antwoord. Op welke foto herken je de noodstop?

Afbeelding 13. Sleepoefening: zet de foto’s in de juiste volgorde. Wat doe je als dit gebeurt op het
werk?
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Afbeelding 14. Aankleedoefening. Welke PBM trek je aan als je met deze machine aan het werk
gaat?

Bij alle oefeningen is audio te horen. De voice-over leest de vraag voor die ook bovenaan de
pagina staat. De informatie die gegeven wordt via het visuele en het auditieve kanaal is exact
gelijk. Volgens het redundancy effect zal dus ook hier weer sprake zijn van een cognitieve
overdosis en is het beter de schermtekst weg te laten en de informatie alleen via het auditieve
kanaal te presenteren.
Als de cursist een antwoord heeft gegeven, bestaat de audio de ene keer alleen uit
geluiden (een zoemer bij fout antwoord, een dingel bij een goed antwoord) en een tekst met
‘Goed’ of ‘Nee’. Een andere keer wordt er een korte uitleg gegeven. Dat laatste is bijvoorbeeld
het geval bij de ‘aankleedoefening’. Bij een juist antwoord verschijnt de tekst ‘Prima.
Handschoenen en gehoorbescherming gebruiken om veilig te werken’ terwijl de voice-over zegt:

Prima. Bij deze machine moet je handschoenen en gehoorbescherming gebruiken om veilig te
werken.
Bij een fout antwoord wordt vergelijkbare informatie gegeven. De tekst op het beeld luidt: ‘Nee.
Handschoenen en gehoorbescherming gebruiken om veilig te werken’, terwijl de voice-over het
volgende zegt:

Nee. Bij deze machine moet je handschoenen en gehoorbescherming gebruiken om veilig te
werken.
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3.6 Conclusie tekstanalyse
Deze tekstanalyse van TAS laat zien dat cognitieve processen in voldoende mate geprikkeld
worden door de toegepaste combinatie van visuele en auditieve informatie. Er wordt geprofiteerd
van de werking van het menselijke geheugen, dat informatie uit twee kanalen naast elkaar kan
verwerken. Het is echter denkbaar dat TAS voor een cognitieve overdosis zorgt, waardoor het
leerproces belemmerd wordt. Er wordt immers niet voldoende rekening gehouden met het
redundancy effect, want er worden overbodige stimuli getoond in de vorm van niet-relevante
navigatieknoppen. Daarnaast wordt tekstuele informatie met dezelfde inhoud zowel via het
auditieve als via het visuele kanaal getoond. Dit zou kunnen leiden tot een te grote cognitieve
belasting van het geheugen, waardoor niet alle informatie succesvol verwerkt wordt. Ook is er
binnen TAS sprake van een grote ruimtelijke afstand tussen verschillende visuele stimuli,
waardoor het contiguity effect in gevaar komt. De informatie wordt te ver van elkaar getoond,
waardoor volgens het contiguity effect de aandacht gesplitst wordt en het leerproces in gevaar
komt.
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4. TAS in de praktijk: wat werkt goed en wat kan beter?
Het e-learningprogramma dat in dit onderzoek centraal staat, wordt al bijna twee jaar gebruikt als
leermethode binnen de Sociale Werkvoorziening. Vaak werken cursisten zelfstandig met het
programma, maar is er wel een leidinggevende aanwezig die waar nodig kan ondersteunen. Om
inzicht te krijgen in de goede en minder goede aspecten van het e-learningprogramma, heb ik
zeven leidinggevenden geïnterviewd. De resultaten van deze interviews vormen een waardevolle
aanvulling op de tekstanalyse die in het vorige hoofdstuk is beschreven, want ze vormen een
antwoord op de vraag hoe de ervaringen met TAS in de praktijk zijn. De volgende vragen zijn
gesteld:
•

Waar reageren cursisten enthousiast op als ze werken met het e-learningprogramma TAS?

•

Waar reageren cursisten minder enthousiast op?

•

Kunnen de cursisten zich volgens u goed identificeren met het personage Handige Herman?

•

Hebben de cursisten volgens u baat bij de combinatie van beeld, tekst en audio?

•

Wat vindt u van de hoeveelheid beeld die in het programma gebruikt wordt?

•

Wat vinden de cursisten ervan dat ze zelf kunnen navigeren, zelf bepalen wanneer ze naar
een volgende pagina gaan?

•

Wat vindt u van de oefeningen die in het programma zijn opgenomen?

•

In hoeverre vindt u het taalgebruik in het programma passen bij de doelgroep?

•

Wat werkt goed aan het e-learningprogramma TAS en wat zou volgens u beter kunnen?

4.1 Resultaten
De interviews hebben geresulteerd in een aantal oordelen over het e-learningprogramma. Een
aantal punten werd zeer positief beoordeeld, zoals de introductie met de animatie van Handige
Herman. Deze animatie spreekt cursisten aan en zorgt er volgens de leidinggevenden voor dat zij
betrokken raken bij het programma. Het is een luchtige manier om het onderwerp aan te snijden
en uit groepsgesprekken blijkt dat de cursisten zich goed kunnen identificeren met Handige
Herman. Ook lijkt Handige Herman op een humoristische wijze de aandacht van de cursist te
trekken. Cursisten moeten vaak lachen om zijn slungeligheid. Daarnaast hebben de
geïnterviewden ook het taalgebruik uit het programma

positief beoordeeld. Weinig moeilijke

woorden, genoeg herhaling en een rustige, serene manier van vertellen zorgen ervoor dat het
taalgebruik volgens de geïnterviewde leidinggevenden goed past bij de doelgroep.
Er kwam uit de interviews echter ook een aantal opvallende aspecten van het elearningprogramma naar voren. Opvallend is bijvoorbeeld dat zes van de zeven leidinggevenden
aangeven dat de tekst die in beeld verschijnt, niet door iedere cursist gelezen wordt. De
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combinatie van beeld en audio wordt door alle zeven personen als pluspunt opgemerkt, maar het
derde informatiekanaal dat in het programma is opgenomen, de kernwoorden die in beeld
verschijnen, lijkt daar weinig aan toe te voegen. Cursisten nemen volgens de leidinggevenden
veelal een passieve houding aan en laten de informatie liever tot zich komen (luisteren) dan dat
ze zelf de informatie opzoeken (lezen). Als het gaat om tekstuele informatie lijkt de doelgroep dus
een duidelijke voorkeur te hebben voor het auditieve kanaal, en wordt het visuele kanaal weinig
gebruikt (er wordt niet gelezen). Dit ondersteunt de aanname dat de schermtekst een overbodige
stimulus vormt die volgens het redundancy effect beter weggelaten kan worden. Bovendien
geven leidinggevenden aan dat de tekst links in beeld kan afleiden van het beeld rechts en vice
versa. Hier lijkt sprake te zijn van het split attention effect. De doelgroep heeft moeite met het
verdelen van de aandacht over meerdere visuele elementen. Volgens het contiguity effect komt
dit ook door de grote ruimtelijke afstand tussen beeld en tekst. Hierdoor is het denkbaar dat
cursisten niet alle getoonde informatie verwerken en opslaan. Het is dus mogelijk beter om de
schermtekst voor deze doelgroep weg te laten of elders te plaatsen.
Daarnaast blijkt uit de interviews dat er op sommige pagina’s in het e-learningprogramma
te veel informatie achter elkaar getoond wordt. Bovendien verschijnt deze informatie in een (te)
hoog tempo. Leidinggevenden gaven aan dat deze overvloed aan informatie ervoor zorgt dat de
laatste informatie die binnen één scherm wordt voorgelegd niet door iedereen wordt
waargenomen. Vooral wanneer er twee of meer verschillende onderwerpen worden
aangesneden in één scherm, haken veel cursisten volgens de geïnterviewden af. Dat blijkt uit
gesprekken die leidinggevenden klassikaal voerden met hun cursisten. Wanneer zij tijdens de elearning het programma op pauze zetten om de voorafgaande pagina te bespreken, viel het op
dat cursisten lang niet alle getoonde informatie konden herhalen. Met name de laatste pagina’s
leken niet verwerkt te worden. Deze bevinding suggereert dat het maximum aantal elementen dat
de doelgroep kan verwerken overschreden wordt. Een cognitieve overdosis is het gevolg,
waardoor het leren minder succesvol verloopt. Niet alle relevante informatie wordt immers
geselecteerd, georganiseerd en geïntegreerd vanwege de overschrijding van het aantal
elementen dat verwerkt kan worden.
Bovendien wordt er op één moment op meerdere plaatsen informatie aangeboden.
Rechts in beeld verschijnen foto’s, links in beeld verschijnt de tekst. Bovenaan de pagina is de
menubalk zichtbaar, en ook onderaan de pagina zijn knoppen te vinden. Gebruikers lijken soms
niet te weten waar ze eerst moeten kijken en sommigen krijgen het volgens leidinggevenden niet
voor elkaar om alle informatie (via beeld, tekst en audio) tegelijkertijd tot zich te nemen. Dit is een
duidelijk voorbeeld van het split attention effect. De teksten en afbeeldingen lijken niet voldoende
met elkaar geïntegreerd te zijn. Ook kan een deel van de getoonde stimuli overbodig zijn voor het
leerproces en onnodige cognitieve belasting veroorzaken.
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Tot slot gaven leidinggevenden aan dat een ondubbelzinnige navigatie heel belangrijk is voor de
doelgroep. Hoewel het als positief punt ervaren werd dat de cursisten zelf hun tempo kunnen
bepalen (een pagina nog een keer bekijken of door naar de volgende, waardoor het dan meer is
dan een ‘kijk en luister’-cursus), was het voor sommige cursisten niet altijd duidelijk waar geklikt
moest worden om een antwoord te geven op een vraag of om naar de volgende pagina te gaan.
De navigatie van het programma lijkt dus verbetering te behoeven en er is volgens sommige
leidinggevenden behoefte aan een specifieke instructie: waar moet de cursist klikken om naar
een volgende pagina te gaan? Het interactie-effect wordt in TAS dus goed benut, de gebruiker
heeft zelf de controle over wat hij ziet en in welk tempo de informatie verschijnt, maar kan
vergroot worden door de navigatie van het programma te vereenvoudigen.

4.2 Conclusie praktijkervaringen
De resultaten uit de interviews met leidinggevenden ondersteunen de resultaten uit de
tekstanalyse van TAS die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn. Het gebruik van auditieve én
visuele informatie op eenzelfde pagina lijkt in de praktijk goed te werken, evenals het interactieve
karakter van het programma. De schermtekst lijkt echter een overbodige stimulus die niet
geselecteerd wordt door een groot deel van de gebruikers. Als gebruikers de tekst wel bekijken
leidt dit volgens leidinggevenden af van de visuele informatie aan de andere kant van de pagina.
Er lijkt dus sprake te zijn van een te grote ruimtelijke afstand tussen twee stimuli om de informatie
gelijktijdig te kunnen verwerken. Omdat de tekstuele informatie die visueel getoond wordt ook via
de voice-over getoond wordt, lijkt het beter de schermteksten weg te laten. Tot slot geven deze
resultaten aan dat er op sommige pagina’s mogelijk sprake is van een cognitieve overdosis,
omdat er volgens leidinggevenden te veel informatie achter elkaar getoond wordt op één pagina.
De informatieprikkels die als laatste getoond worden zouden minder goed verwerkt worden dan
de informatie die eerder getoond werd, omdat de concentratie van de gebruikers slechter wordt
naarmate er meer informatie verwerkt moet worden.
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5. Onderzoeksvragen en hypotheses
Op basis van de resultaten uit de tekstanalyse van TAS en de interviews met leidinggevenden
werd de focus van het eyetrackingonderzoek bepaald. Waar heb ik in mijn onderzoek op gelet? In
dit hoofdstuk worden de vragen toegelicht die samen een antwoord vormen op de vraag hoe
laagopgeleiden die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening informatie verwerken. Daarbij
worden hypotheses geformuleerd op basis van de resultaten uit de tekstanalyse en de
praktijkervaringen.

In het algemeen is het interessant om te kijken hoe naar het programma wordt gekeken en hoe
ermee wordt gewerkt. Hoe gebruiksvriendelijk is het programma? Op basis van de interviews met
leidinggevenden wordt verwacht dat het programma in principe gebruiksvriendelijk is, maar dat
de navigatiestructuur verbetering behoeft. Hypothese 1 is dan ook: TAS is een gebruiksvriendelijk
programma, met uitzondering van de navigatie. De navigatiestructuur is niet optimaal voor de
doelgroep.

Vanuit de Dual Coding Theory is het interessant om te kijken naar de verschillende
informatiekanalen die in het e-learningprogramma worden gebruikt. Als het brein over twee
cognitieve systemen beschikt, zoals Paivio met zijn theorie stelt, dan zou de verwerking van
informatie via afbeeldingen en via audio-ondersteuning prima moeten verlopen. Uit reacties uit de
praktijk blijkt dit bij TAS het geval te zijn. Beide kanalen zouden dan hun eigen toegevoegde
waarde voor het leerproces hebben, zo blijkt ook uit het modality effect. Werkt dit ook voor mijn
doelgroep zo? Wordt de informatie uit zowel het verbale als het visuele kanaal door de doelgroep
waargenomen of is er een voorkeur voor een van de twee kanalen? Dit zal onderzocht worden
aan de hand van een vergelijking van het gedrag van de proefpersonen op de videopagina, waar
de verbale informatie cruciale informatie geeft die nodig is om te werken met het programma
(“klik op de figuren om…”), met hun gedrag op de symbolenpagina, waar geen verbale informatie
maar alleen visuele informatie wordt getoond. Verwacht wordt dat de tekstuele informatie via het
visuele kanaal het meest succesvol verwerkt wordt. Hypothese 2: Als tekstuele informatie via het
auditieve kanaal wordt getoond, wordt deze informatie beter verwerkt dan wanneer de informatie
als schermtekst (via het visuele kanaal) wordt getoond.

