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Samenvatting 
  
In dit onderzoek zijn twee tekst‐ afbeeldingrelaties in een 
experiment toegepast. De twee relaties zijn de symmetrische tekst‐ 
afbeeldingrelatie en de tegengestelde tekst‐ afbeeldingrelatie. De 
symmetrische relatie heeft als basis dat de informatie in de tekst 
gelijk is aan de informatie in de afbeelding. Beide tonen dezelfde 
inhoudelijke informatie. De tegengestelde relatie heeft als basis 
dat tekst en afbeelding verschillende inhoudelijke informatie tonen. 
Deze relaties vormen de twee condities in het experiment.  
Het doel van het experiment is om het effect van tekst‐ 
afbeeldingrelatie te meten op het onthouden en het uitvoeren van een 
instructie in een handleiding door kinderen. Waarbij het leesniveau 
van de kinderen een afhankelijke variabele is. Het leesniveau is 
verdeeld in een groep beginnende‐ en een groep gevorderde lezers.  
In het experiment zijn veertig kinderen gevraagd een zestal tekst en 
afbeelding kaarten te lezen. Vervolgens hebben ze een zestal taken 
uitgevoerd die betrekking hebben op de inhoud van de kaarten. 
Op basis van literatuuronderzoek en mijn eigen inzicht zijn een 
aantal verwachtingen vastgesteld. Het verwachte resultaat was dat 
onder andere beginnende lezers goede prestaties zouden leveren in de 
symmetrische conditie. Daarnaast was verwacht dat onder andere 
gevorderde lezers goede prestaties zouden leveren in de 
tegengestelde conditie. 
Op basis van de resultaten van het experiment zijn een aantal 
statistische analyses verricht. De uitkomst van deze analyses 
ondersteunen de verwachting dat beginnende lezers baat hebben bij 
een symmetrische tekst‐ afbeeldingrelatie. Het bevordert hun begrip‐ 
en het onthouden van de tekst, waardoor ze beter presteren. 
Daarnaast ondersteunen de analyses eveneens de verwachting dat 
gevorderde lezers baat hebben bij een tegengestelde tekst‐ 
afbeeldingrelatie. Deze stimuleert het aandachtig lezen van de 
tekst. Hierdoor wordt de informatie beter begrepen en opgeslagen, 
waardoor ze beter presteren.  
De algemene conclusie is dat een tegengestelde tekst‐ 
afbeeldingrelatie effectief kan zijn voor bepaalde doelgroepen als 
het gaat om het begrijpen en onthouden van informatie binnen een 
instructieve tekst als een handleiding. 
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1. Een eerste gedachte... 
 
 
Fotografie speelt een grote rol buiten mijn studie. Binnen mijn 
studie heb ik me voornamelijk met teksten beziggehouden. Een 
combinatie tussen teksten en beelden is de basis voor mijn scriptie 
geworden. De keuze voor een experimenteel onderzoek is gebaseerd op 
mijn interesse in hoe dingen in de werkelijkheid gebeuren en hoe 
daarmee omgegaan wordt. Ik vind het interessant om te onderzoeken 
hoe mensen omgaan met hun dagelijkse aanraking met teksten, zoals 
o.a. met reclame, brochures en gebruiksaanwijzingen. 
Dit alles samen heeft geleid tot een avontuurlijke expeditie in de 
wereld van Furby, instructieve teksten, tekst‐ beeldanalyses en 
visual literacy, kinderboekanalyses, digitale fotobewerking en 
uiteindelijk tot het ontwerpen van mijn eigen onderzoeksmateriaal. 
Ik heb erg veel plezier gehad in dit hele proces, ook al is het veel 
meer werk gebleken dan oorspronkelijk gedacht.  
Mijn begeleider Jan ten Thije heeft me begeleid in dit proces en 
heeft alle ups en downs meegemaakt. Bij het uitvoeren van de 
statistische analyses heeft Huub van den Bergh mij goed geholpen. 
Daarnaast zijn er nog velen die mij geholpen hebben en daaronder wil 
ik graag bedanken de buitenschoolse opvangorganisaties: De 
Globetrotters, het Palet, de Parken, de Octopus, de Boemerang en de 
Hobbit in Apeldoorn, die hun best hebben gedaan deelnemers te vinden 
voor het onderzoek.  
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2. Inleiding 
 
 
Vanuit de eerste gedachte heb ik besloten me te verdiepen in de 
literatuur over tekst en beeld. Na een aantal weken stapels 
artikelen en boeken doorgelezen te hebben ben ik op het spoor 
gekomen van tekst‐ beeldrelaties. Artikelen waarin beschreven werd, 
welke relaties er tussen teksten en beelden kunnen bestaan en hoe 
beide samenwerken om informatie te dragen.  
Artikelen uit de literatuur wetenschappelijke hoek geven vanuit een 
inhoudelijk esthetisch perspectief inzicht in tekst‐ beeldrelaties. 
Onderzoek op dat gebied vindt vooral plaats naar kinderboeken en 
niet naar zakelijke teksten als persuasieve teksten (b.v. reclame), 
instructieve teksten (b.v. een handleiding) en andere didactische 
teksten (b.v. schoolboeken). Tekst‐ en beeldonderzoek naar de 
zakelijke teksten gaat vooral over de afzonderlijke kwaliteiten van 
tekst versus beeld. De karakterbepalende eigenschappen van beelden 
worden vergeleken met de karakter bepalende eigenschappen van 
teksten. Er is ook onderzoek gedaan naar de voor‐ en nadelen van het 
leren met behulp van een afbeelding vergeleken met het leren met 
behulp van een tekst.  
Met de steeds maar toenemende mogelijkheden van de computer en de 
digitalisering, neemt het aantal verschillende mogelijkheden om 
informatie te presenteren, toe. Binnen de literatuur over de 
multimedia worden al deze mogelijkheden benoemd en beoordeeld.  
Door theorie over tekst‐ beeldrelaties te combineren met de 
karakterbepalende eigenschappen van tekst en beeld binnen een 
zakelijke tekst ben ik tot de volgende vraagstelling gekomen: 
 
Wat is het effect van tekst‐ beeldrelatie op het onthouden en het 
uitvoeren van een instructie in een handleiding door kinderen?  
 
Ik heb ervoor gekozen een handleiding te nemen als basis voor dit 
onderzoek omdat het een geschikt medium is om informatie te 
presenteren over een product. Deze informatie wordt gelezen en 
opgeslagen, en kan later weer toegepast worden. Er zijn steeds meer 
handleidingen waar zowel tekst als beeld een rol spelen. Ik vind het 
daarom een interessant medium om te onderzoeken.  
Kinderen zijn over het algemeen erg geïnteresseerd in afbeeldingen. 
Vooral jonge kinderen zijn meer gericht op een afbeelding, dan op 
tekst. Dit hangt samen met de mate waarin ze in staat zijn te lezen. 
Het is daarom erg interessant om te onderzoeken hoe kinderen omgaan 
met tekst en beeld, als deze samen in één medium staan.  
Net als bij kinderboeken, waar kinderen vaak mee in contact komen, 
kunnen er ook andere media zijn, zoals een handleiding waar 
eenzelfde samenwerking tussen tekst en beeld plaatsvindt. Hoe 
daarmee omgegaan wordt is een interessant vraagstuk. Vanuit de 
literatuur over het proces van lezen en opslaan van informatie zal 
ik dit vraagstuk benaderen en onderwerpen aan een experiment.  
In hoofdstuk 3 wordt een uiteenzetting gegeven van theorie over 
tekst en beeld, over tekst‐ beeldrelaties binnen de 
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literatuurwetenschap, over kinderen en hun begrip van tekst en beeld 
en instructieve teksten. In hoofdstuk 4 wordt de vraagstelling 
verantwoord en daaruit subvragen en hypothesen afgeleid. In 
hoofdstuk 5 wordt een vooronderzoek besproken. In hoofdstuk 6 wordt 
de operationalisering van een experiment beschreven. De methode van 
onderzoek, het onderzoeksmateriaal en de procedure van afname komen 
daarin aan bod. Hoofdstuk 7 biedt een overzicht van de handleidingen 
die voor het experiment ontwikkeld zijn. In hoofdstuk 8 worden de 
resultaten besproken en in hoofdstuk 9 de conclusies en discussie. 
Een afsluitend nawoord in hoofdstuk 10. 
 
 
 



 10

3. Theoretisch kader 
 
 

Tekst en beeld 
 
Op het gebied van tekst en beeld is veel literatuur te vinden. Het 
uitgangspunt van mijn zoektocht ligt bij tekst‐ beeldrelaties.  
In de literatuur kom je veelvuldig de term ‘visual literacy’ tegen. 
Ik vind het belangrijk om deze term toe te lichten, aangezien veel 
auteurs deze term toepassen in hun onderzoek. Deze term duikt zowel 
op in het onderzoek naar literaire teksten als in zakelijke teksten. 
Een aantal verschillende definities zijn het gevolg. Vervolgens zal 
ik een toelichting geven op de verschillen en overeenkomsten tussen 
de handeling van het waarnemen van tekst en van beeld. Daarna zal ik 
een overzicht geven van de literatuur die tekst‐ beeldrelaties 
beschrijven.  
Mijn onderzoek beperkt zich tot de discipline van zakelijke teksten, 
maar enkele relevante definities van tekst‐ beeldrelaties komen 
vanuit de literatuurwetenschap. Kinderboeken zijn veelvuldig het 
onderwerp geweest voor onderzoek naar de relatie tussen tekst en 
afbeelding. De betekenisrelaties tussen tekst en afbeelding zijn 
daarin vooral onderzocht. Aan de meeste van deze onderzoeken hebben 
kinderen deelgenomen. Er is onderzocht hoe kinderen met tekst omgaan 
en welke rol de afbeelding daarbij speelt, en hoe kinderen de tekst 
en afbeeldingen uit een kinderboek interpreteren.  
Tot slot zal ik toelichten wat er geschreven is over de 
effectiviteit van tekst en beeld op het leren. Daarbij zal ook de 
rol van het korte‐ en lange termijn geheugen beschreven worden, die 
centraal staan in mijn vraagstelling.  
 