Het is volgens zowel Paivio (1991) als Mayer en Anderson (2001) noodzakelijk dat verschillende
stimuli dicht bij elkaar getoond worden, om van het spatial contiguity effect te profiteren. In het elearningprogramma TAS zal dit effect waarschijnlijk niet optimaal zijn, zo blijkt ook uit interviews
met leidinggevenden, omdat visuele informatie rechts en de tekstuele informatie helemaal links
op de pagina’s staat. Hoe verwerkt de doelgroep dit? De verdeling van de aandacht is ook
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interessant om te onderzoeken volgens het split attention effect. Kunnen cursisten hun aandacht
zowel op de tekst als op het beeld richten, of leidt het een echt af van het ander zoals
leidinggevenden aangeven? Volgens het redundancy effect dat Cooper en Mayer beschrijven, zal
de geschreven tekst uit TAS een niet-relevante informatieprikkel zijn. Dit strookt met de
bevindingen uit mijn vooronderzoek, waarin leidinggevenden aangaven te vermoeden dat
cursisten nauwelijks baat hebben bij de geschreven tekst. Interessant om te onderzoeken is dus
of de cursisten naar deze tekst kijken en wat de verhouding tussen de aandacht voor de tekst en
de afbeeldingen is. Hoe is de verdeling van de aandacht en hoe wordt er geswitcht tussen de
verschillende informatieprikkels? Zijn de teksten en de beelden in dit programma goed genoeg
met elkaar geïntegreerd (spatial contiguity) voor de doelgroep om geen last te hebben van het
split attention effect? Op basis van de tekstanalyse en de praktijkervaringen is hypothese 3
geformuleerd: De verschillende visuele stimuli (beeld, tekst en overige pictogrammen) zijn te ver
van elkaar verwijderd zijn om succesvol te worden verwerkt door de doelgroep. De aandacht gaat
daarbij het meeste uit naar de visuele stimuli in de vorm van foto’s en video’s.

TAS bevat een aantal stimuli die inhoudelijk gezien geen bijdrage leveren aan het leerproces,
zoals de menuknoppen, de audioknop en het logo dat continu in beeld staat. Het is aannemelijk
dat deze elementen onnodige cognitieve verwerking vragen. Als de gebruiker deze informatie
selecteert en verwerkt kost dat wel cognitieve energie, maar wordt er inhoudelijk gezien niet
geleerd. Daarom is het interessant om te kijken of de proefpersonen naar deze niet-relevante
stimuli hebben gekeken. In hoeverre wordt er aandacht besteed aan niet-relevante stimuli?
Wordt er veel aandacht aan deze stimuli besteed, dan zou betekenen dat deze informatie beter
weggelaten kan worden, omdat overbodige stimuli extra cognitieve belasting veroorzaken
waardoor het werkgeheugen niet optimaal ingezet kan worden om te leren. Hypothese 4 luidt dan
ook: TAS bevat een aantal overbodige stimuli die onnodig cognitieve energie vragen van de
doelgroep.

Het chunking effect toont aan dat het belangrijk is informatie gesegmenteerd aan te bieden, zodat
het in werking stellen van de benodigde cognitieve processen beter zal verlopen. Hoe meer
informatie achtereen, hoe meer er verwerkt moet worden door de cognitieve processen, hoe
groter de kans op een overdosis en daarmee de kans op een mislukt leermoment. Uit interviews
met leidinggevenden blijkt dat zij denken dat de informatie uit TAS voor veel cursisten te weinig is
opgedeeld in hapklare brokken. Daarom zal de mate van aandacht die cursisten besteden aan
het eerste deel van één informatiepagina vergeleken worden met de mate van aandacht die de
cursisten besteden aan het laatste deel van diezelfde pagina. Is de informatie in TAS voldoende
gesegmenteerd, zodat ook de informatie die als laatste getoond wordt door cursisten kan worden
opgenomen in cognitieve processen? Of is de informatie niet voldoende gesegmenteerd en
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verliezen cursisten hun aandacht naarmate er meer en meer informatie getoond wordt op één
schermpagina? Hypothese 5: De informatie in TAS is niet voldoende gesegmenteerd waardoor
met name de informatie die als laatste getoond wordt, niet geselecteerd, georganiseerd en
geïntegreerd wordt.

Volgens het interaction effect is de controle van de cursist bepalend voor het leereffect. Hoe meer
controle/interactie er mogelijk is, hoe meer de cursist zijn eigen tempo kan bepalen en hoe beter
het leerproces zal verlopen. In TAS moet de cursist zelf aangeven wanneer hij naar de volgende
pagina wil gaan, door te klikken op de pijlknop. Volgens de theorie van Mayer kan de cursist
hierdoor zelf bepalen hoeveel tijd hij neemt om de mentale processen van het SOI-proces in
gang te zetten. Ook de leidinggevenden gaven aan dat het bepalen van een eigen werktempo
positief werkt. Zorgt deze interactie er inderdaad voor dat de duur van het verwerken van
informatie uit één pagina per persoon verschillend is? En verschilt de tijd om een oefening te
voltooien per proefpersoon, dus verloopt het verwerken van de informatie per persoon anders?
Maakt de doelgroep gebruik van de interactiemogelijkheid? Hoe maakt de doelgroep gebruik van
interactiemogelijkheden? Deze vraag zal exploratief benaderd worden door te kijken naar de
manier waarop de proefpersonen de diverse interactiemogelijkheden hebben benut. Vanwege
deze open bendering wordt er geen hypothese geformuleerd.
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6. Methode
In dit hoofdstuk wordt de gebruikte onderzoeksmethode beschreven. Ook wordt het gebruikte
onderzoeksmateriaal toegelicht en worden de proefpersonen besproken. Tot slot wordt de
procedure van de onderzoekssessies beschreven.

6.1 Eyetracking
De verschillende deelvragen die in dit onderzoek centraal staan, zijn erop gericht een beeld te
krijgen van de informatieverwerking door laagopgeleiden uit e-learning. De uitkomsten zullen
samen het antwoord vormen op de vraag hoe laagopgeleiden werkzaam in de Sociale
Werkvoorziening informatie verwerken tijdens het werken met een e-learningprogramma. Om de
vragen te beantwoorden is gebruikgemaakt van de eyetrackingmethode.
Eyetracking is een onderzoeksmethode waarbij oogbewegingen worden geregistreerd op het
moment dat de gebruiker kijkt naar een stimulus. Op het moment dat het oog rust op één plek
spreken we van een fixatie. De snelle bewegingen tussen verschillende fixaties heten saccades
(Ehmke & Wilson, 2007). Met behulp van eyetrackingsoftware kan precies worden vastgesteld
waar de gebruiker op welk moment kijkt. Dit levert interessante data op gezien de aanname dat
de locatie van het kijken iets zegt over waar de aandacht van de gebruiker naar uit gaat (Guan et
al., 2006). De oogbewegingen geven samen met het klikgedrag en de verbale reacties van de
proefpersonen inzicht in het informatieverwerkingsproces. Het ligt voor de hand om deze
onderzoeksmethode te combineren met de hardopdenkmethode, maar daar is niet voor gekozen.
Hardopdenken zorgt voor taakverzwaring en is naar alle waarschijnlijkheid een te moeilijke
cognitieve opgave voor de doelgroep.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Tobii-computer en de software van Tobii
Studio. Hiermee werd iedere beweging van het oog op het scherm gevolgd en geregistreerd. Het
traject dat de oogbewegingen afleggen wordt achteraf op het scherm weergegeven met rode
puntjes. Hoe groter de diameter van de rode punt, hoe langer de proefpersoon op die locatie
heeft gefixeerd. De saccades zijn zichtbaar als dunne rode strepen die de verschillende rode
punten met elkaar verbinden (Tobii, 2010: zie afbeelding 15). Daarnaast zijn de proefpersonen
gefilmd met een webcam, waardoor fysieke reacties zichtbaar zijn. Ook heeft een microfoon het
geluid van de proefpersonen opgenomen, waardoor eventuele opmerkingen zijn vastgelegd. Tot
slot heeft de Tobii geregistreerd wanneer er met de muis geklikt werd, zodat ook deze informatie
kan worden meegenomen in de analyse.
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Afbeelding 15. De rode stippen geven weer waar de proefpersoon kijkt. Hij fixeert in dit geval op
de afbeelding. Eerst kijkt hij naar het de zaag op de machine, dan naar het symbool, dan naar de
noodstop en tot slot naar de koptelefoon op het hoofd van de persoon.

6.2 Onderzoeksmateriaal
Het E-learningprogramma “Training Arbeidsbelasting Sociale Werkvoorziening” (TAS) voor de
sectoren montage, inpakken, schoonmaak en post van de SW-bedrijven diende als materiaal
voor dit onderzoek. Op basis van dit programma is onderzocht hoe de doelgroep bepaalde
tekstkenmerken verwerkt die in het programma zijn opgenomen. Dit geeft inzicht in de manier
waarop laagopgeleiden die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening informatie verwerken uit
een e-learningprogramma.
In dit onderzoek is gewerkt met de module ´Inpakken´, omdat de deelnemende
proefpersonen in deze sector werkzaam zijn. Binnen deze module is gewerkt met het hoofdstuk
Gereedschappen en Materialen. Voor dit hoofdstuk is gekozen omdat het de meeste diversiteit
aan pagina’s bevat. Elk soort oefening dat in TAS gebruikt wordt (tweekeuze, vierkeuze,
sleepoefening, volgordeoefening en aankleedoefening), komt in dit hoofdstuk minstens één keer
aan bod. Bovendien bevatten de instructiepagina’s zowel videopagina’s, fotopagina’s als
symbolenpagina’s. Van alles wat dus, wat dit hoofdstuk zeer representatief maakt voor de hele
module en eigenlijk het hele TAS-programma.
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6.3 Proefpersonen
Aan dit onderzoek hebben zeventien volwassen proefpersonen meegewerkt, waarvan acht
vrouwen en negen mannen. Allen hebben een Wsw-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening). Dat
wil zeggen dat de proefpersonen door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
geen baan op de reguliere arbeidsmarkt kunnen vinden. Wel zijn ze in staat om in een
aangepaste omgeving te werken. Zij zijn daarom werkzaam in de Sociale Werkvoorziening (RWI,
2003). Mensen met Wsw-indicatie zijn vaak minder productief dan andere werknemers of kunnen
niet goed meekomen in het werk. Ook laaggeletterdheid, snelle vermoeidheid, verminderde
energie, concentratieproblemen, slechte sociale vaardigheden en behoefte aan structuur
kenmerken de doelgroep (Alkema & Van de Meeberg, 2006; Weldergroep, 2008).
De proefpersonen zijn werkzaam bij UW Productie te Utrecht. Zij volgen op dit moment
een AKA opleiding op niveau laag (1), waarmee zij het diploma Arbeidsmarktgekwalificeerd
Assistent kunnen behalen. De AKA-opleiding is voor deelnemers die om zeer uiteenlopende
oorzaken in hun schoolloopbaan of werken zijn belemmerd en voor wie de overige mboopleidingsmogelijkheden niet haalbaar zijn. De opleiding richt zich met name op het functioneren
in een bedrijf en ervaring opdoen binnen meerdere sectoren (Colo, 2011).
Van drie proefpersonen is het meten van de oogbewegingen niet succesvol geweest. Bij
deze personen heeft de Tobii niet voldoende oogbewegingen kunnen registreren, doordat zij een
bril met grof montuur of met te dikke glazen droegen. Deze proefpersonen zijn daarom niet
meegenomen in de analyses. De analyses zijn dus gebaseerd op de oogbewegingregistraties
van veertien proefpersonen (zes vrouwen en acht mannen). Om anonimiteit te waarborgen zijn
de foto’s van de proefpersonen in dit verslag onherkenbaar gemaakt.

6.4 Procedure
Gedurende twee dagen zijn de eyetrackingsessies op locatie in Utrecht uitgevoerd. De sessies
vonden plaats in een kleine, rustige kantoorruimte van UW Productie, niet ver van de werkplaats
of het leslokaal waar de proefpersonen op dat moment aan het werk waren. De proefpersonen
werden één voor één gevraagd naar het kantoor te komen.
De proefpersonen namen plaats achter de Tobii-computer. Vervolgens werd de
proefpersonen gevraagd een ontspannen werkhouding aan te nemen en recht voor het
beeldscherm te gaan zitten. Daarbij werd er gezorgd dat zij in deze houding goed met de muis
konden werken. Een toetsenbord was niet aanwezig, alleen het gebruik van de muis was
noodzakelijk. Tot slot werd het belang van het stilzitten tijdens het onderzoek benadrukt. Daarna
kregen de proefpersonen mondeling een instructie waarin werd uitgelegd wat er van hen
verwacht werd (zie bijlage 1).
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Vervolgens werd de kalibratie uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de Tobii correct en nauwkeurig
zou

reageren

op

de

oogbewegingen

van

de

proefpersonen.