Visual literacy 
In het boek Reading Images (Kress & van Leeuwen, 1996) beschrijven 
de auteurs op welke manieren afbeeldingen hun betekenis overbrengen. 
Vanuit de formele elementen en structuren van ‘design’(kleur, 
perspectief, framing en composities) beschrijven ze overeenkomsten 
en verschillen tussen de grammatica van taal en die van visuele 
communicatie. Zij gebruiken daarbij de term ‘visual literacy’. Onder 
literacy wordt verstaan het kunnen lezen en schrijven. Kress en van 
Leeuwen (1996) beschouwen schrijven als een vorm van visuele 
communicatie. De mogelijkheid van een persoon om te kunnen lezen, 
zonder daarbij bijvoorbeeld hun lippen te bewegen, beschouwen zij 
als de ‘oude’ visual literacy, waarin alleen spraak en schrift 
centraal staan. Een nieuwe opkomende visual literacy, is naast 
schrift ook gebaseerd op afbeeldingen en visual design. In hun boek 
beschouwen zij de positie en de potentie van afbeeldingen, 
gelijkwaardig aan spreken en schrijven. Ze stellen dat taal en 
visuele communicatie beide dezelfde betekenissen kunnen overbrengen, 
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maar dat elk dit op zijn eigen manier doet, en dat beide elkaar 
daarbij aanvullen. 
De definitie van Kress en van Leeuwen (1996) wijkt iets af van die 
van Peeck (1993). Zij beschrijft visual literacy als een combinatie 
van vaardigheid en bereidwilligheid om een afbeelding te gaan 
‘lezen’. Mensen bezitten een visual literacy in meer of mindere 
mate. Ze benadrukt het belang om deze literacy bij kinderen te 
vergroten. Dit moet vooral systematisch, klassikaal gebeuren. 
Styles en Arzipe (2001) onderzoeken de potentie van visual literacy 
en de vaardigheid van kinderen om te handelen met visueel complexe 
teksten. Zij lichten de term visual literacy niet specifiek toe. De 
definitie heeft elementen waarin een meetbare vaardigheid bij 
kinderen centraal staat. Een meetbare vaardigheid zoals ook benoemd 
door Peeck (1993).  
Samenvattend wordt er onder visual literacy verstaan: de vaardigheid 
die iemand bezit om een afbeelding of een andere vorm van visuele 
communicatie te kunnen ‘lezen’. Deze vaardigheid is vergelijkbaar 
met de vaardigheid die iemand bezit om een tekst te kunnen lezen. De 
verantwoording voor het gebruik van de term ‘lezen’, met betrekking 
tot het ‘lezen’ van een afbeelding, zal hieronder toegelicht worden 
bij de theorie die Ehlich (2005) beschrijft. In het vervolg van mijn 
onderzoek naar tekst‐ afbeeldingrelaties in handleidingen zal ik de 
term visual literacy hanteren en daarbij de definitie gebruiken 
zoals hierboven beschreven. 
 

Het lezen van teksten en het ‘lezen’ van afbeeldingen  
Ehlich (2005) beschrijft in zijn artikel over tekst en beeld, dat 
beide niet van gelijke aard zijn. Volgens hem hebben tekst en beeld 
te maken met waarnemen, alleen gebeurt dat op verschillende 
manieren. Volgens hem ligt het verschil in de manier waarop we een 
tekst lezen en een beeld ‘lezen’. Het lezen van teksten is een 
lineair proces. Het is daarbij mogelijke relevante delen te lezen, 
waarbij de lezer door de tekst heen springt.  
Beelden zijn volgens Ehlich (2005) niet lineair, maar holistisch. Je 
neemt het geheel in één keer waar. Dus het verschil wordt bepaald 
door de aard van de tekst en afbeelding. Bij het lezen van een tekst 
worden letters waargenomen, die vormen woorden en de woorden vormen 
zinnen. Het woord ‘lezen’, in de zin van het ‘lezen’ van een 
afbeelding, is volgens hem een metonymie. Dit wordt duidelijk uit 
het volgende citaat van Ehlich (2005) over het omschrijven van het 
proces van het waarnemen van een afbeelding. 
 

Auch das Bild benötigt mehr als nu die pure Anschauung. (...) Will man sie 
näher beschreiben, so stellt sich schnell die Analogie zu den 
Rezeptionsprozessen beim Lesen ein: Das Bild wird ‘gelesen’. Diese 
Bestimmung freilich ist – eine Metapher, genauer eine Metonymie. Die 
gemeinsame Teilhabe zwischen dem Lesen des Textes und dem ‘Lesen’ eines 
Bildes, die Gemeinsamkeit in der Sache, ist des visuelle Bezug auf ein 
Produkt, das erkennbar ‘Sinn’ enthält, eben jenen semantischen Gehalt, den 
es betrachtend zu rekonstruieren und so mental anzueignen gilt.(ibid.,57) 
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Daaruit kan opgemaakt worden dat het ‘lezen’ van een afbeelding 
volgens Ehlich (2005) niet gelijk is aan het lezen van een tekst, 
maar een aanverwante handeling. Het lezen van een tekst zegt, in de 
enge betekenis van het woord, iets over het proces van het 
waarnemen, en verbinden van letters en woorden. Ehlich (2005) zegt 
dat deze visuele handeling van het lezen van woorden vergelijkbaar 
is aan de visuele handeling van het ‘lezen’ van een afbeelding. 
Ik kies ervoor om deze definitie van Ehlich (2005) te volgen omdat 
de term ‘waarnemen’ naar mijn idee niet specifiek genoeg is met 
betrekking tot het waarnemen van een afbeelding. Het lezen van een 
tekst is een proces van ontcijfering, wat resulteert in de opslag 
van informatie in het hoofd. Naast het lezen van een tekst kan je 
deze ook alleen ‘waarnemen’, zonder dat je de inhoud opslaat. Dit 
geldt ook voor een afbeelding, deze kan je waarnemen, maar ook op 
een bepaalde manier ‘lezen’, waarbij de afbeelding wordt ontcijferd 
en de informatie opgeslagen in het hoofd. In het vervolg van dit 
onderzoek zal ik spreken over het ‘lezen’ van een afbeelding om 
daarmee het holistische proces van visueel waarnemen van een 
afbeelding te benoemen.  
 

Tekst‐ afbeeldingrelaties 
Nikolajeva en Scott (2000) beschrijven een aantal karakteristieke 
dynamische relaties, die tussen tekst en afbeelding kunnen bestaan. 
Ze onderscheiden zes verschillende communicatieve relaties. Deze 
zijn, symmetrische relatie, versterkende (enhansing) relatie, 
aanvullende (complementary) relatie, counterpointing relatie en 
tegengestelde (contradictionary) relatie (ibid., 266). In hun 
analyse bespreken ze een aantal literaire werken waarin de 
bovengenoemde relaties zichtbaar naarvoren komen. In mijn experiment 
wil ik de symmetrische relatie en de tegengestelde relatie 
toepassen. Onder symmetrische relatie verstaan Nikolajeva en Scott 
(2000) dat tekst en afbeelding beide dezelfde informatie 
overbrengen. Onder tegengestelde relatie verstaan ze dat tekst en 
afbeelding beide verschillende tegengestelde informatie overbrengen. 
Het volgende citaat geeft een duidelijk beeld van hun omschrijving 
van deze twee relaties. 
 

In our new book How Picturebooks Work (Garland Press), we examine a broad 
spectrum of word/image interaction and identify a number of characteristic 
dynamics. For example, in symmetrical interaction, words and pictures tell 
the same story, essentially repeating information in different forms of 
communication. (...) An extreme form of counterpointing is contradictory 
interaction, where words and pictures seem to be in opposition to one 
another. This ambiguity challenges the reader to mediate between the words 
and pictures to establish a true understanding of what is being depicted. 
(ibid., 225‐226) 

 
Hun analyse is gebaseerd op een aantal kinderboeken en beschrijft 
vooral de semantische verschillen die er bestaan tussen tekst en 
afbeelding. De twee vormen, symmetrische relatie en tegengestelde 
relatie, zullen de basis vormen in mijn experiment. Ik kies voor 
deze twee relaties, omdat ze twee uitersten zijn van de zes 
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omschreven relaties. De symmetrische relatie is de meest basale 
interactie die er tussen tekst en afbeelding kan bestaan. Daarna 
volgen de versterkende, aanvullende en ‘counterpointing’ relaties, 
en de tegengestelde relatie is de meest extreme vorm van tekst en 
afbeelding interactie.  
Nikolajeva en Scott (2000) schrijven in hun artikel dat de aandacht 
van een lezer groter lijkt te zijn voor een verhaal met een 
tegengestelde relatie, dan voor een verhaal met een symmetrische 
relatie. Hoe dichter de tekst en afbeelding semantisch bij elkaar 
staan, en hoe meer ze elkaars betekenis aannemen, hoe passiever de 
lezer wordt. Zodra de informatie in de tekst niet overeenkomt met de 
informatie uit de afbeelding, zoals bij een tegengestelde relatie, 
des te meer de lezers geprikkeld zullen worden het verhaal 
aandachtiger te bestuderen. 
 

Het ‘lezen’ van afbeeldingen door kinderen 
Styles en Arzipe (2001) onderzoeken in hun studie hoe kinderen 
tussen de 4 en 11 jaar in staat zijn afbeeldingen te analyseren uit 
een kinderboek. Er wordt in hun artikel nadruk gelegd op de hoge 
cognitieve vaardigheid van kinderen bij het ‘lezen’ van 
afbeeldingen. In de tekeningen die de kinderen maakten na het lezen 
van het boek bleek hun kennis van emoties die ze uit het verhaal 
hadden gehaald. De tegenstelling die er tussen de tekst en 
afbeeldingen te vinden is, worden door de kinderen goed opgemerkt en 
begrepen. Zelfs de jongere kinderen waren in staat verschillende 
vormen van vrijheid en gevangenschap op te merken. De oudere 
kinderen konden daarbij ook de link leggen tussen vrijheid en de 
daarbij behorende emotie vrolijkheid, en gevangenschap met de 
bijbehorende emotie verdriet, aldus de bevindingen van Styles en 
Arzipe (2001). De jongere kinderen in hun onderzoek (4 en 5 jaar) 
waren matige lezers, maar waren wel in staat de afbeeldingen goed te 
‘lezen’. Het is daarom te verwachten dat de groep matige lezers die 
geen tot weinig informatie uit de tekst kunnen halen, wel die 
informatie uit de afbeelding kunnen halen. 
De kinderen in Style’s onderzoek vatten veranderingen in het verhaal 
op als een puzzel, die ze wilden oplossen. Door het puzzelen zijn ze 
actief bezig met de informatie. Balluerka (1995:370) schrijft dat 
door deze actieve houding in het leren vanuit een tekst, de 
informatie beter opgeslagen wordt en daardoor ook beter onthouden. 
 

effectiviteit van beelden op het geheugen 
Naast tekst‐ beeldrelaties is er ook veel onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van afbeeldingen in teksten op het leren en begrijpen 
van informatie, vergeleken met de effectiviteit van alleen tekst op 
het leren en begrijpen van informatie. Balluerka (1995) beschrijft 
een onderzoek naar het effect van drie verschillende instruerende 
methodes op het begrip van informatie uit een wetenschappelijke 
passage. Ook kijkt Balluerka (ibid.) naar het effect van deze 
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instruerende methodes op het onthouden van deze wetenschappelijke 
passage.  
De instruerende methodes zijn: instructies, instructies met 
‘outlines’ (een kader gebaseerd op de instructie, waarbinnen de 
passage gelezen moet worden) en afbeeldingen (in het onderzoek van 
Balluerka aangeduid als ‘illustraties’). Om een duidelijk beeld te 
krijgen van de drie methodes volgt hier een citaat uit het 
onderzoek. 
 

Instructions are written or oral references to aspects of a passage, or to 
strategies to help learn a passage. (...) Outlines are thought to activate 
conceptual structures within which a text may be integrated. Similarly, the 
effect of illustrations on the comprehension and recall of text is generally 
facilitative, with theoretical explanations including both dual coding and 
mental models perspectives (e.g., see Glenberg & Langston 1992). (Balluerka, 
369‐370) 

 
Verderop schijven ze over de procedure in hun experiment. Hieruit 
kan opgemaakt worden wat ze precies verstaan onder een ´outline´. 
 