Daarna

werd

het

e-

learningprogramma TAS geladen. Nadat de proefpersonen de module ‘Inpakken’ en het
hoofdstuk ‘Machines en Gereedschappen’ hadden aangeklikt, startte het programma. Allereerst
kregen de proefpersonen de animatie van Handige Herman te zien. Daarna volgde de
videopagina, waarbij proefpersonen zelf de vier verschillende video’s moesten activeren door op
symbolen te klikken. Vervolgens kregen zij vier instructiepagina’s te zien om af te sluiten met zes
oefeningen. Het onderzoek duurde, inclusief uitleg en kalibreren, ongeveer twintig minuten per
proefpersoon. Als dank voor hun medewerking ontvingen de proefpersonen tot slot een kleine
attentie.
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7. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het eyetrackingonderzoek besproken. De
onderzoeksessies hebben geresulteerd in veertien bruikbare filmpjes waarop te zien is hoe de
proefpersonen werken met het e-learningprogramma. Op basis van een grondige analyse van
deze data, wordt in dit hoofdstuk een antwoord gevormd op de vragen die in hoofdstuk 5 zijn
toegelicht.

7.1 Hoe gebruiksvriendelijk is het programma?
Om de gebruiksvriendelijkheid van het e-learningprogramma te beoordelen is een analyse
uitgevoerd waarbij gekeken werd naar mogelijke problemen waar de proefpersonen tegen aan
liepen.

Navigatie
Uit de interviews met leidinggevenden bleek dat voor sommige cursisten de navigatie van het elearningprogramma niet duidelijk is. Leidinggevenden gaven aan dat cursisten niet altijd weten
waar er geklikt moet worden om bijvoorbeeld naar een volgende pagina te gaan of een antwoord
te geven op een vraag. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen deze aanname. Het was voor
de proefpersonen lang niet altijd duidelijk waar er geklikt moest worden.
Meteen in het menu liepen veel proefpersonen al tegen dit probleem aan. Zij hebben de
opdracht gekregen om in het menu op de module ‘Veilig werken bij het inpakken’ te klikken, maar
dit was voor velen een moeilijke taak. Dat blijkt uit het feit dat acht van de veertien proefpersonen
op het rondje dat voor de tekst staat wilden klikken. Zij fixeerden op dit bolletje en klikten er twee
tot vier keer op, maar er gebeurde niets (zie afbeelding 16). Van de acht personen die hiermee te
maken kregen, ontdekten twee personen zelf dat er niet op het bolletje, maar op de tekst moest
worden geklikt. De overige zes personen hadden hiervoor hulp nodig van de proefleider. Bijna de
helft van de proefpersonen was dus niet in staat vanuit het hoofdmenu zelfstandig te navigeren
naar het gewenste hoofdstuk.
Wat de navigatie van de videopagina en de instructiepagina’s betreft, was het voor de
meeste proefpersonen wel duidelijk waar en wanneer er geklikt moest worden om naar de
volgende pagina te gaan. Er verscheen een dynamische cirkel om de knop met de pijl naar rechts
als er naar de volgende pagina genavigeerd kon worden (zie afbeelding 17). Voor twaalf
proefpersonen was dit een duidelijke prikkel om daar op te klikken. Slechts twee personen
hadden hier hulp bij nodig. Zij vroegen aan de proefleider waar ze moesten klikken.
De navigatie op de pagina’s met de oefeningen zit wat complexer in elkaar. Uit dit
onderzoek blijkt dat er niet voldoende instructies gegeven worden. De voice-over zegt alleen “klik
erop”, maar geeft niet aan dat er ook nog op de “OK-knop” moet worden geklikt om het antwoord

41

definitief te maken. Twaalf proefpersonen liepen hier bij de eerste oefening dan ook vast, omdat
ze niet uit zichzelf op de OK-knop klikten en het programma dus niet verder ging. Zij vroegen
daarom aan de proefleider wat te doen om verder te kunnen. Slechts twee proefpersonen klikten
uit zichzelf op de bevestigingsknop.
Ook de sleepoefening zorgde voor navigatieproblemen. Klikken met de muisknop was
voor veel proefpersonen al moeilijk. Dat werd in het begin al duidelijk, toen de proefleider drie
proefpersonen op weg moest helpen met het werken met de muis. Toen alle proefpersonen het
verplaatsen van de muis en het klikken met de linkermuisknop eenmaal onder de knie hadden,
verscheen de sleepoefening. Hierbij moet de muisknop ingedrukt blijven om een foto te kunnen
verslepen. De voice-over zegt echter: “zet de foto’s in de goede volgorde”, en niet “sleep de
foto’s…”. Van de veertien proefpersonen klikten zes personen op de foto die ze wilden
verplaatsen, lieten vervolgens de muisknop los en klikten toen op de locatie waar ze de foto
wilden neerzetten. Dit werkte echter niet. Deze zes personen hadden daarom hulp nodig van de
proefleider om de foto’s te kunnen verplaatsen.
Bovendien kwam het drie keer voor dat de proefpersoon de foto’s op de gekozen
volgorde had gezet, maar dat de foto’s toch weer versprongen omdat de proefpersoon per
ongeluk nog eens op de muis klikte. Er moest dus heel precies gewerkt worden met de muis, wat
voor sommige proefpersonen erg moeilijk was. Dit kwam ook naar voren in de laatste oefening,
de aankleedoefening. Hier moest heel precies met de muis geklikt worden, anders was het niet
mogelijk de gewenste beschermingsmiddelen (figuren) te selecteren. Van de veertien
proefpersonen lukte het vier personen niet om in één keer de figuren aan te klikken. Sommigen
merkten dit op en klikten nog een keer, anderen bevestigden hun antwoord in de veronderstelling
al iets te hebben aangeklikt, waardoor ze onterecht foutief antwoordden.
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Afbeelding 16. De proefpersoon fixeert op het bolletje voor de tekst en klikt hier meermaals op. Er
gebeurt echter niets, want het programma eist dat er op de tekst zelf geklikt wordt.

Afbeelding 17. De pagina is afgelopen. Er verschijnt een bewegende groene cirkel om de
navigatieknop waarmee de cursist naar de volgende pagina kan gaan. Deze proefpersoon fixeert
en klikt op deze knop.
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Duidelijkheid
Naast het navigatiegemak, dat op een aantal punten verbetering behoeft, is er in de analyses van
de filmpjes ook gelet op de gebruiksvriendelijkheid van het e-learningprogramma in het
algemeen. Een aantal aspecten viel hierbij op. Om te beginnen was het voor veel cursisten niet
duidelijk dat zij in het startmenu zelf op het gewenste hoofdstuk moeten klikken. Van de veertien
personen was er slechts één persoon die uit zichzelf een van de modules en hoofdstukken
aanklikte. De overige dertien personen wachtten af. Het is aannemelijk dat zij vermoedden dat
het programma nog aan het opstarten was. Ook is het denkbaar dat zij wachtten op een
aanwijzing om ergens op te klikken. Er is geen audio aanwezig die de gebruiker vertelt wat te
doen. Op één persoon na vroegen alle proefpersonen aan de proefleider wat ze nu moesten
doen. Op deze pagina zou audio-ondersteuning de gebruiksvriendelijkheid van het programma
daarom kunnen vergroten.
Daarnaast scoren de oefeningen waarbij de proefpersonen moesten kiezen uit vier opties
niet goed als het gaat om duidelijkheid. Slechts twee proefpersonen ontdekten dat de foto’s
vergroot werden weergegeven wanneer er met de muis overheen bewogen werd. De overige
twaalf proefpersonen fixeerden op de kleine afbeeldingen en sommigen merkten daarbij zelfs op
dat het lastig kijken was. Omdat deze proefpersonen de muis niet gebruikten tijdens het bekijken
van de foto’s, ontdekten zij niet dat de foto’s vergroot konden worden (zie afbeelding 18). Ook
hier is audio-ondersteuning wenselijk om het een en ander even toe te lichten en zo de
gebruiksvriendelijkheid van het programma te verbeteren.
Ook de sleepoefening was niet voor iedereen duidelijk. Naast het navigatieprobleem dat
eerder besproken is, waren er ook proefpersonen die niet snapten wat er bedoeld werd met “Wat
doe je als dit gebeurt?” Het ‘dit’ slaat op de foto die op de eerste plaats is gezet. Er waren echter
twee personen die dit niet hadden begrepen. Dat blijkt uit het feit dat zij de eerste foto willen
verplaatsen naar het tweede, derde of vierde vakje. Het was voor hen niet duidelijk dat deze foto
het startpunt (“als dit gebeurt”) was en dat deze foto dus al op de juiste plaats stond (zie
afbeelding 19). Bovendien waren er ook twee proefpersonen die hier onzeker over waren en aan
de proefleider navroegen of het klopte dat de eerste foto al op de juiste plaats stond.
Tot slot ontstond er onduidelijkheid wanneer een proefpersoon een foute volgorde had
gekozen. Op dat moment gaf de voice-over aan dat het antwoord fout was, en verscheen er ook
de tekst: ‘Nee, eerst de noodstop indrukken, daarna je collega weghalen bij de machine’. De
navigatieknop om naar de volgende pagina te gaan werd nu echter niet omcirkeld. De
proefpersonen kregen dus nog niet het -inmiddels bekende- teken dat ze door mochten naar de
volgende pagina. Het programma wil dat de gebruiker een nieuwe poging doet, maar dit wordt
niet expliciet vermeld. Van de veertien proefpersonen gaven zes personen in eerste instantie een
verkeerd antwoord. Al deze zes personen begrepen vervolgens niet wat ze moesten doen. Vijf
personen klikten na het horen van de voice-over nogmaals op de OK-knop, alsof ze wilden
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aangeven het begrepen te hebben (zie afbeelding 20). Op één persoon na vroegen alle
proefpersonen vervolgens hulp aan de proefleider. De ene persoon die dit niet deed, veranderde
de volgorde van de foto’s uit zichzelf.

Deze resultaten bevestigen een deel van hypothese 1 (TAS is een gebruiksvriendelijk
programma, maar de navigatiestructuur is niet geschikt voor de doelgroep). De navigatie binnen
TAS past inderdaad niet in voldoende mate bij de doelgroep. Hoewel er sprake is van een
leereffect, in het begin gaat het moeizamer dan aan het eind van het programma, dient de
navigatie vereenvoudigd te worden. Bijvoorbeeld door in de audio-ondersteuning specifieke
aanwijzingen op te nemen die de gebruiker aangeven wat te doen. Wat de aanname betreft dat
TAS op de navigatiestructuur na een gebruiksvriendelijk programma is, kan hypothese 1 echter
niet bevestigd worden. Hoewel de situatieschetsen concreet en herkenbaar zijn voor de
doelgroep, is de tekstuele informatie niet altijd concreet genoeg. Met name het verwijswoord ‘dit’
en de auditieve informatie zijn niet concreet genoeg voor de doelgroep, waardoor de
gebruiksvriendelijkheid van het programma in gevaar komt. Behalve verbetering op gebied van
navigatie, kan de gebruiksvriendelijkheid dus ook verbeterd worden door meer concreetheid te
verschaffen. Vooral bij de oefeningen is het lang niet voor alle proefpersonen duidelijk wat er van
ze verwacht wordt. Dit zou explicieter vermeld moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van extra
informatie via het auditieve kanaal. Dat vergroot de duidelijkheid van het programma en daarmee
de gebruiksvriendelijkheid. Hypothese 1 kan slechts deels worden bevestigd, want de
gebruiksvriendelijkheid van het programma kan op het gebied van duidelijkheid nog op veel
punten verbeterd worden.
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Afbeelding 18 . De proefpersoon fixeert op de kleine foto’s, terwijl zijn muis zich rechts van deze
foto’s bevindt. Hij navigeert niet met de muis over de foto’s, waardoor deze niet vergroot
verschijnen.

Afbeelding 19. De proefpersoon wil de eerste foto (die laat zien wat er gebeurt en dus het
startpunt vormt) verplaatsen.
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Afbeelding 20. De proefpersoon gaf een fout antwoord op de sleepoefening. De schermtekst en
de voice-over gaven aan wat er fout was. De proefpersoon klikte als reactie hierop nogmaals op
de OK-knop, zonder zelf een wijziging in de volgorde te hebben aangebracht.
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7.2. Wordt tekstuele informatie uit zowel het auditieve als het visuele kanaal door de
doelgroep waargenomen of is er een voorkeur voor een van de twee kanalen?

Om deze vraag te beantwoorden is een vergelijkende analyse uitgevoerd op het kijkgedrag van
proefpersonen op de videopagina en het kijkgedrag op de symbolenpagina. Daarbij is ook gelet
op het klikgedrag. Bij de videopagina is het verwerken van de gesproken tekstuele informatie
noodzakelijk om het juiste klikgedrag te vertonen. De audio vertelt immers dat de gebruiker op
figuren moet klikken om filmpjes te bekijken. Bij de symbolenpagina is echter geen sprake van
informatie via het auditieve kanaal en dient de gebruiker louter visuele informatie te verwerken
om de inhoud tot zich te kunnen nemen. Een vergelijking van deze twee pagina’s geeft daarom
inzicht in een eventuele voorkeur voor het verbale dan wel het visuele verwerkingskanaal van de
doelgroep.
Verwacht wordt dat de voorkeur uitgaat naar tekstverwerking via het auditieve kanaal. Dit
omdat de doelgroep laaggeletterd is en uit praktijkervaringen blijkt dat zij liever passief dan actief
informatie verwerken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat mensen beter leren van beeld met
audio, dan van beeld met schermtekst, omdat er dan optimaal geprofiteerd wordt van de twee
cognitieve systemen voor informatieverwerking (Van Ast & Perry, 2010). Omdat er vanuit gegaan
wordt dat leren geen sterk punt is van de doelgroep en er slechts een beperkt aantal elementen
tegelijkertijd in het geheugen kunnen worden opgeslagen, is de aanname dat de proefpersonen
de tekstuele informatie via het auditieve kanaal beter tot zich nemen dan de tekstuele informatie
via het visuele kanaal (hypothese 2). Dit omdat er ook al veel visuele stimuli in de vorm van
video’s en afbeeldingen worden getoond. Als tekstuele informatie daarbij ook nog eens als
visuele stimulus wordt weergegeven, zal dit waarschijnlijk te veel zijn voor de doelgroep.

7.2.1 De videopagina
De videopagina bestaat uit een middenvlak met daaromheen vier symbolen. Op het middenvlak
is in eerste instantie een foto zichtbaar met daarbij de tekst ‘machines en gereedschappen’.
Wordt er op een van de symbolen geklikt, dan wordt er een korte video geladen in dit middenvlak.
Behalve de navigatieknoppen die gedurende het hele programma in beeld te zien zijn, is op deze
pagina linksboven ook de schermtekst ‘Veilig werken met machines’ te lezen.
Van de veertien proefpersonen hebben slechts drie personen de schermtekst linksboven
in het beeld gezien (zie afbeelding 21). De overige elf proefpersonen hebben niet gefixeerd op
deze schermtekst en richtten hun aandacht alleen op de afbeelding en de symbolen die in beeld
verschenen. Ook tijdens het afspelen van de filmpjes keken deze personen alleen naar de
afbeeldingen en niet naar de schermteksten.
Bij de videopagina is het niet de visuele informatie, maar de auditieve informatie die
cruciaal is om op een correcte manier te navigeren. De audio geeft immers aan dat er op
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symbolen geklikt moet worden, zodat de filmpjes bekeken kunnen worden. Verwerkt de gebruiker
deze auditieve informatie niet, dan mist hij belangrijke informatie en zal hij niet op de symbolen
klikken en daardoor een groot deel van de lesstof mislopen. De audio die bij deze videopagina
hoort luidt als volgt:

“Een machine bedienen moet je niet alleen kunnen maar je moet ook letten op je eigen veiligheid.
Het is belangrijk dat je de veiligheidsinstructies, die bij het werken met de machine horen, goed
kent en dat je die ook toepast. Klik op de figuren en bekijk de veiligheidsinstructies.”
Alle veertien proefpersonen hebben geluisterd naar de audio want iedereen klikte, vrijwel direct
na het horen van de laatste auditieve informatie, op een van de vier symbolen. Daarna was het
voor de meesten ook duidelijk dat er ook op de andere symbolen kon worden geklikt om meer
filmpjes te bekijken. Slechts één persoon klikte na het bekijken van één filmpje al door naar de
volgende pagina. Er was ook één persoon die het na het bekijken van drie filmpjes voor gezien
hield. De overige twaalf proefpersonen hebben alle vier de symbolen aangeklikt en alle filmpjes
bekeken, zoals de audio beval.
Bij de volgorde van het aanklikken en daarmee bekijken van de vier filmpjes, valt het op
dat de meeste proefpersonen links georiënteerd zijn. Zij klikten allereerst op het symbool dat
linksboven op de pagina staat. Daarna op het symbool linksonder, dan rechtsboven en tot slot
rechtsonder. Slechts drie personen weken van dit patroon af, waarvan twee personen niet alle
filmpjes bekeken. De laatste persoon hield de volgorde linksboven, linksonder, rechtsonder,
rechtsboven aan. Wanneer een van de filmpjes belangrijker is dan een ander filmpje is het dus
aan te raden deze linksboven op de pagina te plaatsen. In bijlage 2 is in tabel 2.1 terug te vinden
waarin het kijkgedrag per proefpersoon is opgenomen, waarop bovengenoemde resultaten zijn
gebaseerd.
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Afbeelding 21. Deze proefpersoon fixeert op de tekst ‘Veilig werken met machines’ voordat hij
naar de afbeelding kijkt. Slechts 3 van de 14 proefpersonen hebben naar deze tekst gekeken.

7.2.2 De symbolenpagina
Hoe zit het met de informatieverwerking op de symbolenpagina? Deze pagina heeft een heel
ander karakter dan de videopagina die zojuist besproken is. Bij de symbolenpagina is de audioondersteuning beperkt. Er wordt niet meer auditieve informatie gegeven dan onderstaand citaat:

Hier zie je alle waarschuwingstekens die op machines kunnen staan.
Wel wordt er veel visuele informatie getoond op deze pagina. Zowel afbeeldingen (symbolen) als
schermtekst zijn zichtbaar. Uit de analyse van de data blijkt echter dat weinig proefpersonen
goed fixeerden op deze visuele informatie. Slechts drie personen hebben alle symbolen en de
bijbehorende omschrijvingen bekeken dan wel gelezen. De meeste personen keken zeer vluchtig
naar de informatie en klikten al snel naar de volgende pagina. Het gemiddelde aantal symbolen
dat bekeken werd is 3,8 (SD = 1,76). Er waren twee personen die slechts één symbool hebben
waargenomen en toen alweer naar de volgende pagina navigeerden (zie afbeelding 22).
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De schermtekst linksboven op de pagina (‘soorten waarschuwingstekens’) werd door vier van de
veertien proefpersonen gelezen. De overige elf personen hebben deze informatie niet
waargenomen. Ook de teksten ‘bord’ en ‘waarschuwing tegen’ bovenaan de tabel werden niet
door iedereen verwerkt. Slechts vijf proefpersonen hebben op deze teksten gefixeerd.
Omdat de ene persoon nauwelijks fixeerde op de tekstuele informatie die hem via het
visuele kanaal wordt voorgelegd en de ander dat wel deed, was de duur van het werken op deze
pagina per proefpersoon erg verschillend. De personen die alle symbolen en bijbehorende
betekenissen hebben bekeken bleven 15, 17 en 27 seconden op deze pagina. De personen die
slechts één symbool hebben waargenomen bleven 5 en 8 seconden op de pagina. De
gemiddelde tijd die werd doorgebracht op de symbolenpagina was 11,7 seconden (SD = 5,58).
Zie ook tabel 2.2 in bijlage 2 voor een overzicht van het kijkgedrag van alle proefpersonen.

Afbeelding 22. Deze proefpersoon heeft een duidelijk voorkeur voor het auditieve kanaal, want
daar waar hij bij de videopagina nog alle informatie tot zich nam, werd op deze symbolenpagina
slechts op één element, namelijk de tekst ‘voetbeklemming’ gefixeerd. Daarna klikte de
proefpersoon al door naar de volgende pagina.
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7.2.3 Voorkeur voor auditieve kanaal
Uit de resultaten van de videopagina blijkt dat alle proefpersonen de informatie via het auditieve
kanaal tot zich namen en verwerkten. Zij selecteerden, organiseerden en integreerden de
informatie. Zij voerden immers een handeling uit die op deze informatie is gebaseerd, dus is er
een succesvolle betekenis gegeven aan de informatie. De informatie via het visuele kanaal op de
symbolenpagina werd immers door weinig proefpersonen geselecteerd, laat staan georganiseerd
en geïntegreerd. Deze resultaten laten zien dat de proefpersonen een sterke voorkeur hadden
voor het verwerken van informatie via het auditieve kanaal. Hierbij gaat het echter alleen om de
tekst. Er is een duidelijke voorkeur voor het verwerken van tekstuele informatie via het auditieve
kanaal (luisteren) tegenover het verwerken van tekstuele informatie via het visuele kanaal
(lezen).
Opvallend is bovendien dat proefpersonen geneigd waren door te gaan naar een
volgende pagina op het moment dat er geen nieuwe auditieve informatie meer werd gegeven. Zij
keken immers slechts vluchtig naar de symbolen die op de pagina verschenen en lazen de
beschrijvingen van die symbolen maar zelden. Op zich niet onlogisch gezien het feit dat het in
alle voorgaande pagina’s op deze manier werkte. Hieruit kan wel opgemaakt worden dat de
proefpersonen eerder een passieve dan een actieve houding aannemen bij het verwerken van
informatie. Zij nemen informatie beter tot zich als deze via het auditieve kanaal aan hen wordt
voorgelegd (voice-over), dan wanneer zij zelf actief moeten worden om de tekstuele informatie
via het visuele kanaal (schermtekst) tot zich te kunnen nemen. Met andere woorden: als er
niemand is die hen vertelt wat ze moeten doen, zullen ze niet uit zichzelf op onderzoek uitgaan
en/of actie ondernemen. Dat lijkt een typerend kenmerk te zijn voor deze doelgroep, al moet
worden opgemerkt dat de opbouw van TAS deze passieve houding versterkt doordat de voiceover een belangrijke rol speelt. Hypothese 2 kan daarom voor TAS bevestigd worden, maar is
mogelijk niet generaliseerbaar. In TAS wordt tekstuele informatie beter verwerkt wanneer deze
via het auditieve kanaal wordt weergegeven dan wanneer deze als visuele stimulus wordt
getoond.
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7.3 Hoe is de verdeling van de aandacht en hoe wordt er geschakeld tussen de
verschillende visuele informatieprikkels?

In TAS wordt de informatie via het auditieve en het visuele kanaal aangeboden. Uit analyses is
gebleken dat de doelgroep een sterke voorkeur heeft voor het verwerken van tekstuele informatie
via het auditieve kanaal (voice-over) in vergelijking met tekstuele informatie (schermtekst) via het
visuele kanaal. Dat wil zeggen dat men liever luistert dan leest. Of dat men überhaupt niet kán
lezen. Informatie die via het auditieve kanaal binnenkomt wordt door de proefpersonen dus
waargenomen en succesvol verwerkt. Betekent dit dat álle informatie via het visuele kanaal slecht
verwerkt wordt? Hoe zit het met niet-linguïstische informatie die via het visuele kanaal wordt
getoond? Hoe wordt naar deze informatie gekeken? Er is immers sprake van visuele informatie in
de vorm van afbeeldingen en in de vorm van schermtekst. Daarbij bevinden zich op de pagina’s
diverse navigatieknoppen. Al deze visuele stimuli bevinden zich op afzienbare afstand van elkaar.
De tekst staat links op de pagina, de afbeeldingen verschijnen helemaal rechts. De
navigatieknoppen bevinden zich bovenaan, maar ook helemaal onderaan. In deze paragraaf
wordt besproken hoe de proefpersonen hebben geschakeld tussen de visuele informatieprikkels
en waar hun aandacht naar toe ging.
Analyse van de tweede instructiepagina geeft inzicht in de manier waarop de
proefpersonen schakelen tussen de tekstuele informatie links en de visuele informatie rechts.
Daarbij wordt ook gekeken naar de verdeling van de aandacht. Kijken proefpersonen vooral naar
de afbeeldingen, zoals de resultaten van deelvraag 2 doen vermoeden, of is er toch ook
aandacht voor de schermtekst? En is er een verband tussen de fixatie op de schermtekst en het
al dan niet correct beantwoorden van de vraag die bij dit onderwerp hoort? Zijn deze visuele
stimuli voldoende met elkaar geïntegreerd om te kunnen worden verwerkt door de doelgroep? En
hoeveel aandacht gaat er uit naar de overige stimuli, zoals de navigatieknoppen?
7.3.1 Waar werd gefixeerd?
Allereerst valt het op dat álle proefpersonen naar de afbeeldingen keken. Daarbij viel het op dat
als er een beweging plaatsvond op de afbeelding, of als de afbeelding vernieuwd werd, de
aandacht direct gefocust werd op de betreffende afbeelding. Ook fixeerden alle proefpersonen op
de knop om naar de volgende pagina te gaan. Meestal op het moment dat ze ook op deze knop
klikten, maar vaak ook al eerder. Bij de schermtekst valt het op dat er twee proefpersonen waren
die helemaal niet naar de schermtekst keken. Ook waren er veel proefpersonen die slechts op
een klein deel van de schermtekst fixeerden. Daarbij werden de eerste twee zinnen vaker
bekeken dan de zin die als laatste in beeld verscheen. Op de tekst ‘Waarschuwingstekens op
machines’ fixeerden tien proefpersonen. Ook op de tekst ‘Pas op. Draaiende of beklemmende
onderdelen’ hebben tien proefpersonen gefixeerd. Dit waren niet per definitie dezelfde mensen
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die ook de andere tekst lazen. Aan de tekst ‘Losse kledingstukken ook gevaarlijk’ daarentegen,
hebben maar zes proefpersonen aandacht besteed. Hoe meer tekstuele prikkels er via het
visuele kanaal worden getoond, hoe minder er worden waargenomen dus. Er waren ook
proefpersonen die keken naar de menubalk boven in beeld en naar een of meerdere
navigatieknoppen. Op afbeelding 23 is te zien hoeveel procent van alle proefpersonen heeft
gefixeerd op de verschillende onderdelen. In bijlage 3 is terug te vinden hoe de verdeling van de
aandacht per proefpersoon was.

Afbeelding 23. Screenshot van de tweede instructiepagina. De percentages geven aan hoeveel
procent van de proefpersonen heeft gefixeerd op het bijbehorende visuele element.