The subjects in de instructions condition were given the following written 
instructions along with the text: (...) In the outline condition, subject 
received the same written instructions, but were also told to construct, as 
they studied the passage, an outline bases on the instructions. In the 
illustration condition, subject studied the text and accompanying 
illustration. (ibid., 371) 

 
Een tekst met de omschrijving van een fotokopieermachine is als 
basis gebruikt bij de invulling van het onderzoek naar de drie 
instruerende methodes. Een belangrijke uitkomst met betrekking tot 
afbeeldingen, is dat deze leiden tot de beste mentale representatie 
van de tekst. Onder mentale representatie versta ik net als 
Balluerka (1995), de manier waarop informatie in het hoofd is 
opgeslagen. Het is een netwerk van structuren in ons hoofd, waarin 
de informatie opgeslagen wordt. Deze representatie wordt ter plekke 
opgebouwd bij het lezen of waarnemen van nieuwe informatie. Na 24 
uur bleek uit een herkenningtest, dat de informatie bij de mensen in 
de afbeelding conditie nog steeds het meest aanwezig was ten 
opzichte van de mensen in de instructie en ‘outline’ conditie. Uit 
dit onderzoek is op te maken dat afbeeldingen een goede manier zijn 
om informatie op te slaan, zodat deze later weer kan worden 
toegepast. Voor mijn onderzoek betekent dit dat het zo zou kunnen 
zijn dat afbeeldingen misschien wel leiden tot een betere mentale 
representatie van de tekst, dan instructies of ‘outlines’.  
 
Daneman en Ellis (1995) beschrijven een poging om vast te leggen dat 
afbeeldingen in teksten niets anders zijn dan een herhaling van de 
informatie in een tekst, waardoor er een betere opbouw van de 
mentale representatie plaatsvindt. Door het herhalingseffect van de 
afbeelding wordt de informatie dus beter opgeslagen. Uit hun 
onderzoek blijkt dat afbeeldingen niet meer zijn dan een herhaling 
van de tekstuele informatie. Hiermee maken zij duidelijk dat 
afbeeldingen geheel geen speciale mnemonische waarde hebben. Hiermee 
bedoelen ze dat afbeeldingen geen speciale eigenschappen bevatten 
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waardoor de inhoud beter onthouden wordt. Daarmee gaan zij verder 
door op een onderzoek van Waddill en McDaniel (1992) die zeggen dat 
afbeeldingen effectief zijn bij het vergroten van de hoeveelheid 
tekstuele informatie in de mentale representatie van de tekst. Uit 
het onderzoek van Daneman en Ellis (ibid.) blijkt wel dat 
afbeeldingen de opslag van informatie niet tegenwerkt. 
 
Schnotz en Bannert kijken in hun onderzoek naar de manier waarop 
informatie uit grafieken wordt opgeslagen (Schnotz & Bannert 2003). 
Het leren van verbale en visuele representaties is een doelgericht 
proces, waarbij gebruik gemaakt wordt van meerdere mentale 
representaties. De opbouw van deze representatie omvat informatie 
selectie, informatie organisatie, ontleden van symboolstructuren, 
vergelijken van analoge structuren, representatie opbouw en 
representatie inspectie. In een experiment onderzoeken ze het effect 
van verschillende externe representaties (tekst en grafieken) op de 
structuur van mentale modellen. De belangrijkste uitkomst is dat de 
structuur van een grafiek effect heeft op de structuur van het 
mentale model. Uit het volgende citaat blijken hun bevindingen. 
 

From the perspective of practice, the findings of our study emphasize that 
in the design of instructional material including texts and pictures the 
form of visualization used in the pictures should be considered very 
carefully. The question is not only which information is to be conveyed. One 
must also ask whether the form of visualization used in the picture supports 
the construction of a task‐appropriate mental model. 
Good graphic design is not only important for individuals with low prior 
knowledge who need pictorial support in constructing mental models. Well‐
designed pictures are also important for individuals with high prior 
knowledge because these individuals can be hindered in their mental model 
construction through inappropriate forms of visualization. (ibid.,154) 

 
Hieruit is op te maken dat taakgeschikte grafieken het leren 
ondersteunt, maar dat niet taakgeschikte grafieken het opbouwen van 
een mentaal model in de weg kan staan. Dit geldt vooral bij lezers 
met een voorkennis van de tekst. In mijn experiment hebben de 
deelnemers geen specifieke voorkennis. Uit Schnotz en Bannert 
(ibid.) onderzoek is vast te stellen dat de mentale representaties 
die opgebouwd worden tijdens het bestuderen van een grafiek 
specifiek zijn voor die grafiek.  
 
Calvert, Huston en Wright (1987) onderzoeken het effect van 
televisie ‘preplays’ op de aandacht en het begrip van kinderen. 
Preplays zijn voorstukjes die uitleg geven over de uitzending van 
een tv‐programma. In hun onderzoek gebruiken ze een aflevering van 
het tv‐programma de ‘Cosby Show’. Over hun onderzoekscondities en 
preplays schrijven ze het volgende. 
 
The complexity of the language that Cosby used was considered a potential reason 
why young children did not understand the narration. Therefore, the type of 
narration became one dimension that was manipulated in the experimental inserts. 
Preplays, which summarized central plot events, were inserted before three story 
sections. Preplays previewed story content with either verbal narration alone or 
verbal narration supplemented with visual exerpts from the cartoon. The four 
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preplay conditions were (a) nonvisual, concrete narration; (b) nonvisual, 
inferential narration; (c) visual, concrete narration; and (d) visual, inferential 
narration. 
 
De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn de aan‐ of 
afwezigheid van dynamische afbeeldingen (in de vorm van een film‐
clip), in combinatie met concreet narratief en inferentieel 
narratief, verwerkt in een preplay. Wat zij verstaan onder 
inferentieel narratief, kan het beste uitgelegd worden via een 
voorbeeld. Een voorbeeld van concreet narratief: “Flora’s ouders 
gingen naar haar op zoek.” Een voorbeeld van inferentieel narratief: 
“Flora’s ouders gingen naar haar op zoek, omdat ze ongerust waren.” 
Deze toevoeging van informatie is afgeleid (‘inferential’) uit de 
situatie waarin de ouders zich bevinden.  
Het belangrijkste resultaat uit dit onderzoek is dat Calvert, Huston 
en Wright (ibid.) vonden dat dynamische afbeeldingen effect hebben 
op de visuele verwerking en dat beide verschillende narratieven 
effect hebben op de verbale verwerking. Dit sluit aan bij de 
vindingen van Ehlich (2005) en Schnotz & Bannert (2003), dat 
verschillende informatie modaliteiten zoals afbeeldingen, tekst, 
gesproken tekst en dynamische afbeeldingen allemaal, op een eigen 
(niet uitwisselbare) manier verwerkt worden. 
In het onderzoek van Calvert et.al (1987) wordt ook de aandacht van 
kinderen op de preplays en uitzending gemeten. Deze aandacht dient 
als indicator voor het begrip bij de kinderen. De aandacht wordt 
gescoord als ‘aan’ als het kind zijn ogen op de tv gefocussed had. 
De aandacht wordt gescoord als ‘uit’ als het kind zijn ogen op iets 
anders dan de tv gefocussed heeft. Kinderen die een dynamische 
afbeelding van een preplay te zien kregen, hielden langer hun 
aandacht bij de preplay, dan de kinderen die alleen een narratief 
verhaal te horen kregen. De hoeveelheid aandacht van de kinderen, 
fungeerde als een goede indicator voor het begrip van de kinderen 
van het tv‐programma.  
 

Samenvatting 
In het bovenstaande gedeelte heb ik een overzicht gegeven van de 
verschillende theorieën die er zijn met betrekking tot tekst‐ 
beeldrelaties. In de literatuur komen vooral de eigenschappen van 
tekst en beeld aan bod, en hoe deze twee media samen kunnen werken 
om informatie over te brengen. Naast het lezen van een tekst zal ik 
in het vervolg ook spreken over het ‘lezen’ van een afbeelding. Veel 
onderzoekers gebruiken voor de aanduiding van deze handeling ook wel 
de term visual literacy.  
Het is belangrijk om vast te stellen dat er weinig literatuur 
beschikbaar is die direct aansluit op mijn vraagstelling. De 
theoretische basis wordt gevormd door het samenvoegen van kennis uit 
de literatuurwetenschap en kennis uit onderzoek naar tekst en beeld 
en naar instructieve teksten. Ik heb weinig onderzoek kunnen vinden 
over de samenhang tussen deze drie invalshoeken.  
In mijn experiment naar tekst‐ beeldrelaties zullen twee relaties 
centraal staan. De symmetrische relatie en de tegengestelde relatie. 
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Ik kies voor deze twee relaties, omdat ze twee uitersten van elkaar 
zijn. Daardoor zijn ze goed toepasbaar in een experiment.  
Ik heb ook geprobeerd vast te leggen hoe kinderen met tekst en beeld 
omgaan. Uit de literatuur blijkt dat kinderen goed in staat zijn 
afbeeldingen en tekst te lezen en de verbanden tussen beide te 
ontdekken. Er is echter een verschil tussen jonge en oudere 
kinderen. Jonge kinderen die nog niet goed kunnen lezen zijn minder 
goed instaat de volledige relatie tussen tekst en beeld te 
ontrafelen aangezien ze de inhoud van de tekst minder goed kunnen 
begrijpen. De leeservaring zal daarom ook een rol spelen in mijn 
experiment. Het leesniveau zal mede bepalend zijn voor de 
vaardigheid van de kinderen, tekst‐ afbeeldingrelaties te begrijpen.  
Het resultaat van het lezen van een tekst en het ‘lezen’ van een 
afbeelding wordt opgeslagen in een mentale representatie in het 
hoofd. Deze representaties hebben hun eigen structuren en zijn 
specifiek voor het soort informatiebron. Tekst genereert andere 
structuren in het hoofd dan afbeeldingen dat doen. De effectiviteit 
van deze structuren en de mate van inprenting van informatie in die 
structuren is ook afhankelijk van het soort informatiebron. Uit de 
literatuur van Balluerka (1995) en Daneman en Ellis (1995) blijkt 
dat afbeeldingen voor een sterke inprenting zorgen, waardoor deze 
informatie beter onthouden wordt. In mijn experiment zal de 
kwaliteit van de mentale representatie gemeten worden door te kijken 
naar hoe goed de informatie wordt onthouden in het korte termijn‐ en 
lange termijn geheugen. 
Aandacht zal ook een rol spelen in mijn experiment. De aandacht 
fungeert als goede indicator voor het begrip. De aandacht kan 
geprikkeld worden door allerlei factoren, waardoor het kind 
geïnteresseerd raakt en actief met een tekst bezig gaat. Kinderen 
hebben een grote aandacht voor dynamische afbeeldingen. Ook vinden 
kinderen het leuk te ontdekken wat er gaande is in een tekst, om 
onduidelijkheden op te lossen.  