7.3.2 Hoe lang werd er gefixeerd?
Bovenstaande resultaten geven aan op welke informatie-elementen er gefixeerd werd.
Interessant is echter ook te bekijken hoe lang er op elk element gefixeerd werd. Dat geeft immers
een beter beeld van de verdeling van de aandacht. Daarom is per proefpersoon bekeken hoe
lang hij op de afbeeldingen fixeerde, hoe lang op de schermtekst en hoe lang op de
navigatieknoppen. Gemiddeld werd er 30,2 seconde (SD = 7,91) naar deze instructiepagina
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gekeken. Daarvan werd er gemiddeld 4,9 seconde (SD = 3,18) gefixeerd op de schermteksten,
3,9 seconde (SD = 3,07) op de navigatieknoppen en 21,4 seconde (SD = 6,80) op de
afbeeldingen. De fixatieduur per proefpersoon is terug te vinden bijlage 3.
Opvallend is dat alle proefpersonen naar de afbeeldingen keken en hier ook ruim de
meeste tijd aan besteedden (71% van de tijd werd er op afbeeldingen gefixeerd). Zestien procent
van de fixatietijd werd besteed aan de schermtekst die links in beeld staat, maar niet alle
proefpersonen selecteerden deze informatie. Daarbij is het opvallend dat de eerste twee zinnen
tekst door meer proefpersonen worden geselecteerd dan de derde zin die pas later in beeld
verschijnt. Hoe meer tekstuele informatie via het visuele kanaal wordt getoond, hoe minder
aandacht er aan deze informatie wordt besteed. Tot slot keek bijna de helft van alle
proefpersonen naar de menubalk boven in beeld en werden ook de andere navigatieknoppen
regelmatig geselecteerd. In totaal werd gemiddeld dertien procent van de tijd besteed aan het
waarnemen van deze knoppen. In paragraaf 7.4 wordt er meer aandacht besteed aan de fixaties
op deze navigatieknoppen en hun relevantie voor het leerproces.

7.3.3 Hoe werd er geschakeld?
Wat de verdeling van de aandacht en het schakelen tussen de verschillende informatieprikkels
die via het visuele kanaal worden getoond betreft, laat deze analyse zien dat de proefpersonen
veruit de meeste aandacht besteedden aan de afbeeldingen. De schermtekst werd door slechts
een gedeelte bekeken en vaak vluchtig en selectief. Terwijl de afbeeldingen bekeken werden,
bleef de schermtekst links op de pagina door velen ongezien. Het lijkt voor de doelgroep moeilijk
om te schakelen tussen de verschillende visuele stimuli. Op het moment dat de aandacht
gevestigd was op de afbeelding, werd er niet naar de schermtekst gekeken. Koos een
proefpersoon ervoor om de schermtekst te bekijken, dan kwam het voor dat de afbeelding rechts
niet volledig waargenomen werd. Vooral kleine veranderingen in deze afbeelding, bijvoorbeeld
het verschijnen van een kleine pijl of een cirkel om een van aspecten van de foto, werden niet
opgemerkt als de aandacht elders gevestigd werd. Dit bevestigt hypothese 3. De verschillende
visuele stimuli staan te ver van elkaar verwijderd om allemaal succesvol te worden verwerkt. Het
lukte de meeste proefpersonen niet om zowel alle informatie links als ook alle informatie rechts
en boven en onder waar te nemen. Er was daarbij een duidelijke voorkeur voor de visuele
informatie in de vorm van afbeeldingen die aan de rechterkant van het scherm stonden. Hier
werd duidelijk meer aandacht aan besteed dan aan de schermteksten.
Om te kijken of het al dan niet fixeren op de schermteksten invloed heeft op de mate
waarin informatie blijft hangen, is gekeken naar de scores van de proefpersonen op de vierde
oefening (“Waar schuilt het gevaar?”), zie bijlage 3, tabel 3.2. De schermtekst op de tweede
instructiepagina geeft relevante informatie voor het correct uitvoeren van deze oefening. Om te
kijken of er een correlatie is tussen het lezen van de schermtekst op de instructiepagina en het
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beantwoorden van vraag vier is de correlatiecoëfficiënt bepaald. Deze is gelijk aan

ρxy = -

0.06941 (N = 14). Dit laat zien dat er geen aantoonbaar verband is tussen het lezen van de
schermtekst en het beantwoorden van vraag vier, want een correlatiecoëfficiënt van bijna nul wil
zeggen dat er geen lineaire samenhang is (Baarda & De Goede, 2006). Proefpersonen die naar
de schermtekst keken hebben dus niet beter slechter of beter gepresteerd op deze oefening. Het
maakte voor de kwaliteit van het verwerken van de informatie in dit geval dus niet uit of er wel of
niet geschakeld werd tussen de afbeeldingen en de schermtekst. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat de proefpersonen wel fixeerden op de schermtekst, maar deze niet daadwerkelijk
lazen of verwerkten. Omdat de audio dezelfde informatie gaf als de schermtekst, lijkt het echter
niet erg dat de schermtekst niet werd verwerkt en konden gebruikers het zich veroorloven om niet
aandachtig te lezen. Volgens het redundancy effect kan dan ook beargumenteerd worden dat de
schermtekst hier overbodig is en mogelijk een cognitieve overdosis kan veroorzaken. Dit is ook in
lijn met diverse onderzoeken die hebben aangetoond dat het beter om tekstuele informatie via
het auditieve kanaal te tonen, dan via het visuele kanaal (Mayer & Moreno, 2003; Van Ast &
Perry, 2010). Het gebruikte onderzoeksmateriaal leent zich echter niet om hier dieper op in te
gaan.
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7.4 In hoeverre wordt er aandacht besteed aan niet-relevante stimuli?

Om een cognitieve overdosis te voorkomen is het belangrijk dat alle informatie die getoond wordt
van toegevoegde waarde is. Elementen die louter cognitieve energie kosten, maar niets of weinig
bijdragen aan het leerproces, kunnen daarom beter vermeden worden. Op basis van de
oogbewegingen van de proefpersonen kon worden vastgesteld hoe vaak er gekeken werd naar
elementen die niet relevant zijn voor het leerproces. Elementen zijn niet relevant als ze geen
relatie hebben met de inhoud van de te leren informatie.
Een van de niet-relevante elementen is bijvoorbeeld het logo van SBCM dat continu
linksboven in beeld staat. Als een gebruiker fixeert op deze informatie, kost dit wel cognitieve
energie, maar draagt het niet bij aan de inhoudelijke kennis die de proefpersoon iets leert over
veilig werken met machines en gereedschappen. Een ander niet-relevant element is de menubalk
boven aan het scherm. Hier kan de gebruiker weliswaar zien waar hij zich bevindt in het
programma, maar puur inhoudelijk gezien levert deze informatie geen bijdrage aan het
leerproces. Rechtsboven in beeld staat de versiedatum van het programma, informatie die voor
de producenten van het programma handig is, maar voor gebruikers totaal niet relevant. Ook de
audioknop linksonder op de pagina, die overigens ook nog dynamisch van aard is en continu
beweegt, is een niet-relevant element. De knop geeft aan dat er audio te horen is, maar dit voegt
weinig toe aan het leren van de inhoudelijke informatie. Hetzelfde geldt voor de menuknop en de
exitknop, die weliswaar handig zijn als de gebruiker het programma wil beëindigen, maar die wel
onnodige cognitieve energie vragen tijdens het verwerken van de informatie uit het programma.
In afbeelding 24 zijn alle hierboven omschreven niet-relevante elementen omcirkeld. Het gaat in
deze paragraaf alleen om niet-relevante elementen die, ook al worden ze volledig verwerkt door
de gebruikers, geen inhoudelijke bijdrage leveren aan het leerproces.

57

Afbeelding 24. De omcirkelde elementen zijn niet-relevante elementen als het gaat om het leren
van informatie over veilig werken met machines en gereedschappen. Deze elementen vragen
echter wel cognitieve energie als er op gefixeerd wordt.

De hierboven beschreven stimuli dragen niet bij aan het leerproces en kosten onnodige ruimte in
het (beperkte) werkgeheugen. Dat belemmert leren omdat de essentiële cognitieve processen
van selecteren, organiseren en interpreteren niet optimaal in werking kunnen worden gezet als er
sprake is van een cognitieve overdosis. De navigatieknoppen om een pagina terug of vooruit te
gaan en om een pagina te herhalen worden hierbij niet meegeteld als niet-relevante stimuli,
omdat deze knoppen noodzakelijk zijn om te navigeren binnen het programma.
Om te bepalen of de niet-relevante stimuli mogelijk een cognitieve overdosis
veroorzaken, werd gekeken naar het aantal fixaties op deze stimuli. Tabel 1 geeft weer hoe vaak
er werd gefixeerd op de verschillende stimuli die een niet-relevante functie dienen. In bijlage 4 is
een uitgebreide tabel te vinden waarin het aantal fixaties per proefpersoon zijn opgenomen.

Aantal fixaties

SBCM logo

Menubalk

Versiedatum

Audioknop

Menuknop

Exitknop

13

103

1

50

37

27

Tabel 1. Overzicht van het totaal aantal fixaties van de veertien proefpersonen op de
verschillende niet-relevante stimuli.
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De stimulus van de versiedatum werd slechts eenmaal waargenomen. Ook het SBCM-logo dat
linksboven op de pagina staat werd zeer weinig geselecteerd. Dit zijn bij uitstek stimuli die geen
bijdrage leveren aan het leerproces van het veilig werken met machines en gereedschappen.
Ondanks het feit dat de proefpersonen zich realiseerden dat deze informatie weinig of nietrelevant was, ze keken er immers nauwelijks naar, zorgden deze stimuli bij sommige personen
voor onnodige cognitieve processen. Op het moment dat de proefpersonen op deze stimuli
fixeerden, konden zij namelijk geen andere informatie via het visuele kanaal waarnemen.
Bij de menubalk boven in beeld valt op dat deze vaak werd waargenomen door de
proefpersonen. Tijdens het werken op de instructiepagina werd er door de meeste proefpersonen
tussendoor een of meerdere keren naar deze balk gekeken. Schijnbaar verwachtten zij hier
interessante informatie te vinden die ze wilden waarnemen en verwerken. Deze menubalk voegt
echter weinig toe aan het leerproces. Deze dient slechts ter oriëntatie. Voor de doelgroep valt te
beargumenteren dat deze cognitieve energie beter ingezet had kunnen worden voor het
verwerken van informatie die wél een duidelijke bijdrage levert aan het leerproces. In de vorige
paragraaf werd beargumenteerd dat het schakelen tussen verschillende elementen voor de
doelgroep een moeilijke taak is. De kans dat informatie niet geselecteerd wordt en dus verloren
gaat is groter als er op meerdere plekken op het scherm gekeken moet worden. Wanneer een
proefpersoon naar de menubalk keek, kon hij dus niet ook nog naar bijvoorbeeld de schermtekst
of de afbeelding kijken, terwijl daar juist de relevante informatie getoond werd. De menubalk
leidde dus af van dat wat er toe doet en veroorzaakte onnodige cognitieve processen.
Hetzelfde gold voor de menuknop, exitknop en audioknop. Met name de audioknop
werkte regelmatig verwarrend, omdat deze dynamisch van aard is. Er zijn bewegende zwarte
streepjes te zien op het moment dat de voice-over te horen is. Bewegend beeld trekt de aandacht
van de doelgroep, dus ook deze ‘bewegende audioknop’. Deze elementen zijn overbodig. Zeker
omdat de doelgroep van laag niveau is en het aantal elementen dat tegelijkertijd in het geheugen
kan worden opgenomen zeer beperkt is, moet het gebruik van overbodige elementen die niet
bijdragen aan het leerproces vermeden worden. Deze resultaten bevestigen hypothese 4 (TAS
bevat een aantal overbodige stimuli die onnodig cognitieve energie vragen van de doelgroep) en
zijn in lijn met eerdere onderzoeken die hebben aangetoond dat mensen beter leren wanneer
extra, overbodig materiaal wordt weggelaten (Mayer & Moreno, 2003; Van Ast & Perry, 2010).
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7.5 Is de informatie in TAS voldoende gesegmenteerd, zodat ook de informatie die als
laatste getoond wordt door cursisten kan worden opgenomen in cognitieve processen?