 

Instructieve teksten  
 
Ik zal literatuur beschrijven die een overzicht geeft van de externe 
factoren die een rol spelen bij het leren en tijdens het lezen van 
informatie. Deze factoren spelen een grote rol bij de bevordering 
van het begrip. Daarna zal ik uitleg geven over een tweetal 
verschillende leertaken. Ik heb gekozen voor descriptieve en 
procedurele taken. Dit zijn taken die horen bij een handleiding. 
Zoals we hiervoor gezien hebben is er over het effect van tekst‐ 
beeldrelaties bij kinderen weinig bekend. Ook is er weinig bekend 
over instructieve teksten en hoe kinderen omgaan met tekst en beeld 
in deze documenten. Toch zal ik literatuur behandelen die een tipje 
van de sluier oplicht over deze onderwerpen.  
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Lezerkarakteristieken  
Voordat informatie uit een afbeelding wordt opgeslagen in een 
specifiek mentaal model, moet de lezer volgens Peeck (1993) eerst de 
aandacht op de afbeelding zien te richten. Voordat iemand een 
afbeelding in een tekst zorgvuldig zal lezen, moet vastgesteld 
worden welke taken en welke materialen geschikt zijn voor die 
doelgroep. Ook moet er volgens Peeck rekening gehouden worden met 
het niveau van lezen en begrijpen bij kinderen. Deze externe 
factoren dragen bij aan het zo effectief mogelijk gebruik maken van 
de communicatieve mogelijkheden van een afbeelding. Kort gezegd, 
speelt niet alleen de kwaliteit van de afbeelding een rol bij het 
begrijpen, maar ook de karakteristieken van de lezer en context‐ 
afhankelijke factoren, zoals het soort materiaal, instructies 
gericht op de afbeelding etc.  
Als er een tegengestelde relatie is tussen tekst en afbeelding, is 
de betekenis van het document op het eerste gezicht niet eenduidig. 
Er wordt dan meer aandacht aan het document besteed en naar de 
afbeelding gekeken (Peeck 1993). Het besteden van meer aandacht, zou 
toegeschreven kunnen worden aan de behoefte van mensen, 
discrepanties of onduidelijkheden in een document op te lossen. 
Onduidelijkheden die ontstaan door de toepassing van een 
tegenstelling in informatie representatie tussen tekst en 
afbeelding, zou daarom kunnen leiden tot een betere inspectie van 
het document door kinderen.  
Hooijdonk en Krahmer (2005) bespreken in dit verband in hun artikel 
de ‘cognitive load theory’. Kort gezegd gaat deze theorie er van uit 
dat het menselijk brein gebruik maakt van een korte termijn en lange 
termijn geheugen. Aangenomen wordt dat het korte termijn geheugen 
een beperkte capaciteit heeft. Volgens de ‘cognitive load theory’ 
wordt er bij het aanleren van nieuwe informatie ‘schematas’ gemaakt, 
die opgeslagen worden in het korte termijn geheugen. Daarom is het 
belangrijk dat tijdens het leren de cognitive load van leerders tot 
een minimum beperkt blijft. Het ‘lezen’ van afbeeldingen zou volgens 
Hooijdonk en Krahmer (ibid.) minder aanspraak maken op de cognitive 
load, als je afbeeldingen vergelijkt met tekst. Leestijden worden 
verkort. Het zou zo kunnen zijn dat kinderen daarom sneller leren 
van afbeeldingen dan van tekst.  
 

Descriptieve en procedurele taken 
Hooijdonk en Krahmer (2005) schijven in hun onderzoek dat het 
leerdomein op zichzelf al invloed kan hebben op de relatieve 
voordelen van verschillende informatie modaliteiten. Daarmee 
bedoelen ze dat het aannemelijk is dat verschillende leerdomeinen 
voordeel hebben bij verschillende soorten instructies. Een voorbeeld 
van een leerdomein kan zijn het aanleren van de manier waarop een 
voet gezwachteld moet worden bij een verstuiking. Het domein wordt 
bepaald door het soort taak dat aangeleerd dient te worden.  
Descriptieve taken verschillen van procedurele taken. Descriptieve 
taken bestaan vooral uit beschrijvingen van mechanische en 
elektronische systemen (remmen, pomp, generatoren etc.) of complexe 
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natuurlijke fenomenen zoals elektriciteit en de aantrekkingkracht 
van de aarde. Voorbeelden van procedurele taken zijn het verbinden 
van een hand en het vouwen van origami. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat er verschillende instructies gebruikt worden om 
verschillende soorten informatie over te brengen. Bij procedurele 
taken is het doel het aanleren van bepaalde vaardigheden. Dit is 
vaak een lineair proces, waarbij een serie afbeeldingen de beste 
vorm van instructie zouden kunnen zijn. Bij descriptieve teksten, 
waar oorzaak en gevolg een grote rol in speelt, wordt vaak gebruik 
gemaakt van dynamische voorstellingen, zoals film, om simultaan 
lopende zaken tegelijk uit te kunnen beelden. Het is aannemelijk dat 
verschillende typen informatie (uitleggend, descriptief, procedureel 
etc.) voordeel hebben bij verschillende vormen van instructie.  
 

Kinderen en hun omgang met instructieve teksten 
In mijn experiment naar een handleiding voor kinderen is het 
belangrijk te weten hoe goed kinderen om kunnen gaan met 
afbeeldingen. In het artikel van Hämeen‐Antilla et. al (2003) wordt 
een kleinschalig onderzoek beschreven naar het begrip bij kinderen 
van pictogrammen afkomstig uit een gebruiksaanwijzing voor 
medicijnen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen goed in staat zijn 
de pictogrammen te ontcijferen. Dit leidt echter niet tot een beter 
begrip van de inhoud van de gebruiksaanwijzing. De reden voor deze 
uitkomst wordt verder niet vermeld. Een mogelijke verklaring is dat 
de informatie uit de pictogrammen gelijk is aan de informatie uit de 
tekst, waardoor er geen extra informatie wordt toegevoegd door de 
pictogrammen.  
Mcintyre (1990) heeft over een periode van 7 maanden observatie 
gedaan naar de gebruikte leesstrategieën van kinderen, wanneer ze 
zelf gekozen boeken lezen in de klas. Het blijkt over het algemeen 
dat beginnende lezers zich eerst focussen op de afbeeldingen en na 
verloop van tijd steeds meer op de tekst. 
 

Samenvatting 
Externe factoren spelen een grote rol tijdens het leren. Het 
leesniveau wordt daarom opgenomen in mijn experiment als 
afhankelijke variabele. Toch zullen er altijd verschillen tussen de 
deelnemende kinderen bestaan. Daarom is het belangrijk een grote 
groep deelnemers te hebben, zodat de effecten van het experiment 
goed waarneembaar kunnen worden. 
In mijn experiment zullen descriptieve taken en procedurele taken 
onderdeel vormen van de handleidingen. Zoals de literatuur 
(Hooijdonk & Krahmer 2005) suggereert is het heel goed mogelijk dat 
beide taken baat hebben bij verschillende vormen van instructie. Zo 
kan het zijn dat procedurele taken beter begrepen worden door deze 
aan te bieden aan de kinderen via afbeeldingen. Omdat procedurele 
taken gericht zijn op het aanleren van een vaardigheid of handeling 
is het aannemelijk dat een afbeelding waarin deze vaardigheid of 
handeling uitgebeeld staat beter begrepen wordt dan een beschrijving 
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ervan in een tekst. Descriptieve taken zouden daarentegen wel meer 
baat hebben bij een beschrijving in de vorm van een tekst. De 
prestaties van de deelnemers in mijn experiment zou dus inzicht 
kunnen geven over het effect van deze taken.  
Over tekst en beeld, in relatie tot kinderen en instructieve teksten 
blijkt niet veel bekend. Alleen dat kinderen goed in staat zijn 
pictogrammen en afbeeldingen te begrijpen. Over de omgang van tekst‐ 
beeldrelaties binnen een instructieve tekst is ook weinig bekend. De 
relevantie van mijn studie ligt in de uitvoering van mijn 
experiment. Deze beoogt mogelijkerwijs meer licht te kunnen werpen 
op de omgang van kinderen met tekst‐ afbeeldingrelaties in een 
instructieve tekst. 
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4. Uitwerking van de vraagstelling 
 
 
In het theoretisch kader heb ik vanuit verschillende 
onderzoeksgebieden en disciplines een overzicht gegeven van de 
verschillende eigenschappen van de samenhang tussen tekst en 
afbeelding. Daarbij heb ik aangeduid hoe beide informatiebronnen 
toegepast worden in boeken, brochures, handleidingen en andere 
tekstsoorten. Ik heb deze invalshoeken samengevoegd tot, wat ik 
denk, een sterke vorm van communicatie te zijn: tekst en afbeelding 
als één communicatievorm, waarbij samenhang tussen beide een 
essentiële rol speelt. Zoals besproken kan de relatie tussen tekst 
en afbeelding verscheidene vormen aannemen. Ik heb twee typen 
relaties gekozen: de symmetrische relatie en de tegengestelde 
relatie. Deze relaties zullen in een experiment opgenomen worden, 
waarbij ik ga analyseren welk effect deze relaties hebben op de 
prestaties van kinderen. Dit resulteert in de vraagstelling zoals 
deze gepresenteerd is in de inleiding van dit onderzoek:  
 
Wat is het effect van tekst‐ afbeeldingrelaties op het onthouden en 
het uitvoeren van een instructie in een handleiding, door kinderen?  
 
Deze vraagstelling kan worden uitgewerkt in een aantal verschillende 
hypothesen. In het volgende gedeelte zal ik een overzicht geven van 
de hypothesen die betrekking hebben op de symmetrische en 
tegengestelde conditie binnen mijn experiment. Deze uitwerking van 
de hypothesen leidt tot een set van verwachtingen ten aanzien van de 
resultaten van het experiment.  
In de verwachtingen worden geheugen en leesniveau als afhankelijke 
variabelen gepresenteerd. De condities en taken zijn de 
onafhankelijke variabelen. De verwachtingen hebben betrekking op het 
effect van beide condities en taken op het geheugen van de kinderen 
in beide leesniveaus. Om het geheugen te toetsen wordt gebruikt 
gemaakt van de taken. De prestaties op deze taken dienen als 
indicator voor de kwantitatieve en kwalitatieve opslag van 
informatie in het korte‐ en lange termijn geheugen. De betekenis van 
de termen wordt aan het einde van dit hoofdstuk toegelicht.  

 

Hypothesen  
 
De theorie over visual literacy (Kress & van Leeuwen, 1996) en de 
theorie over het ‘lezen’ van een afbeelding (Ehlich, 2005) zijn de 
basis waarop mijn experiment uitgevoerd wordt. Ik sluit mij aan bij 
de opvatting dat afbeeldingen veel potentie bezitten en op een eigen 
manier ‘gelezen’ dienen te worden. Het ‘lezen’ van een afbeelding 
kan indirect gekoppeld worden aan de opbouw van een mentale 
representatie van de afbeelding (Balluerka, 1995). Deze opbouw geldt 
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ook voor de opslag van informatie uit een tekst. Ik denk dat door de 
vergroote positie van de afbeelding en de daarbij behorende theorie 
van de visual literacy het effect van het ‘lezen’ van een afbeelding 
en het lezen van een tekst goed te toetsten is op de mentale 
representatie. Ik denk dat beide media verschillend zijn in vele 
opzichten maar volwaardig in de complexe manier waarop ze gelezen en 
opgeslagen worden. Ik kies daarom voor het toepassen van beide media 
in mijn experiment om het effect van hun samenhang te toetsen. 
   
Uit onderzoek van Balluerka (ibid.) is op te maken dat afbeeldingen 
een goede manier zijn om informatie op te slaan, zodat deze later 
weer kan worden toegepast. Ik neem daarom afbeeldingen op in mijn 
experiment, omdat ze geschikt zijn om informatie over te brengen. 
Daarnaast vinden Calvert, Huston en Wright (1987) dat afbeeldingen 
effect hebben op de visuele verwerking en dat teksten effect hebben 
op de verbale verwerking. Dit sluit aan bij de vindingen van Ehlich 
(ibid.) en Schnotz en Bannert (2003), dat verschillende informatie 
modaliteiten zoals afbeeldingen, tekst, gesproken tekst en 
dynamische afbeeldingen allemaal, op een eigen (niet uitwisselbare) 
manier verwerkt worden. Wat benadrukt dat de kenmerken van een 
afbeelding anders zijn dan die van een tekst. Samengenomen denk ik 
dat tekst en afbeelding een sterke vorm van communicatie zijn en hun 
effect op het begrip wil ik graag toetsen. 
 
Ik denk dat er meer dan één relatie kan bestaan tussen tekst en 
afbeelding. Dit sluit aan bij de theorie over tekst‐ 
afbeeldingrelaties van Nikolajeva en Scott (2000). Ook denk ik dat 
verschillende relaties verschillende uitwerkingen hebben op bepaalde 
doelgroepen met verschillende leesniveaus. Ik zal hierover twee 
hypothesen formuleren. Ik denk ten eerste dat de symmetrische 
relatie (ibid.) door de simpele manier waarop tekst en afbeelding 
samenhangen goed geschikt is voor beginnende lezers. De theorie van 
Styles en Arzipe (2001) ondersteunt deze aanname. Ten tweede denk ik 
dat voor de tegengestelde relatie (ibid.) geldt dat deze juist beter 
geschikt is voor gevorderde leesgroepen. Onderzoek van Peeck (1993) 
ondersteunt dit. Deze twee hypothesen zullen in de verwachtingen een 
grote rol spelen.  
 
Ik kies ervoor om kinderen als deelnemers in het experiment op te 
nemen, omdat sommige kinderen nog niet volleerd lezer zijn. Daardoor 
is het mogelijk twee leesniveaugroepen samen te stellen. Op basis 
van Styles en Arzipe’s (ibid.) onderzoek blijkt dat beginnende 
lezers in staat waren de afbeeldingen goed te ‘lezen’. Het is daarom 
te verwachten dat de groep matige lezers die geen tot weinig 
informatie uit de tekst kunnen halen, wel die informatie uit de 
afbeelding kunnen halen. Beginnende lezers zullen op een andere 
manier dan de gevorderde lezers, de informatie uit de tekst en 
afbeelding halen, wat zal kunnen leiden tot een andere opslag in het 
hoofd. Deze hypothese zal in de verwachtingen verder uitgewerkt 
worden. 
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Om het effect van afbeeldingen en tekst goed te kunnen toetsen kies 
ik ervoor twee taken op te nemen in mijn experiment. Bij procedurele 
taken is het doel het aanleren van bepaalde vaardigheden. Dit is 
vaak een lineair proces, waarbij een serie afbeeldingen de beste 
vorm van instructie zouden kunnen zijn. Bij descriptieve teksten, 
waar oorzaak en gevolg een grote rol in speelt, wordt vaak gebruik 
gemaakt van dynamische voorstellingen zoals film. Het is aannemelijk 
dat verschillende typen informatie voordeel hebben bij verschillende 
vormen van instructie (Hooijdonk & Krahmer, 2005). Ik sluit mij aan 
bij deze bevindingen en denk dat procedurele taken het beste via 
afbeeldingen aangeleerd kunnen worden en dat descriptieve taken 
beter via tekst begrepen kunnen worden. Dit effect zou goed 
afgelezen kunnen worden op de prestaties van de deelnemers in de 
verschillende leesniveaus. Deze hypothese zal in de verwachtingen 
verder uitgewerkt worden.  
 
De hoogte van de prestatie op de verschillende taken wordt beïnvloed 
door de beide leesniveaus. Dit hangt samen met de theorie over de 
taken (Hooijdonk & Krahmer, 2005). Beginnende lezers kunnen denk ik 
meer informatie uit een afbeelding halen en minder uit een tekst. 
Dit heeft dus ook invloed op de prestaties van die leesgroep op de 
twee taken. De procedurele taken kunnen volgens de theorie het beste 
via afbeeldingen overgebracht worden. Mijn verwachtingen over de 
hoogte van de prestaties van de twee leesniveaus is op deze theorie 
gebaseerd.  
Daarnaast wordt in mijn verwachtingen rekening gehouden met de 
aandacht van de deelnemers op de taken (Peeck, ibid.). Het besteden 
van meer aandacht zou kunnen worden toegeschreven aan de behoefte 
van mensen discrepanties of onduidelijkheden in een document op te 
lossen. Onduidelijkheden die ontstaan door de toepassing van een 
tegengestelde relatie tussen tekst en afbeelding, zou daarom denk ik 
kunnen leiden tot een betere inspectie van het document.  
Bovenstaande hypothesen zullen uitgewerkt worden in de 
verwachtingen. 

 

Verwachtingen op basis van de hypothesen 
 
De onderstaande verwachtingen geven een overzicht van het effect van 
de symmetrische en tegengestelde tekst‐ afbeeldingrelaties op de 
prestaties van de twee deelnemende leesniveaugroepen. Het geeft een 
overzicht van de verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van het 
experiment. De verwachtingen zijn uitgeschreven in 4 sets en geven 
een overzicht van het korte‐ en het lange termijn geheugen. Naast 
elke set van verwachtingen staat een grafiek, die de onderlinge 
verhouding weergeeft van de hoogte van de prestaties voor dat 
specifieke leesniveau en geheugen. Grafiek a geeft de weergave van 
verwachting 1, 2 en 3 weer. Grafiek b geeft de weergave van 
verwachting 4, 5, 6a en 6b weer. Grafiek c geeft de weergave van 7, 
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8 en 9 weer. Grafiek d geeft de weergave van verwachting 10, 11a en 
11b weer. 
 
 
Korte termijn geheugen voor beginnende lezers 

 
1. Verwacht wordt dat beginnende lezers beter presteren in de 

symmetrische (Sym) conditie dan in de tegengestelde (Teg) 
conditie.  

 
2. Verwacht wordt dat beginnende 

lezers even goed presteren op 
de procedurele taken in de 
symmetrische en in de 
tegengestelde conditie. 

 
3. Verwacht wordt dat beginnende 

lezers minder goed presteren 
op de descriptieve taken dan 
op de procedurele taken in de 
symmetrische en tegengestelde 
conditie. 

Grafiek a, weergave van de verhoudingen tussen 
verwachting 1, 2 en 3. 

Sym Teg

korte termijn beginnende lezers

prestatie
procedureel
prestatie
descriptief

 
 
Lange termijn geheugen voor beginnende lezers 

 
4. Verwacht wordt dat beginnende lezers beide taken even goed 

uitvoeren in de symmetrische conditie. 
 
5. Verwacht wordt dat beginnende lezers beide taken minder goed 

uitvoeren in de tegengestelde conditie dan in de symmetrische 
conditie. 

 
6. a. Verwacht wordt dat de 

beginnende lezers beter 
presteren op de procedurele 
taken dan op de descriptieve 
taken in beide condities. 
 
b. Verwacht wordt dat 
beginnende lezers de 
procedurele taken minder goed 
uitvoeren in de tegengestelde 
conditie, dan de descriptieve 
taken in de symmetrische 
conditie. 

Sym Teg

lange termijn beginnende lezers

prestatie
procedureel
prestatie
descriptief

 
Grafiek b, weergave van de verhoudingen tussen 
verwachting 4, 4, 6a en 6b. 
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Korte termijn geheugen voor gevorderde lezers 
  
 
7. Verwacht wordt dat gevorderde lezers beter presteren in de   

tegengestelde conditie dan in 
de symmetrische conditie. 

Sym Teg

korte termijn gevorderde lezers

prestatie
procedureel
prestatie
descriptief

 
8. Verwacht wordt dat gevorderde  
   lezers even goed presteren op   
   beide taken in de    
   symmetrische conditie.  
 
9. Verwacht wordt dat gevorderde  
   lezers even goed presteren op   
   beide taken in de   
   tegengestelde conditie.  
 

Grafiek c, weergave van de verhoudingen tussen 
verwachting 7, 8, en 9. 

 
 
 
Lange termijn geheugen voor gevorderde lezers 

  
 
10.  Verwacht wordt dat de gevorderde lezers in de tegengestelde 

conditie beide taken even goed uitvoeren. 
 
11.  a. Verwacht wordt dat gevorderde lezers in de symmetrische 

conditie beide taken minder 
goed uitvoeren dan de taken 
in de tegengestelde 
conditie.  

Sym Teg

lange termijn gevorderde lezers

prestatie
procedureel
prestatie
descriptief

  
b. Verwacht wordt dat de 
gevorderde lezers de 
procedurele taken in de 
symmetrische conditie beter 
uitvoeren dan de 
descriptieve taken in de 
tegengestelde conditie. 

 
Grafiek d, weergave van de verhoudingen tussen 
verwachting 10, 11a, en 11b. 
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Operationalisering 
 
Een aantal begrippen uit de bovenstaande hypothesen en verwachtingen 
zal ik nader definiëren en zo in een kader plaatsen, waarbinnen het 
experiment uitgevoerd wordt.  
Onder een symmetrische relatie versta ik dat de informatie uit de 
tekst gelijk is aan de informatie uit de afbeelding. Bijvoorbeeld: 
in de tekst staat ‘rode appel’ en de afbeelding laat een ‘rode 
appel’ zien.  
Onder een tegengestelde relatie tussen tekst en afbeelding versta ik 
het verschil in de gepresenteerde inhoud van beiden. Ik pas in mijn 
experiment twee soorten tegenstellingen toe, een gedeeltelijke 
tegenstelling en een volledige tegenstelling. Als voorbeeld van een 
gedeeltelijke tegenstelling: in de tekst staat ‘rode appel’ en de 
afbeelding laat een ‘groene appel’ zien. Als voorbeeld van een 
volledige tegenstelling: in de tekst staat ‘rode appel’ en de 
afbeelding laat een ‘boom’ zien. Als regel geldt dat er bij beide 
tegenstellingen altijd een overeenstemming is tussen tekst en 
afbeelding. Hiermee bedoel ik dat de informatie uit de tekst en 
afbeelding op één of andere manier altijd verbonden is. 
Bijvoorbeeld: een ‘rode appel’ kan in verband gebracht worden met 
een ‘boom’, omdat hij daaraan groeit. Als de tekst zegt ‘rode appel’ 
en de afbeelding laat een ‘fiets’ zien, is er binnen mijn experiment 
geen sprake van een tegengestelde relatie tussen tekst en 
afbeelding, tenzij het gaat om een ‘rode’ fiets etc. 
Het niveau van beginnende‐ en gevorderde lezers is gebaseerd op een 
bestaand leesniveau bepalend systeem (AVI, 1999), wat in de 
operationalisering van het experiment nader toegelicht wordt. 
Onder korte termijn geheugen versta ik de onthouden informatie 
direct na het lezen van een tekst en afbeelding in de afname van 
mijn experiment. Onder het lange termijn geheugen versta ik de 
onthouden informatie, één week na het lezen van een tekst en 
afbeelding. 
De genoemde taken verwijzen naar de procedurele en descriptieve 
taken. In mijn experiment zullen drie procedurele taken als toets 
gebruikt worden. De essentie van een procedurele taak is het 
aanleren van een handeling (Hooijdonk & Krahmer, 2005). De drie 
procedurele taken in mijn experiment zijn gericht op het aanleren 
van een handeling. Er zullen ook drie descriptieve taken in mijn 
experiment als toets gebruikt worden. De essentie van een 
descriptieve taak is het omschrijven van de werking van een apparaat 
(ibid.). In mijn experiment zijn de drie descriptieve taken erop 
gericht om informatie over de werking van Furby te leren.  
Onder ‘goede prestatie’ versta ik een gemiddelde score van correcte 
antwoorden en uitgevoerde taken die om en nabij de 50% is voor het 
korte termijn en 40% voor het lange termijn geheugen. Deze 
percentages worden nader toegelicht het experiment. 
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5. Experiment Furby: Vooronderzoek 
 