Om deze vraag te beantwoorden is gekeken naar het kijkgedrag van proefpersonen aan het
begin en aan het eind van de eerste instructiepagina (zie afbeelding 9). Daarbij is gelet op het
aantal fixaties op de visuele stimuli, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen relevante en nietrelevante stimuli. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt of de fixatie op niet-relevante stimuli toenam
naarmate de pagina langer bekeken werd. Is dit het geval, dan suggereert dit dat het
concentratievermogen van de proefpersonen afnam naarmate er meer tijd verstreek en er meer
informatie op één pagina getoond werd. Aanname hierbij is dat de niet-relevante stimuli minder
cognitieve energie vereisen dan de relevante stimuli en dat er bij concentratieverlies wordt
uitgeweken naar deze informatie. Deze stimuli leiden dan af van de informatie die er inhoudelijk
gezien wel toe doet en dat zou betekenen dat de informatie niet genoeg is gesegmenteerd.
Verwacht wordt dat de informatie in TAS niet voldoende gesegmenteerd is waardoor de
informatie die als laatste getoond wordt, niet door de gebruiker geselecteerd wordt (hypothese 5).
De analyse (zie bijlage 5) laat zien dat deze hypothese niet bevestigd kan worden. Aan
het begin werd er meer gefixeerd op niet-relevante stimuli dan aan het einde van de
instructiepagina. Met name tussen de vierde en dertiende seconde fixeerden proefpersonen niet
op relevante stimuli die een bijdrage leveren aan het leerproces (zie bijvoorbeeld figuur 2). Er
werd op die momenten gefixeerd op een van de navigatieknoppen elders op het scherm. Dit is
het tegenovergestelde van wat verwacht werd op basis van praktijkervaringen. Daarnaast waren
er drie proefpersonen die tijdens de 25e, 26e en 27e seconden fixeerden op niet-relevante stimuli.
Er was slechts één proefpersoon die helemaal op het einde zijn concentratie even verloor en
gedurende de laatste seconden op deze pagina naar niet-relevante informatie keek. De
concentratielimiet van de proefpersonen werd dus nauwelijks overschreden.
Gekeken naar de momenten waarop proefpersonen afgeleid raakten en hun concentratie
verloren, valt op dat dit momenten zijn waarop eenzelfde afbeelding langere tijd in beeld is. Er is
op die momenten even niets nieuws te zien. Tussen seconde vier en seconde dertien verloren
veel proefpersonen hun aandacht. Gedurende deze periode was dezelfde foto zichtbaar op het
scherm. Deze eerste foto werd ruim tien seconden getoond. Ook de tweede afbeelding bleef lang
in beeld, negen seconden. De pagina toonde op die momenten geen vernieuwende visuele
stimuli, waardoor de proefpersonen zelf opzoek gingen naar nieuwe prikkels. Op die momenten
fixeerden zij op niet-relevante stimuli. Het lijkt dus belangrijk om dynamische stimuli te tonen,
deze trekken de aandacht. Verandert er een tijdje niets in het beeld, dan zullen de gebruikers
elders gaan fixeren. Verschijnt er plots weer een nieuwe afbeeldingen, dan wordt de aandacht
weer daar op gefixeerd.
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Concentratie proefpersoon 12
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli
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Aantal seconden op pagina

Figuur 2. Deze proefpersoon verloor zijn concentratie tussen seconde vier en seconde twaalf. De
punten geven voor elke seconde aan of de proefpersoon op relevante (1) of op niet-relevante
stimuli (0) fixeerde. Zie voor een overzicht van alle concentratiestromen van de proefpersonen
bijlage 5.

Op het moment dat er geen vernieuwde visuele prikkels waarneembaar waren, fixeerden
proefpersonen elders. Dat kan gezien worden als afleiding, maar het is ook denkbaar dat de
proefpersonen alle visuele informatie reeds tot zich hadden genomen en in afwachting waren van
iets nieuws. Dat zou betekenen dat er juist méér informatie in visuele vorm getoond zou mogen
worden. Snelle afwisseling van visuele prikkels werkt goed. Hierbij moet benadrukt worden dat dit
vooral van toepassing is op de visuele informatie in de vorm van afbeeldingen. Eerder in dit
onderzoek is aangetoond dat er op de tekstuele visuele informatie weinig wordt gefixeerd, ook al
blijft deze vernieuwen. Dit onderzoek toont in ieder geval aan dat de informatie in TAS voldoende
in kleine stukjes is opgedeeld om van het chunking effect te kunnen profiteren. Dit effect stelt dat
het leerproces beter verloopt als informatie gesegmenteerd wordt gepresenteerd.
Hoewel niet alle informatie geselecteerd, georganiseerd en geïnterpreteerd werd door de
proefpersonen, ligt de oorzaak hiervoor niet in de hoeveelheid informatie die op een pagina
getoond wordt. De proefpersonen bleven hun aandacht op de visuele informatie vestigen, mits er
sprake was van voldoende afwisseling en dynamiek. Op de afbeeldingen die aan het einde van
de pagina werden getoond werd zeker niet minder gefixeerd dan op de afbeeldingen die in het
begin waarneembaar waren. Hypothese 5 kan daarom niet worden bevestigd.
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7.6 Hoe maakt de doelgroep gebruik van interactiemogelijkheden?

Volgens de theorie van Mayer kan een cursist de mentale processen van selecteren, organiseren
en integreren beter in gang te zetten als er sprake is van een interactie-effect. Er is sprake van
een interactie-effect als de gebruiker interactiemogelijkheden benut. Dat zou het leren ten goede
komen omdat de gebruiker zo onder andere zelf kan bepalen hoeveel tijd hij nodig heeft om
informatie te verwerken (Mayer & Moreno, 2003). Voorwaarde is uiteraard wel dat de cursist
gebruikmaakt van de interactiemogelijkheden. Om te kijken of de doelgroep dit doet, wordt in
deze

paragraaf

gekeken

naar

de

manier

waarop

de

proefpersonen

de

diverse

interactiemogelijkheden benutten. Daarbij is ook gekeken naar de kijktijd per persoon. Als de
kijktijd per persoon erg verschillend is, wil dat in ieder geval zeggen dat interactiemogelijkheden
ervoor hebben gezorgd dat elke proefpersoon zijn eigen tempo heeft bepaald en zelf de nodige
tijd heeft genomen om informatie te selecteren en wellicht ook te organiseren en integreren.
7.6.1 Interactiemogelijkheden
TAS biedt de gebruikers diverse mogelijkheden om interactief met het e-learningprogramma te
werken. Zo bepaalt de gebruiker zelf wanneer hij naar een volgende pagina gaat, maar kan hij
ook een pagina herhalen of een pagina terug gaan. De interactiemogelijkheden zijn ook duidelijk
aanwezig in de pagina’s met oefeningen. Hier dient de gebruiker telkens een antwoord te geven
op een vraag door een of meerdere afbeeldingen aan te klikken. Is een afbeelding aangeklikt,
dan moet de gebruiker zijn antwoord bevestigen door op de OK-knop te klikken. Is een antwoord
fout, dan krijgt de gebruiker de mogelijkheid een nieuwe poging te doen.
Uit analyse van de eyetrackingdata blijkt dat geen enkele proefpersoon gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid om een pagina te herhalen. Ook de mogelijkheid om een pagina
terug te gaan werd niet benut. De navigatieknop om naar een volgende pagina te gaan werd wel
door alle proefpersonen aangeklikt. Dit is dan ook noodzakelijk om verder te kunnen met het
programma. Wat de pagina’s met oefeningen betreft valt het op dat de interactiemogelijkheden
hier beter benut werden. Elke proefpersoon geeft een antwoord op de vraag als de voice-over
hierom vraagt. Was dit antwoord fout, dan werd de interactiemogelijkheid om een oefening
nogmaals uit te voeren door veel proefpersonen benut. Van de zeven personen die een fout
antwoord gaven op de sleepoefening, maakten bijvoorbeeld vijf personen gebruik van de
mogelijkheid om een nieuwe poging te doen. Dit zorgde voor betere leerresultaten, omdat de
informatie nogmaals goed doordacht werd. Alle vijf personen gaven de tweede keer dan ook een
correct antwoord.
De OK-knop die dient ter bevestiging van een antwoord, werd echter niet op de bedoelde
manier benut. Op deze knop moest worden geklikt nadat de proefpersoon zijn antwoord had
aangeklikt, om dit antwoord te bevestigen en definitief te maken. Deze vorm van interactie heeft
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als doel de cognitieve processen van de gebruikers langer te stimuleren. Uit de resultaten van dit
eyetrackingonderzoek blijkt echter dat de proefpersonen deze vorm van interactie niet benutten.
Elke proefpersoon klikte direct na het aanklikken van de gekozen foto op de bevestigingsknop. Er
werd geen extra tijd genomen om de cognitieve processen nogmaals of langer te laten werken.
De OK-knop lijkt daarom voor onnodige belasting te zorgen, omdat hij niet gebruikt wordt zoals
bedoeld en slechts voor extra klikwerk zorgt. Opgemerkt moet worden dat de eerste oefening
hierop een uitzondering vormt. Hier zat er vaak wel meer tijd tussen het aanklikken van de juiste
foto en het klikken op de OK-knop. Dit is echter te verklaren door het feit dat veel proefpersonen
niet wisten dat ze hun antwoord nog moesten bevestigen, zoals eerder is besproken. De
proefpersonen fixeerden in de tijd tussen de twee kliks niet op relevante informatie, maar op
navigatieknoppen. Dit suggereert dat ze de tijd dus niet hebben gebruikt om nogmaals na te
denken over hun antwoord, maar dat ze eenvoudig weg niet wisten waar er nu geklikt moest
worden om door te kunnen met de rest van het programma.
7.6.2 Kijktijd per persoon
Slechts een klein deel van de interactiemogelijkheden werd door de proefpersonen benut.
Desondanks zijn er grote verschillen op te merken in de kijk- en werktijd per proefpersoon. De
tabel in bijlage 6 geeft weer hoe lang elke persoon gewerkt heeft met het hoofdstuk ‘Machines en
gereedschappen’. Gemiddeld werd er 9 minuten en 19 seconden op de pagina gewerkt
(SD=1,51). De persoon die het hoofdstuk het snelste heeft doorgewerkt deed dat in 7 minuten en
30 seconden. De persoon die de meeste tijd nam voor het verwerken van de informatie deed er
12 minuten en 12 seconden over om het hoofdstuk door te werken. Dit grote verschil suggereert
dat elke proefpersoon daadwerkelijk zijn eigen tempo bepaalt en dat de ene persoon meer tijd
gebruikt om dezelfde informatie te verwerken dan een ander.
Omdat met name de interactiemogelijkheden op de oefeningenpagina’s benut werden, is
het waarschijnlijk dat deze pagina’s de grote verschillen in kijktijd hebben veroorzaakt. Hier moet
de gebruiker de eerder opgeslagen informatie weer naar boven halen en omzetten in een
antwoord op meerdere oefeningen. Op deze pagina’s kan de gebruiker zo lang blijven als
gewenst. Er is geen tijdslimiet in het programma opgenomen voor het beantwoorden van de
vragen. Dat zorgt ervoor dat het verschil in kijktijd per proefpersoon groot is. De ene persoon had
meer tijd nodig om cognitieve processen in werking te stellen en een antwoord te geven dan
anderen. Het bepalen van een eigen werktempo zorgt er volgens diverse onderzoeken voor dat
je als gebruiker ook je eigen leertempo kunt bepalen. Hierdoor zouden gebruikers beter in staat
zijn hun mentale verwerkingsprocessen op gang te brengen (Mayer & Moreno 2001; Tabbers &
De Koeijer, 2010). Heeft iemand meer tijd nodig om een oefening uit te kunnen voeren dan een
ander, dan is dat geen probleem. Tabel 2 geeft weer hoeveel tijd elke proefpersoon voor elke
oefening nodig had.
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Proefpersoon

Oef. 1

Oef. 2

Oef. 3

Oef. 4

Oef. 5

Oef. 6

GEM

SD

1

14

14

15

17

27

16

17,2

5,0

2

23

19

18

23

51 *

17

25,2

12,9

3

40

21

39

32

70

33

39,2

16,6

4

17

16

17

15

32

21

19,7

6,4

5

14

12

21

16

50 *

19

22,0

14,1

6

23

24

22

26

65

20

30,0

17,3

7

15

27

26

34

86 *

29

36,2

25,2

8

22

31

24

18

40

25

26,7

7,8

9

11

14

17

23

25

14

17,3

5,5

10

21

28

36

24

126 *

29

44,0

40,5

11

13

11

12

14

48

24

20,3

14,3

12

40

34

36

29

81

29

41,5

19,8

13

13

18

23

19

67

28

28,0

19,8

14

16

27

33

21

89 *

18

34,0

27,7

GEM

17,7

18,9

21,8

20,5

54.9

20,8

SD

8,9

8,4

10,0

7,9

32,3

7,2

* Deze proefpersonen beantwoordden deze oefening fout, maar deden hem opnieuw.

Tabel 2. Overzicht van kijktijd per proefpersoon en per oefening (in seconden).

Opvallend is dat de sleepoefening met een gemiddelde kijktijd van 54,9 seconde (SD = 32,3) de
meeste tijd in beslag nam. Tevens is het verschil per proefpersoon bij deze oefening het grootst.
Dat kan verklaard worden vanuit het feit dat er enkele proefpersonen waren die de oefening in
eerste instantie verkeerd hadden gemaakt, maar gebruikmaakte van de interactiemogelijkheid om
een tweede poging te doen. Hierdoor werd de kijktijd veelal bijna verdubbeld. De grote
standaarddeviaties in tabel 2 bevestigen de aanname dat de kijktijd per proefpersoon bij de
oefeningen heel verschillend is. De verschillen in kijktijd op de instructiepagina’s zijn veel minder
groot, zie tabel 3. Bij de oefeningen werden de interactiemogelijkheden dan ook beter benut dan
op de instructiepagina’s. Elke proefpersoon koos zijn eigen werktempo en besliste zelf hoe veel
tijd er werd genomen om cognitieve processen te activeren. De interactiemogelijkheden die het
doel hebben om de gebruikers van TAS dieper te laten nadenken over de getoonde informatie,
de herhaalknop en de bevestigingsknop bij antwoorden, werden echter niet benut.
Uit analyse van de eyetrackingdata blijkt dat met name de sleepoefening laat zien dat
interactiviteit een positieve bijdrage kan leveren aan het leerproces. Als proefpersonen een fout
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antwoord gaven, kregen zij nogmaals de gelegenheid om antwoord te geven. Zo konden zij
opnieuw hun verwerkingprocessen in werking stellen om met nieuwe kennis (de voice-over geeft
aanwijzingen) nogmaals een poging te doen de oefening succesvol uit te voeren. Alle vijf de
proefpersonen die in eerste instantie een fout antwoord gaven slaagden er bij de tweede poging
wel in de oefening correct uit te voeren. Dat laat zien dat deze interactiemogelijkheid kansen
biedt om het leerproces te verbeteren.