 
Ter voorbereiding van het experimenteel onderzoek, heb ik een 
vooronderzoek verricht. Hierin heb ik met een groep van tien 
kinderen de procedures van mijn experiment doorlopen, zoals deze ook 
in het eigenlijke experiment worden toegepast. Het belang van dit 
vooronderzoek is om fouten in de procedure te verwijderen, de eisen 
aan de deelnemers vast te stellen en om te testen of mijn 
onderzoeksmateriaal voldoet aan de eisen die ik van te voren heb 
vastgesteld.  
Aan de hand van het vooronderzoek heb ik een aantal zaken veranderd, 
die onduidelijk bleken te zijn. Hieronder geef ik een korte 
samenvatting van de punten die onduidelijk waren en door het 
vooronderzoek bijgesteld konden worden. In het komende hoofdstuk 
over de operationalisering van het experiment worden deze punten 
uitgebreid beschreven. 
Ik heb de deelnemers geselecteerd op hun leeftijd. De juiste 
leeftijdscategorieën waarin de deelnemers gezocht moesten worden, is 
door het vooronderzoek naar voren gekomen. De leesniveaus van de 
kinderen bleek weinig tot geen verband te hebben met de leeftijd, 
waardoor de leeftijdscategorieën moeilijk te bepalen waren. Door 
middel van het vooronderzoek is een duidelijke afbakening van deze 
categorieën vastgesteld. 
Aanvankelijk zou er in het experiment alleen kinderen deelnemen die 
AVI 1 en AVI 9 hebben. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de 
periode waarin kinderen AVI 1 bezitten erg kort is. Dit zou de 
werving van deze groep moeilijk maken. De kinderen die deelnemen aan 
het experiment worden hierdoor uit meerdere AVI niveaugroepen 
geselecteerd. In de operationalisering van het experiment wordt 
verder ingegaan op de selectie van de leesniveaugroepen. 
Tijdens de afname van het vooronderzoek is gebleken dat het 
onderzoeksmateriaal verbeterd moest worden, om de werkelijkheid nog 
dichter te benaderen. De verbeteringen zijn vooral toegepast ter 
verduidelijking van de tentoongestelde taken in de tegengestelde 
afbeeldingen. Het ging hier vooral om grafische aanpassingen.    
 
 



 28

6. Experiment: de operationalisering 
 
 
Eerst geef ik een beschrijving van het ontwerp van het experiment. 
Ten tweede beschrijf ik het onderzoeksmateriaal van het experiment. 
Hierin geef ik een beschrijving van wat voor een soort speelgoed 
Furby is en hoe het functioneert. Furby is elektronisch speelgoed 
dat kan praten, bewegen en als een vriendje voor kinderen is 
bedoeld. Vervolgens geef ik een beschrijving van de ontwikkelde 
handleidingen voor het experiment. Ten derde zal ik een overzicht 
geven van de deelnemende kinderen aan dit experiment. Als laatste 
behandel ik de procedures en verschillende fasen in het onderzoek. 
 
 

Het ontwerp 
 
Het experiment bestaat uit een 2 (tekst‐ afbeeldingrelatie) × 2 
(soort taak) factor ontwerp. De afhankelijke variabele is de 
leeservaring van de deelnemende kinderen.  
 

Twee relaties 
De twee tekst‐ afbeeldingrelaties zijn de symmetrische relatie en 
tegengestelde relatie. Bij de symmetrische relatie zal de informatie 
verstrekking van tekst en afbeelding gelijk zijn. Dus de inhoud van 
de informatie is gelijk aan elkaar: ze verschillen alleen in de 
modaliteit (tekst of afbeelding) waarin de informatie verstrekt 
wordt. De symmetrische afbeeldingen zijn abstract. Ze gegeven Furby 
weer zoals hij uit de doos komt. De achtergrond heeft altijd 
dezelfde grijze kleur.  
Bij de tegengestelde relatie is de inhoudelijke informatie niet 
gelijk tussen tekst en afbeelding. Er zal dus andere informatie in 
de tekst weergegeven worden dan in de afbeelding. Bij deze relatie 
is er dus sprake van twee inhoudelijk verschillende informatie 
bronnen. Ik heb de tegenstelling op de volgende manier uitgewerkt: 
een tegenstelling die inhoudelijk niet compleet aansluit bij de 
tekst en ook niet met de werkelijkheid waarin de lezer zich bevindt. 
De tegenstelling krijgt vorm in een rijke afbeelding waarin Furby in 
een eigen leefomgeving afgebeeld wordt, met een huis en een tuin 
waarin hij als het ware ‘leeft’. Het complete overzicht van alle 
teksten en afbeeldingen staat in hoofdstuk 7. 

 

Twee taken 
De twee soorten taken betreft descriptieve en procedurele taken. De 
descriptieve taken hebben vooral betrekking op beschrijvende of 
uitleggende informatie over het Furby. Hierbij kan je denken aan de 
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technische beschrijving van Furby, waar zijn microfoons en sensoren 
zitten en hoe deze samenwerken. Procedurele taken hebben vooral 
betrekking op informatie die een handeling beschrijft. Bij Furby 
moet je bepaalde handelingen verrichten wil je optimaal met hem 
kunnen spelen. De procedurele taken in het experiment zullen dus 
over een aantal van deze handelingen gaan.  
 

Vier groepen 
Op basis van dit ontwerp zijn twee handleidingen opgesteld door mij: 
Handleiding A en handleiding B. Handleiding A bevat alleen 
symmetrische tekst‐ afbeeldingrelaties binnen de drie procedurele en 
drie descriptieve taken. Handleiding B bevat alleen tegengestelde 
relaties binnen de drie procedurele en drie descriptieve taken. Deze 
handleidingen zijn de condities in dit experiment: de symmetrische 
conditie en de tegengestelde conditie. In de symmetrische conditie 
is handleiding A de onafhankelijke variabele en in de tegengestelde 
conditie is handleiding B de onafhankelijke variabele.  
Uit dit ontwerp ontstaan vier verschillende groepen. De groep 
beginnende lezers komen voor de helft in de symmetrische conditie en 
voor de andere helft in de tegengestelde conditie. Voor de groep 
gevorderde lezers geldt hetzelfde; een gelijke verdeling tussen de 
symmetrische conditie tegengestelde conditie. In beide condities 
zitten zowel jongens als meisjes. Het onderstaande schema geeft een 
overzicht van alle groepen. 
 
 

  Beginnende 
lezers 

Gevorderde 
lezers  

 
Handleiding A 

 
1 

 
2 
 

 
Handleiding B 

 
3 

 
4 

 

 

Onderzoeksmateriaal  
 

Furby: het emotio‐tronische vriendje 
In een ideale situatie wil je als onderzoeker in een experiment de 
werkelijkheid zo veel mogelijk nabootsen. Furby is een echt stuk 
speelgoed, en daardoor bij uitstek geschikt om toe te passen in een 
experiment. Furby zal als onderzoeksmateriaal fungeren in het 
experiment. De Furby die aan het experiment deelneemt, is afkomstig 
uit de speelgoedwinkel en heeft dezelfde programmering als alle 
andere Furby’s die op dit moment op de markt zijn. Op die manier 
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wordt er in de experimentele situatie, de gebruikssituatie in de 
werkelijkheid, zo dicht mogelijk benaderd. Hieronder volgt een 
kleine introductie van dit eigenzinnige speelgoed.  
Furby is elektronisch speelgoed. Het is een wollig wezentje, 
ongeveer 30 centimeter groot, met vleermuisoren en een snavel. In 
1999 is Furby voor het eerst geïntroduceerd en was toen al een groot 
succes. In 2005 is er een nieuwe versie van dit speelgoed op de 
markt gebracht. Momenteel is het weer een grote rage in Nederland. 
Met de wederopstand van dit ‘diertje’ verschijnen er geregeld 
artikelen in de krant, waarin men afvraagt of het wel of niet 
verantwoord speelgoed is. Volgens kwade tongen zou dit speelgoed 
door de ouders worden aangeschaft om als surrogaat vriendje voor hun 
kinderen te kunnen dienen. Verstoppertje en in de zandbak spelen is 
er dan niet meer bij. Ook de kinderen van nu vinden dit weer een 
geweldig ‘vriendje’ en er is weinig speelgoed zo geavanceerd als 
Furby. Daarom is er bij aankoop een uitgebreide handleiding 
bijgesloten (zie bijlage 1). Dit maakt zijn bijgesloten handleiding 
een zeer interessant onderzoeksonderwerp. Het meeste speelgoed voor 
kinderen vanaf 6 jaar, is simpel in gebruik en heeft geen 
handleiding nodig. De bijgesloten handleiding van Furby is speciaal 
geschreven voor kinderen. Via tekst en afbeeldingen wordt uitleg 
gegeven over hoe dit wezentje ‘behandeld’ dient te worden. 
Furby zit vol met elektronica. Sensoren en microfoons in de vacht 
‘communiceren’ met het kind. Vanwege de geavanceerde eigenschappen 
van Furby is er een handleiding van 14 pagina’s samengesteld. In 
deze handleiding vind je onder andere hoe je het diertje moet 
aanzetten, resetten en wat de meeste gewenste manier van omgang is. 
Op de voorkant van de handleiding staat een leeftijdsaanduiding van 
zes jaar en ouder. De handleiding is speciaal geschreven voor 
kinderen. Dit blijkt onder andere uit het simpele taalgebruik en het 
perspectief van waaruit de tekst is geschreven. Furby zélf richt 
zich in deze handleiding tot de lezer. Een voorbeeld uit de 
handleiding is: “Ik praat furbisch en vind het niet leuk als je me 
op de kop houdt.” In de handleiding worden naast de tekst ook enkele 
afbeeldingen gebruikt. De tekst is over het algemeen informatiever 
dan de afbeeldingen. Verder wordt er in deze handleiding gebruik 
gemaakt van de kleur blauw om een aantal highlights in de tekst aan 
te geven. De afbeeldingen zijn getekend en niet in kleur.  
 