Proefpersoon

Instructie-

Instructie-

Instructie-

Instructie-

GEM

SD

pagina 1

pagina 2

pagina 3

pagina 4

1

35

29

17

39

30,0

9,6

2

33

28

9

37

26,8

12,4

3

35

32

8

38

28,3

13,7

4

36

32

12

36

29,0

11,5

5

34

29

6

36

26,3

13,8

6

37

30

10

36

28,3

12,6

7

33

29

15

40

29,3

10,5

8

35

30

27

36

32,0

5,2

9

33

30

8

37

27,0

13,0

10

35

30

10

37

28,0

12,4

11

33

30

11

37

27,8

11,5

12

39

30

13

38

30,0

12,0

13

33

31

5

38

26,8

14,8

14

39

33

8

39

29,8

14,8

GEM

35

30,2

11,4

37,4

SD

2,1

1,4

5,5

1,2

Tabel 3. Overzicht van kijktijd per proefpersoon en per instructiepagina (in seconden).
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8. Conclusie

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: hoe verwerken laagopgeleiden die werkzaam
zijn in de Sociale Werkvoorziening informatie tijdens het werken met een e-learningprogramma?
Om die vraag te beantwoorden is een eyetrackingonderzoek uitgevoerd op één hoofdstuk uit het
e-learningprogramma TAS. Dit onderzoek heeft geresulteerd in veertien bruikbare filmpjes waarin
de oogbewegingen van proefpersonen zichtbaar zijn. Analyse van deze filmpjes geeft inzicht in
de manier waarop de doelgroep informatie verwerkt uit e-learningprogramma.
E-learning is een heel geschikt leermiddel voor de doelgroep. Het gebruik van
dynamische afbeeldingen en animaties werkt goed. Fysieke reacties van proefpersonen lieten
zien dat humor goed werkt en de oogbewegingen bewezen dat dit effectief werkt om de aandacht
te trekken. De navigatie van het e-learningprogramma moet echter niet te complex zijn. In dit
onderzoek kwam naar voren dat laagopgeleiden die werkzaam zijn in de SW in het algemeen
moeite hebben met het werken met computers. De muis bedienen is voor sommigen al een hele
opgave en complexere muisbewegingen, bijvoorbeeld slepen, zijn lastig.
Verder laten de resultaten zien dat afbeeldingen heel belangrijk zijn als het gaat om
informatieverwerking door de doelgroep. Wanneer er zowel afbeeldingen als schermtekst
zichtbaar waren, fixeerde elke proefpersoon op alle afbeeldingen maar niet op elke schermtekst.
Sommige proefpersonen fixeerden helemaal niet op de schermtekst, anderen slechts vluchtig. De
meeste schermteksten werden echter simpelweg overgeslagen. Dit vormde echter geen
probleem voor het verwerken van de informatie, want er is geen relatie gevonden tussen het
lezen van schermtekst en het al dan niet correct uitvoeren van oefeningen. Werd er wel gefixeerd
op de schermtekst, dan werd de informatie wel bekeken, maar niet wellicht niet daadwerkelijk
gelezen. Hieruit kan worden opgemaakt dat vooral afbeeldingen belangrijk zijn voor de
doelgroep. Daarbij valt op dat met name bewegende afbeeldingen de aandacht trekken.
Informatie die dynamisch van aard is wordt vrijwel direct geselecteerd.
Wat het verwerken van linguïstische informatie betreft, laten de resultaten dan ook zien
dat de doelgroep een duidelijke voorkeur heeft voor het auditieve kanaal (luisteren) ten opzichte
van het visuele kanaal (lezen). Dit laat zien dat informatieverwerking enigszins passief gebeurt.
Uit dit onderzoek blijkt dat laagopgeleiden werkzaam in de Sociale Werkvoorziening met name
linguïstische informatie verwerken als zij deze horen. Luisteren, doen wat gezegd wordt, maar
niet zelf actief informatie vergaren, dat kenmerkt de doelgroep. De doelgroep toont weinig tot
geen eigen initiatief bij het verwerken van informatie uit een e-learningprogramma en sturing is
dan ook belangrijk.
De resultaten laten ook zien dat de doelgroep in staat is om verbale informatie via het
auditieve en de non-verbale informatie via het visuele kanaal tegelijkertijd te verwerken. Dit kan
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verklaard worden aan de hand van de Dual Coding Theory, die stelt dat het menselijke brein over
twee aparte informatieverwerkingssystemen beschikt. Het steunt ook de werking van het modality
effect, want dit onderzoek toont aan dat woorden beter gepresenteerd kunnen worden als
gesproken verhaal dan als schermtekst, zodat het visuele kanaal volledig benut kan worden voor
afbeeldingen en animaties. De doelgroep kijkt immers naar de afbeeldingen (non-verbale
informatie) en luistert naar de tekst (verbale informatie), maar kijkt vaak niet naar verbale
informatie op het scherm.
Bovendien blijkt dat de doelgroep geneigd is om naar álle afbeeldingen te kijken. Dat
betekent dat zij ook kijkt naar afbeeldingen die geen inhoudelijk relevante informatie tonen. Zeker
als deze niet-relevante informatieprikkels dynamisch van aard zijn, zoals de audioknop. Hierdoor
raken personen uit de doelgroep snel afgeleid. Op het moment dat een persoon fixeert op een
dergelijke niet-relevante stimulus, mist hij relevante informatie die op eenzelfde moment elders
getoond wordt. De doelgroep is immers niet in staat te schakelen tussen verschillende
informatieprikkels die op eenzelfde moment getoond worden. Zij kan niet twee visuele prikkels
tegelijkertijd verwerken.
De resultaten laten ook zien dat het spatial contiguity effect, dat stelt dat twee stimuli niet
tegelijkertijd verwerkt kunnen worden als ze op een te grote ruimtelijke afstand van elkaar
gepresenteerd worden, inderdaad een probleem lijkt te vormen voor de doelgroep. Schakelen
tussen stimuli is moeilijk en de ruimtelijke afstand zorgt voor het split attention effect, waardoor
niet alle informatie wordt geselecteerd. Dat geldt absoluut voor de doelgroep die in dit onderzoek
centraal staat. Zij kan zich moeilijk op twee stimuli tegelijk focussen en raakt snel afgeleid.
Bovendien moet rekening worden gehouden met de laaggeletterdheid van de doelgroep.
Gekeken naar de concentratieboog van de doelgroep valt echter op dat deze niet
onderschat moet worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de aandacht van proefpersonen aan het eind
van een pagina zeker niet minder scherp is dan aan het begin van een pagina. De informatie in
TAS is voldoende gesegmenteerd om van het chunking effect te profiteren. Voorwaarde is wel
dat er afwisselende en dynamische informatie getoond wordt. Is het beeld voor langere tijd
hetzelfde, dan dwalen proefpersonen af en gaan ze elders fixeren. Verandert er ergens een
visuele prikkel, dan wordt de aandacht daar op gefocust. De doelgroep verwerkt dus in eerste
instantie die informatie die dynamisch van aard is. Zo lang het visueel afwisselend is blijven
personen uit de doelgroep fixeren op de beeldende informatie. Daarbij is binnen TAS de
concentratielimiet van de proefpersonen niet overschreden, want ook aan het einde van de
pagina’s werden informatieprikkels verwerkt (na 30 seconden).
Tot slot kan gezegd worden dat interactiemogelijkheden in een e-learningprogramma in
principe goed werken. Deze interactie moet voor de doelgroep echter niet te ingewikkeld zijn. Zelf
bepalen hoe lang er op een pagina gewerkt wordt komt het verwerken van de informatie ten
goede. Hierdoor kan eenieder zijn eigen werktempo bepalen en net zo lang nadenken over een
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antwoord als gewenst. Interactiemogelijkheden zoals het bevestigen van een reeds gegeven
antwoord of het herhalen van een instructiepagina worden echter niet benut. Samen met de
resultaten die laten zien dat expliciete uitleg op alle fronten wenselijk is en dat de aandacht van
de doelgroep ook uitgaat naar niet-relevante stimuli, kan geconcludeerd worden dat het zaak is
dat het e-learningprogramma voldoende sturing biedt. De gebruikers zijn niet altijd in voldoende
mate in staat om zelfstandig de leiding te nemen en informatie te verwerken. De illusie wekken
dat de gebruiker grote controle heeft over het e-learningprogramma werkt goed, maar
tegelijkertijd moet gerealiseerd worden dat de doelgroep complexere interactiemogelijkheden niet
weet te benutten. De doelgroep verwerkt informatie het beste als er voldoende sturing en
voldoende expliciete aanwijzingen in het e-learningprogramma zijn opgenomen.
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9. Discussie

De resultaten die laten zien hoe laagopgeleiden die werkzaam zijn in de Sociale Werkvoorziening
informatie verwerken, zijn gebaseerd op één specifiek e-learningprogramma dat gericht is op het
geven van trainingen op het gebied van vermindering van fysieke belasting van werknemers.
Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de gevonden manier van informatieverwerking ook
toepasbaar is op ander materiaal. Verder zijn de resultaten gebaseerd op één hoofdstuk en valt
er weinig te zeggen over de ontwikkeling van het kijkgedrag als gebruikers alle hoofdstukken uit
het programma doorwerken en dus méér informatie moeten verwerken.
Bovendien geeft dit onderzoek met name inzicht in de manier waarop de doelgroep
informatie verwerkt en zeggen de resultaten weinig over de mate waarin informatie ook
daadwerkelijk begrepen wordt. Om hier meer inzicht te krijgen is het noodzakelijk om inhoudelijke
testvragen aan het onderzoek toe te voegen en om de leereffecten op langere termijn te meten.
Het gebruikte materiaal leende zich namelijk niet voldoende om relaties tussen kijkgedrag en
prestaties te bekijken. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of er een verband is tussen de
manier waarop de doelgroep informatie verwerkt en de mate waarin informatie begrepen wordt.
Daarnaast is in dit onderzoek niet gemeten tot welk leerniveau de proefpersonen precies
behoren. De gehanteerde categorie ‘laag’ is een vrij brede categorie. Het is aannemelijk dat
werknemers met het laagste leerniveau (niveau 0) mogelijk behoefte aan een meer versimpelde
versie van de leerinstructie dan werknemers met een iets hoger niveau (niveau 1). Het zou
daarom goed zijn in een volgend onderzoek eerst vast te stellen wat het niveau van elke
proefpersoon is, om de categorie ‘laag’ specifieker te definiëren. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen of de werkhouding van gebruikers met niveau 1 wellicht actiever is dan die van
gebruikers met niveau 0. Dat zou kunnen betekenen dat de resultaten uit dit onderzoek die
aantonen dat de schermtekst beter weggelaten kan worden, wellicht niet generaliseerbaar zijn.
Binnen de categorie laag kunnen immers grote individuele verschillen bestaan.
Gezien de praktijkervaringen en eerdere onderzoeken naar de hoeveelheid prikkels die in
het werkgeheugen kunnen worden opgeslagen (bijvoorbeeld Cooper, 1998) is het opvallend dat
de concentratielimiet van de proefpersonen in dit onderzoek niet werd bereikt en dat informatie
voldoende gesegmenteerd bleek te zijn. Verwacht werd dat het concentratievermogen van de
doelgroep veel kleiner zou zijn en dat proefpersonen aan het einde van een pagina sneller
afgeleid zouden raken. Dat bleek niet het geval. Om meer kennis over informatieverwerking door
laagopgeleiden te vergaren is het interessant nader te onderzoeken waar de concentratielimiet
dan wel ligt.
Ook is het interessant om nader te onderzoeken wat het contiguity effect betekent voor
de doelgroep. Als dit effect beter wordt toegepast, dus de teksten beter geïntegreerd worden met
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de afbeeldingen, zou dit volgens eerdere onderzoeken moeten leiden tot een succesvollere
schakeling tussen verschillende stimuli (Sweller, 1991; Mayer & Anderson, 2001). De kans is
echter groot dat dit weinig verbetering biedt voor de doelgroep waar het in dit onderzoek om
draait. Haar passieve houding en laaggeletterdheid lijken immers kenmerken waar we niet
omheen kunnen. Toch is het interessant om te onderzoeken of aandacht voor schermtekst
verbeterd kan worden als er wel rekening wordt gehouden met het contiguity effect en de
informatie beter geïntegreerd wordt. Misschien is dit een manier om de doelgroep toch actief aan
het leren krijgen?
Verder vormt de rol van dynamiek in e-learning voor laagopgeleiden interessant
materiaal voor vervolgonderzoek. Dit onderzoek heeft aangetoond dat dynamische afbeeldingen
goed werken. Daarbij wordt echter vooral gedoeld op dynamisch in de zin van afwisselend. Er is
niet gekeken naar effecten van bijvoorbeeld drukke videofragmenten met verschillende vormen
van beweging. Het is namelijk denkbaar dat een te dynamische omgeving juist weer averechts
werkt. Daarom is het interessant om het begrip dynamisch beter te definiëren. Dynamisch werkt
goed voor de doelgroep, maar waar ligt de grens?
Tot slot laat dit onderzoek zien hoe de interactiemogelijkheden worden benut door de
doelgroep. Daarbij is een voorzichtige conclusie getrokken dat het daadwerkelijk benutten van de
interactiemogelijkheden kan leiden tot een beter leerproces. Wat de precieze effecten van
interactie op het leerproces zijn, zal echter nader onderzocht moeten worden. Dit zal resulteren in
meer nuttige kennis over hoe laagopgeleiden uit de Sociale Werkvoorziening informatie uit een elearningprogramma verwerken.