Furby´s functioneren 
Vanwege Furby’s eigenzinnige en ingewikkelde karakter, heb ik een 
vooronderzoek verricht, om de consistente en inconsistente 
eigenschappen van Furby vast te leggen. Dit onderzoek was vooral 
bedoeld om vast te stellen wanneer Furby wil eten en slapen. Deze 
twee eigenschappen voert hij uit ‘vrije’ wil (random) uit dat wil 
zeggen wanneer het hem uitkomt, en kunnen daarom storen tijdens de 
afname van het experiment.  
Om een goed valide experiment op te zetten is het van belang te 
weten welke eigenschappen een rol zullen spelen tijdens de afname. 
Ik heb Furby daarom 15 keer 5 minuten aangezet en telkens tussendoor 
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gereset. Ik heb in die 15 keer, Furby telkens dezelfde commando’s 
laten uitvoeren. Ik heb van alle 15 keer aantekeningen gemaakt en 
genoteerd welke commando’s ik hem gaf en wat hij daarna vervolgens 
zei of uitvoerde.  
De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek, is dat hij drie keer 
heeft aangegeven te willen eten. Door uitproberen ben ik erachter 
gekomen, dat als je niet in gaat op zijn vraag om eten, en hem een 
nieuw commando geeft, hij dit nieuwe commando gewoon uitvoert. Hij 
zal hooguit een paar keer aangeven te willen eten, maar hij luistert 
dan nog wel altijd naar een commando dat je hem geeft.  
In die 15 keer heeft hij niet aangegeven te willen slapen. Furby 
gaat pas uit zichzelf slapen als je langer dan 5 minuten niets tegen 
hem zegt of hem aanraakt. Deze eigenschap zal dus geen rol spelen 
tijdens de afname van het experiment.  
Furby heeft wel één keer geweigerd een commando uit te voeren. Dit 
is op te lossen door het commando nog eens te geven, waarna hij het 
vervolgens toch uitvoert. Weigert hij dan weer, dan moet je het 
commando blijven geven totdat hij het uitvoert. Furby reageert 
altijd op een commando, tenzij hijzelf aan het woord is.  
In drie gevallen voerde Furby een commando uit die ik niet gegeven 
had. Als je niet duidelijk genoeg spreekt wil Furby wel eens een 
ander commando uitvoeren dan je gegeven hebt. Het is in het 
experiment dus van belang dat er duidelijk gesproken wordt.  
De uitkomst van deze studie zijn verwerkt in de opzet van het 
experiment.  
 
 

De handleidingen 
Descriptieve en procedurele taken in de Furby handleidingen 
In de originele Furby handleiding is verschillende informatie te 
vinden. Je vindt er instructies over de ingebruikname van Furby, een 
introductie over Furby, instructies over de verschillende commando’s 
die je hem kunt geven, wat je moet doen en zeggen als Furby tegen 
jou praat, informatie over lichamelijk contact en informatie over de 
verzorging van het beestje. 
Het doel van een handleiding is om informatie te verstrekken over 
het product en daarnaast informatie te geven over de ingebruikname 
en bediening. Als we nader kijken naar de handleiding van Furby zijn 
er een aantal belangrijke punten te noemen die in ieder geval door 
kinderen begrepen en aangeleerd dienen te worden, voordat ze op een 
correcte wijze met Furby kunnen spelen. Deze informatie bestaat uit 
procedurele en descriptieve taken. Deze informatie is cruciale 
basiskennis om op de bedoelde manier met Furby om te kunnen gaan. Ze 
vormen de basis voor de instructies die in de experimentele 
handleidingen zijn toegepast.  
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Descriptieve taken zijn: 
• weten waar de sensoren zitten (knoppen en microfoon); 
• weten welke commando’s Furby begrijpt; 
• altijd éérst “hoi Furby” zeggen, dan pas het commando geven. 
 

Procedurele taken zijn: 
• hoe je Furby opnieuw kan laten tellen tijdens de uitvoering van 

het commando ‘wil je spelen’; 
• hoe je hem wakker kan maken als hij slaapt; 
• hoe je Furby kan resetten. 

 
Ik zal hieronder een toelichting geven over de manier waarop de 
bovengenoemde taken volbracht dienen te worden.  
Bij de descriptieve taken bestaat de informatie die onthouden moet 
worden uit talige informatie. Hiermee bedoel ik dat de descriptieve 
taken uitgevoerd kunnen woorden door te ‘spreken’. Furby herkent 10 
commando’s. Een aantal voorbeelden van de commando’s die Furby 
begrijpt zijn: “Wil je spelen?”, “Zing een liedje voor mij” en “hoe 
gaat het”. De commando’s moeten precies op deze manier uitgesproken 
worden wil Furby ze begrijpen. Voordat je Furby een commando kan 
geven moet je altijd éérst “hoi Furby” zeggen. Furby zal daarop 
reageren met een uiting als “doe?”, “he?” of “ja?”. Daarna kan pas 
een commando gegeven worden.  
Bij de uitvoering van de procedurele taken bestaat de informatie die 
onthouden dient te worden uit handelingen. Tijdens de uitvoering van 
het commando “wil je spelen” gaat Furby een spel uitleggen en daarna 
tellen. Als je wilt dat Furby opnieuw gaat tellen, moet je op zijn 
buik drukken. Tijdens de uitvoering van het commando “ga maar 
slapen” kan je Furby wakker maken door te fluiten, te kietelen of 
over zijn rug te aaien. Als je Furby wilt resetten moet je een 
aantal stappen doorlopen. Eerst houd je Furby ondersteboven, daarna 
druk je met je vinger de mondsensor in, deze moet je ingedrukt 
houden en tegelijkertijd de schakelaar van “on” naar “off” en weer 
naar “on” verschuiven. 
 
 
Vormgeving van de twee experimentele handleidingen 
De experimentele handleidingen zijn nieuw ontworpen en bevatten 
alleen inhoudelijke informatie afkomstig uit de originele 
handleiding. Deze inhoudelijke informatie is door mijzelf 
herschreven en verwerkt in de beide experimentele handleidingen. 
 
Handleiding A: Symmetrisch met procedurele (3) en descriptieve (3) 
taken 
 
Handleiding B: Tegengesteld met procedurele (3) en descriptieve (3) 
taken 
 
Handleiding A bestaat uit zes losse kaarten (kaart a t/m f). Elke 
kaart toont een tekst en een afbeelding. De tekst heeft een AVI 
niveau 5. De reden hiervoor is dat ik een tekst wil gebruiken die 
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zowel voor AVI 1, 2 en 3 kinderen als voor AVI 7,8 en 9 begrepen zal 
worden. De uiteindelijke keuze voor een tekst met AVI 5, is omdat 
zowel een moeilijker als makkelijkere tekst voor beide deelnemende 
leesgroepen niet geschikt is. AVI 5 is de enige groep kinderen die 
niet deelneemt aan dit experiment. De afbeeldingen in deze 
handleiding zijn symmetrisch aan de tekst. Verderop wordt er 
specifieker ingegaan op de inhoud van de tekst en afbeeldingen.  
Handleiding B bestaat ook uit zes kaarten (kaart o t/m t). De 
teksten zijn gelijk aan die van handleiding A, maar de afbeeldingen 
zijn in deze handleiding tegengesteld aan de tekst. In hoofdstuk 6 
wordt specifiek ingegaan op de inhoud van de teksten en 
afbeeldingen.  
 
 

Deelnemers 
 
Er zijn veertig kinderen geselecteerd om deel te nemen aan dit 
experiment. De veertig kinderen zijn gelijk verdeeld over jongens en 
meisjes. Er is ook een gelijke verdeling van leeftijd. De kinderen 
met een beginnend leesniveau hebben een leeftijd tussen +/‐ 5 en 7. 
De groep gevorderde lezers heeft een leeftijd tussen +/‐ 7 en 12 
jaar.  
Via een aantal buitenschoolse opvang organisaties (BSO’s) heb ik 
kinderen bereid gevonden deel te nemen aan dit experiment. Alle 
deelnemende kinderen zijn afkomstig van BSO’s in Apeldoorn. Dit zijn 
de organisaties: de Globetrotters, het Palet, de Parken, de Octopus, 
de Boemerang en de Hobbit. Deze BSO’s heb ik benaderd met de vraag 
of ze mee wilden werken aan een experiment. Het werven van veertig 
kinderen is geen gemakkelijke taak gebleken. Ik heb bijna elke BSO 
in Apeldoorn (± 40) en omgeving benaderd en daarvan wilde deze Vijf 
meewerken. Om toestemming van de ouders te krijgen heb ik een brief 
opgesteld met een bijbehorende deelname formulier (zie bijlage 2).  
 

Leesniveaus 
Om te kunnen bepalen welk leesniveau kinderen hebben bij een 
bepaalde leeftijd, wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van het 
AVI‐systeem (Analyse van individualiseringsvormen, Visser, Van 
Laarhoven, Ter Beek, 1994). In het AVI‐systeem richt men zich er 
enerzijds op teksten in te delen naar een leestechnische 
moeilijkheidsgraad. Daarnaast zijn toetsen ontwikkeld waarmee kan 
worden nagegaan welk technisch leesniveau een kind beheerst. De AVI‐
niveaus lopen van 1 t/m 9. AVI 9 instructie niveau wordt gezien als 
het minimum niveau voor functionele geletterdheid. De toename van de 
niveaus wordt bepaald door de toename van de zinslengte, 
woordlengte, klankcombinaties, verkleinwoorden en 
medeklinkercombinaties.  
 



 34

Voor de selectie van de kinderen heb ik een aantal criteria 
opgesteld. Voor de beginnende lezers gelden de volgende selectie 
criteria, ze hebben:  

 
• een leeftijd vanaf 5 tot 7 jaar. Vanaf groep 3 wordt er 

begonnen met lezen. Dit houdt in dat beginnende lezers 
gevonden moeten worden vanaf maart groep 3, tot november 
groep 4. De leeftijdsindicatie houdt rekening met vroege en 
late lezers 

• een AVI leesniveau van 1, 2 of 3.  
 
 
Voor de gevorderde lezers gelden de volgende selectie criteria, ze 
hebben: 
 

• een leeftijd van 7 tot 12 jaar. Vanaf de maand maart in 
groep 5 en hoger, zijn de meeste kinderen instaat 
zelfstandig teksten te lezen, en hebben en AVI niveau van 7 
of hoger. De leeftijdsindicatie houdt rekening met vroege en 
late lezers. 

• een AVI niveau van 7, 8 en 9.  

Om de juiste indicatie te krijgen van de leesniveaus van de 
deelnemende kinderen, is er gebruik gemaakt van een formulier. 
Hierop moeten de ouders aangeven of ze toestaan dat hun kind 
deelneemt aan het experiment en wat het leesniveau en de leeftijd 
van hun kind is (zie bijlage 2).  

 

Opbouw en procedures 
Elk kind neemt individueel deel aan het experiment in een aparte 
ruimte, zodat er zo min mogelijk storende factoren van invloed 
kunnen zijn. Deze plek is beschikbaar gesteld door de desbetreffende 
buitenschoolse opvang. In deze ruimte staat een video camera 
opgesteld, die de gehele afname zal opnemen.  
 