Adviezen voor de praktijk
Dit onderzoek geeft inzicht in de manier waarop laagopgeleide werknemers van de Sociale
Werkvoorziening informatie verwerken uit een e-learningprogramma en kan daarom bijdragen
aan de optimalisering van e-learningprogramma’s voor deze doelgroep. Tijdens het onderzoek
bleek bijvoorbeeld dat de doelgroep behoefte heeft aan een gevoel van succes. Veel
proefpersonen gingen in eerste instantie erg onzeker aan de slag met het cursusmateriaal. De
meeste personen waren bang om getest te worden of bang om te falen. Op het moment dat zij
echter een herkenbare situatie voorgeschoteld kregen of een oefening correct uitvoerden,
groeide het zelfvertrouwen en het plezier waarmee gewerkt werd. Ook de mogelijkheid om een
oefening nogmaals uit te voeren nadat een eerste antwoord fout is, zoals bij de sleepoefening,
draagt bij aan dit gevoel van succes. Omdat de voice-over duidelijk aangeeft wat het juiste
antwoord wél moet zijn, slaagden alle proefpersonen er een tweede keer wel in om het juiste
antwoord aan te klikken. Uit fysieke reacties was af te lezen dat dit de onzekerheid wegneemt.
Verder blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat het uitermate belangrijk is dat de
navigatie gebruiksvriendelijk is. Werken met de computer is voor de doelgroep een moeilijke taak
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en ingewikkelde navigatiestructuren kunnen veel cognitieve energie vergen, waardoor het
verwerken van de te leren informatie belemmerd wordt. Om een cognitieve overdosis te
voorkomen is het ook belangrijk dat er geen niet-relevante elementen zichtbaar zijn. Elementen
die geen inhoudelijke bijdrage leveren aan het leermateriaal zorgen voor afleiding. Zo min
mogelijk prikkels op eenzelfde moment presenteren zal het leerproces verbeteren. Het is daarom
aan te raden om navigatieknoppen die niet echt noodzakelijk zijn weg te laten. De menubalk
boven in beeld, het logo van SBCM en de versiedatum bijvoorbeeld voegen niets toe aan het
leerproces. Navigatieknoppen die wel noodzakelijk blijven, kunnen beter pas in beeld verschijnen
als een instructiepagina voltooid is. Op basis van het feit dat er geen relatie kon worden
aangetoond tussen het lezen van de schermtekst en het uitvoeren van een gerelateerde
oefening, valt bovendien te beargumenteren dat wellicht ook de schermtekst beter weggelaten
kan worden. Zo wordt de cognitieve belasting verminderd en hoeft er minder geschakeld te
worden. Dit voorkomt afleiding en komt het leerproces ten goede. Vervolgonderzoek waarin
testvragen worden voorgelegd aan proefpersonen zal echter moeten uitwijzen of deze aanname
bevestigd kan worden.
Verder heeft dit onderzoek aangetoond dat expliciet vermeld worden wat de gebruikers
moeten doen en wat er van hen wordt verwacht. De sleepoefening behoeft bijvoorbeeld
duidelijkere instructies. Omdat de doelgroep een duidelijke passieve werkhouding aanneemt
tijdens het verwerken van informatie, kunnen aanwijzingen het beste via het auditieve kanaal
gepresenteerd worden. Personen uit de doelgroep besteden meer aandacht aan het luisteren
naar de voice-over dan aan het lezen van de schermtekst. Het advies is daarom om informatie
die de gebruikers absoluut niet mogen missen via het auditieve kanaal te presenteren.
Tot slot laten de resultaten van dit onderzoek zien dat het aan te raden is om de
interactiemogelijkheden in een e-learningprogramma voor de doelgroep heel eenvoudig te
houden. Zelf bepalen hoe lang er op een pagina gewerkt wordt komt het verwerken van de
informatie ten goede en ook de oefeningen die interactief van aard zijn werken goed, maar
complexere interactiemogelijkheden werden niet benut. Het e-learningprogramma moet niet te
veel vragen van een doelgroep die vooral op een passieve manier informatie verwerkt. Het is
belangrijk dat het e-learningprogramma de gebruikers voldoende stuurt. Zo moeten verbanden
expliciet worden uitgelegd en mag audio-ondersteuning uitgebreid worden om alles duidelijker uit
te leggen. Uit eerder onderzoek blijkt dat concrete informatie beter verwerkt wordt dan abstracte
informatie. Hoe concreter, hoe beter (Mayer & Sims, 1994; Paivio, 1991). Daarom is hier dan ook
het advies om alle informatie te concretiseren. De doelgroep heeft concreetheid nodig. Alles moet
worden uitgelegd en het is noodzakelijk om precies te vertellen wat er wanneer moet gebeuren.
Vooral de voice-over die informatie via het auditieve kanaal verschaft, kan hier een belangrijke rol
vervullen.
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Bijlage 1. Mondelinge instructie voorafgaande aan onderzoeksessies

Wij hebben een programma gemaakt dat jou iets kan leren over veilig werken met
gereedschappen tijdens het inpakken. Dit programma staat op deze computer. Ik wil jou vragen
om met dit programma aan de slag te gaan.
Het is belangrijk dat je gemakkelijk gaat zitten. Kun je zo goed met de computer werken? Kun je
het scherm goed zien en kun je zo ook goed met de muis bewegen? Het is namelijk de bedoeling
dat je zo stil mogelijk blijft zitten als je zo met de computer aan de slag gaat.
Voordat we met het computerprogramma starten, moeten we eerst even goed naar het
computerscherm kijken. Zo meteen verschijnt er een stip in beeld die af en toe van plek
verspringt. Ik wil dat je naar die stip blijft kijken.
Dan start dadelijk het programma. Zorg ervoor dat je tijdens het werken met het programma niet
te veel beweegt, dus blijft zitten zoals je nu zit. Er zijn geen goede of foute manieren om met het
programma te werken. Ik zit hier achter je, maar je moet maar net doen alsof ik niet aanwezig
ben. Het is heel belangrijk dat je geconcentreerd met het programma bezig bent.
Het is de bedoeling dat je ‘Veilig werken bij het inpakken’ aanklikt, en dan het derde hoofdstuk
kiest: ‘Machines en Gereedschappen’. Daarna start het programma vanzelf en kun je ermee aan
de slag. In beeld verschijnen een aantal knoppen. Als er om de knop met het pijltje naar rechts
een cirkel verschijnt dan weet je dat de pagina klaar is. Je kunt er dan op klikken om naar de
volgende pagina te gaan.
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Bijlage 2. De videopagina versus de symbolenpagina

Tabel 2.1 De videopagina
Proefpersoon

Tekst ‘Veilig werken met
machines’ gelezen?

Geklikt na audioaanwijzing?

Aantal filmpjes
bekeken

1

Nee

Ja

4

2

Nee

Ja

3

3

Nee

Ja

4

4

Ja

Ja

4

5

Nee

Ja

4

6

Nee

Ja

4

7

Ja

Ja

4

8

Nee

Ja

1

9

Nee

Ja

4

10

Ja

Ja

4

11

Nee

Ja

4

12

Nee

Ja

4

13

Nee

Ja

4

14

Nee

Ja

4

Gemiddelde

3,7

SD

1,25

Volgorde van
bekijken
e

1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
1
e
2
e
1
e
2
e
1
2e
e
1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2
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e

3
e
4
3e
e
3
e
4
e
3
e
4
e
3
e
4
e
3
e
4
e
3
e
4
e
3
e
4
e
3
e
4
e
3
e
4
e
3
e
4
3e
e
4
e
4
e
3

Tabel 2.2 De symbolenpagina
Proefpersoon

Tekst ‘Soorten
waarschuwingstekens
gelezen?

Tekst ‘Bord’ en ‘
Waarschuwing
tegen’ gelezen?

Aantal symbolen en
bijbehorende teksten
bekeken

Aantal seconde
op pagina
geweest

1

Nee

Nee

6

17

2

Nee

Nee

4

9

3

Nee

Ja

2

8

4

Ja

Ja

5

12

5

Nee

Nee

2

6

6

Nee

Nee

4

10

7

Ja

Nee

6

15

8

Ja

Ja

6

27

9

Nee

Nee

4

8

10

Ja

Nee

4

10

11

Nee

Nee

5

11

12

Nee

Ja

3

13

13

Nee

Nee

1

5

14

Nee

Ja

1

8

Gemiddeld

3,8

11,4

SD

1,76

5.58
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Bijlage 3. Hoe is de verdeling van de aandacht?

P1, duur: 29 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen

14%

Afbeeldingen
3%

83%

P2, duur: 28 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen
18%

Afbeeldingen

7%

75%
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P3, duur: 32 sec
Schermtekst
6%

Navigatieknoppen

3%

Afbeeldingen

91%

P4, duur: 32 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen
Afbeeldingen
28%

59%
13%

79

P5, duur: 29 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen
21%

Afbeeldingen

14%
65%

P6, duur: 30 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen

17%

Afbeeldingen
3%

80%

80

P7, duur 29 sec
Schermtekst

Navigatieknoppen
Afbeeldingen

21%

17%
62%

P8, duur: 30 sec

Schermtekst
Navigatieknoppen

13%

Afbeeldingen

17%

70%

81

P9, duur: 30 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen
Afbeeldingen

37%
50%

13%

P10, duur: 30 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen

17%

Afbeeldingen
3%

80%

82

P11, duur: 30 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen

0%

Afbeeldingen
30%

70%

P12, duur: 30 sec

Schermtekst
0%

10%

Navigatieknoppen
Afbeeldingen

90%
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P13, duur: 31 sec
Schermtekst
Navigatieknoppen
16%

Afbeeldingen

10%

74%

P14, duur: 33 sec

Schermtekst
Navigatieknoppen
21%

46%

33%

84

Afbeeldingen

Tabel 3.1 Fixatie per proefpersoon
Proefpers.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gemiddelde
SD

Fixatie op
schermtekst
(in sec.)
4
5
2
9
6
5
6
4
11
5
0
0
5
7
4,9
3,18

Fixatie op
navigatieknoppen
(in sec.)
1
2
1
4
4
1
5
5
4
1
9
3
3
11
3,9
3,07

Fixatie op
afbeeldingen
(in sec.)
24
21
29
19
19
24
18
21
15
24
21
27
23
15
21,4
6,80

Totale kijktijd
op deze pagina
(in sec.)
29
28
32
32
29
30
29
30
30
30
30
30
31
33
30,2
7,91

Tabel 3.2 Correlatie tussen fixatie op instructiepagina en score op oefening vier
Proefpers.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Correlatiecoëfficiënt

Fixatie op schermtekst
(in sec.)
4
5
2
9
6
5
6
4
11
5
0
0
5
7
-0.06941

Correct antwoord op
vierde oefening*
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1

*1 = juist antwoord, 0 = fout antwoord op oefening 4.
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Bijlage 4. Hoe vaak wordt er gefixeerd op niet-relevante visuele elementen?

SBCM logo

Menubalk

Versiedatum

Audioknop

Menuknop

Exitknop

1

2

6

0

6

4

5

2

0

4

0

4

2

1

3

1

5

0

3

1

1

4

2

12

1

2

4

2

5

2

5

0

7

4

3

6

0

9

0

4

1

0

7

1

4

0

3

5

4

8

0

1

0

2

1

2

9

1

4

0

3

2

1

10

0

0

0

1

2

0

11

0

11

0

6

3

0

12

2

7

0

3

4

5

13

1

14

0

2

1

2

14

1

21

0

4

3

1

Totaal

13

103

1

50

37

27

Gemiddelde

0,93

7,36

0,07

3,57

2,64

1,93

SD

0,83

5,73

0,26

1,91

1,51

1,74
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Bijlage 5. Concentratie op relevante stimuli per proefpersoon
Op de x-as worden de seconden weergegeven. De y-as geeft aan waar er op welk moment
gefixeerd werd. De 1 staat voor een fixatie op een relevante stimulus, de 0 staat voor een fixatie
op een niet-relevante stimulus.

Concentratie proefpersoon 1
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 2
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina
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Concentratie proefpersoon 3
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 4
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 5
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina
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Concentratie proefpersoon 6
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 7
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 8
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

89

Concentratie proefpersoon 9
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 10
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 11
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina
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Concentratie proefpersoon 12
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 13
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

Concentratie proefpersoon 14
Fixatie op niet-relevante en
relevante stimuli

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Aantal seconden op pagina

91

Bijlage 6. Kijktijd per proefpersoon op totale hoofdstuk

Proefpersoon

Kijktijd

1

7 min. 30 sec.

2

8 min. 43 sec.

3

10 min. 46 sec.

4

8 min. 28 sec.

5

7 min. 52 sec.

6

9 min. 21 sec.

7

10 min. 46 sec.

8

8 min. 6 sec.

9

7 min. 36 sec.

10

11 min. 10 sec.

11

8 min. 2 sec.

12

12 min. 11 sec.

13

9 min. 12 sec.

14

10 min. 41 sec.

GEM

9 min. 19 sec.

SD

1,51
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