Opbouw 
Het experiment is verdeeld over twee weken. In week 1 vindt de 
afname van het experiment plaats, waarbij het korte termijn geheugen 
getoetst wordt. In week 2 vindt een her‐afname plaats om het lange 
termijn geheugen te toetsen.  
Het experiment bestaat uit twee fasen: een leesfase en een 
uitvoerfase. De uitvoerfase is gesplitst in een vragenlijst en een 
takenlijst. De leesfase en de uitvoerfase worden afgewisseld. In de 
leesfase moeten de deelnemers telkens één kaart lezen, en daarna in 
de uitvoerfase één vraag beantwoorden, waarna de tweede kaart 
gelezen wordt etc. De metingen van de leesfase en de uitvoerfase 
worden opgenomen in een afnameformulier (zie bijalge 3).  
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In het volgende gedeelte staat beschreven in welke volgorde de fasen 
van de afname van het experiment in week 1 en week 2 verlopen. 
Daarna wordt de procedure van de afname in week 1 en week 2 
besproken. 
 
 
Week 1: Fasen 
 
Leesfase 
Iedere deelnemer krijgt maar één van de twee handleidingen te zien. 
Dit is afhankelijk van welke conditie de deelnemer is ingedeeld. De 
leesfase bestaat uit het lezen van telkens één kaart, waarna er 
vervolgens een vraag gesteld wordt, of een taak uitgevoerd moet 
worden door de deelnemer.  
 
Uitvoerfase 
 

• Vragenlijst 
De vragenlijst bestaat uit drie vragen. Na het lezen van de 
eerste kaart wordt de eerste vraag gesteld, na het lezen van de 
tweede kaart, de tweede vraag en na het lezen van de derde 
kaart wordt de derde vraag gesteld. 

 
• Takenlijst 

De takenlijst bestaat uit drie taken. Na het lezen van de 
vierde kaart moet de eerste taak uitgevoerd worden, na het 
lezen van de vijfde kaart, de tweede taak en na het lezen van 
de zesde kaart wordt de derde taak uitgevoerd.  

 
In chronologische volgorde ziet de afname van de leesfase en 
uitvoerfase er als volgt uit, waarbij beide fasen telkens 
afgewisseld worden.  
 
 
Leesfase  Uitvoerfase 
     
Kaart 1 
    Antwoorden vraag 1 
Kaart 2 
    Antwoorden vraag 2 
Kaart 3 
    Antwoorden vraag 3 
Kaart 4 
    Uitvoeren taak 1 
Kaart 5 
    Uitvoeren taak 2 
Kaart 6 
    Uitvoeren taak 3 
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Week 2: Fasen 
Het experiment wordt na één week herhaald, met dezelfde deelnemers. 
In deze her‐afname vervalt de leesfase in zijn geheel. Alleen de 
uitvoerfase vindt plaats, en verloopt op dezelfde manier als in het 
experiment in week 1. Ook deze afname wordt opgenomen op video. 
 
 

Procedure 
Week 1: Procedure 
De procedure geeft een chronologisch overzicht van de instructies 
die door mij gegeven worden, de handelingen van mij en de deelnemer 
en overige regels (zie bijlage 4). Tussen aanhalingstekens staan de 
instructies die door mij gegeven worden, tussen haakjes staan de 
handelingen die door mij gedaan worden, tussen astriksen staan de 
overige handelingen. De drie vragen en drie taken staan 
afzonderlijke in kaders geplaatst. 
Mocht er interventies nodig zijn, doordat bijvoorbeeld een kind 
dichtklapt of continu om bevestiging van mij vraagt, mag ik als 
onderzoeker alleen zeggen: “ga door”, “ga maar door” of “doe wat jij 
denkt dat goed is”. Ik zal verder geen specifieke motiverende 
uitspraken doen of beoordelingen geven tijdens de afname. 
 
Week 2: Procedure 
De procedure blijft gelijk aan de procedure in week 1, alleen 
vervallen hier de instructies bij de leesfase.  
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7. Experiment: de handleidingen 
 
 
De afbeeldingen die gebruikt worden in de handleidingen zijn door 
mijzelf ontwikkeld, en zijn een combinatie tussen fotografische 
afbeeldingen en pictogrammen. De foto’s laten afbeeldingen van Furby 
zien, waarin tekens verwerkt zijn. Ik maak gebruik van foto’s om zo 
dicht mogelijk bij het originele beeld van Furby te blijven en omdat 
het een simpele methode is om een afbeelding te maken. De tekens 
zijn bedoeld om nadruk te leggen op de informatie die afgebeeld 
wordt. Deze tekens kunnen bestaan uit pijltjes, letters, 
pictogrammen en andere attributen. In de symmetrische kaarten zijn 
de gebruikte pictogrammen meer abstract, dan in de tegengestelde 
kaarten. De pictogrammen zijn getekend in zwarte lijnen en hebben 
geen kleur. 
De symmetrische afbeeldingen geven Furby weer zoals hij uit de doos 
komt waarin je hem koopt. De achtergrond op de afbeeldingen heeft 
altijd dezelfde neutrale grijze kleur.  
In de tegengestelde kaarten is een rijke afbeelding te zien waarin 
Furby in een eigen leefomgeving afgebeeld is. Deze leefomgeving is 
vergelijkbaar met zoals mensen leven. Door deze manier van afbeelden 
wordt een tegenstelling gecreëerd met de tekst en tegelijkertijd 
wordt Furby gepersonifieerd als een levend wezen. In de afbeeldingen 
heeft Furby een huis met kamers en een tuin. De specifieke 
handelingen in de procedurele 
taken en de omschrijvende 
elementen in de descriptieve 
taken zijn in de afbeeldingen 
tegengesteld gepresenteerd. Dit 
is bijvoorbeeld terug te zien in 
de afbeelding hiernaast 
afkomstig uit kaart o. De 
descriptieve taak zegt dat Furby 
drukknoppen in zijn buik, mond 
en rug heeft, en een microfoon 
in zijn buik. Op de afbeelding zijn deze elementen uit zijn ‘lijfje’ 
gehaald.  
De afbeelding uit de symmetrische kaart laat dezelfde informatie 
zien als in de tekst. Deze 
symmetrie is te zien in de 
tweede afbeelding hiernaast 
afkomstig uit kaart a.  
In het volgende gedeelte worden 
de teksten en afbeeldingen 
afzonderlijk gepresenteerd.  
Elke tekst heeft een leesindex 
tussen 99‐94, welke 
correspondeert met AVI niveau 5. 
In beide handleidingen worden 
dezelfde teksten toegepast. Om 
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verwarring te voorkomen tijdens het experiment hebben alle teksten 
een eigen benaming. De zes teksten in handleiding A hebben letters a 
t/m f, en de teksten in de handleiding B hebben letters o t/m t. Bij 
elke tekst hoort een corresponderende afbeelding met dezelfde 
letter. De tekst en afbeelding zullen samen op één kaart worden 
afgedrukt, wat inhoudt dat elke handleiding uit zes kaarten bestaat. 
In bijlage 5 vind je een voorbeeldkaart, zoals deze in het 
experiment is toegepast. 

 

Teksten 
De onderstaande teksten komen naast elke afbeelding met de 
corresponderende letter te staan in handleiding A en B. 

 
 
Descriptieve teksten 

 
 
Tekst a/o 

  Furby kan met jou praten. 
Hij heeft een knop in zijn buik, rug en mond,  
waar je op kan drukken.  
Hij heeft een microfoon in zijn buik. 

   
Tekst b/p 
Furby is heel slim. 
Hij speelt en slaapt. 
Daarvoor moet je hem een commando geven. 
Hij snapt “wil je spelen”. 
Hij snapt “ga maar slapen”. 
 
Tekst c/q 
Furby is eigenwijs en heeft één belangrijke regel. 
Voordat je een commando aan hem geeft moet je  
altijd éérst zeggen: “hoi Furby”.  

 
 

Procedurele teksten 
 
Tekst d/r 
Furby gaat tellen als je met hem speelt. 
Als hij start met tellen en je wilt dat hij opnieuw  
telt, volg je deze stap: 

• druk op zijn buik 
 
Tekst e/s 
Furby slaapt met zijn ogen dicht en snurkt. 
Hij doet zijn ogen open, als je deze stap volgt: 

• aai over zijn rug 
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Tekst f/t 
Furby begint opnieuw met alles, als je deze stappen volgt: 

• houd hem op de kop 
• druk met je vinger op zijn tong 
• verschuif de knop bij zijn kont van “on” naar  

“off” en weer naar “on”  
 

Afbeeldingen 
 
De onderstaande afbeeldingen a t/m f komen in handleiding A naast 
elke tekst te staan met de corresponderende letter. De afbeeldingen 
o t/m t komen in handleiding B naast elke tekst te staan met de 
corresponderende letter.  



 40

Descriptieve afbeeldingen 
 
 

Afbeelding a 

 
 
 
 
 

Afbeelding b 
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Afbeelding q 
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Procedurele afbeeldingen 
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Afbeelding s 

 
 
 
 
 

Afbeelding t 
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8. Experiment: de resultaten 
 
 
Op basis van de theorie en de daaruit geformuleerde hypothesen en 
verwachtingen is een experiment opgezet en uitgevoerd. De opgenomen 
video beelden zijn geanalyseerd en uitgeschreven. Alle gegevens die 
tijdens de afname van het experiment zijn gemeten, zijn in een 
analysemodel verwerkt. Vervolgens zijn er verschillende statistische 
analyses gemaakt, op basis van de gegevens verkregen uit het 
experiment. De gebruikte analyses zijn UNIANOVA op de kaarten en GLM 
op de taken (SPSS inc).  
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle verkregen 
resultaten. Eerst wordt er kort uitgelegd wat er in het analyse 
model is opgenomen, daarna worden de resultaten uit de verschillende 
analyses behandeld. 
 

Analysemodel 
 
De volgende meetgegevens zijn verwerkt in het statistische 
analysemodel: leestijden, antwoordtijden en uitvoertijden 
(gemiddelden in percentages), twee taakgroepen (descriptief en 
procedureel), en het aantal correct beantwoorde en uitgevoerde 
taken.  
Deze gegevens zijn afgezet tegen de twee leesniveaus (beginnend en 
gevorderd) en de twee condities (symmetrisch en tegengesteld). 
Vervolgens zijn er een aantal variantie analyses gemaakt, waaronder 
UNINOVA (Univariate Analysis of Variance) en GLM (General Liniear 
Model). Deze analyse worden nader toegelicht bij de uiteenzetting 
van de resultaten.  
In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik uiteenzetten welke 
resultaten er zijn gevonden en of deze significant te noemen zijn 
binnen mijn experiment. De aan of afwezigheid van significantie zal 
per onderdeel individueel toegelicht worden en in verband gebracht 
worden met de factoren uit mijn experiment. De weergave van de 
resultaten zijn opgesplitst in week 1 en week 2. Week 1 geeft een 
overzicht van de resultaten van de eerste afname met betrekking tot 
het korte termijn geheugen. Week 2 geeft een overzicht van de 
herhaal‐afname met betrekking tot het lange termijn geheugen. 

 

Korte termijn geheugen, Week 1 
 

Leestijden  
Binnen mijn experiment beoogt de analyse van leestijden inzicht te 
geven in het effect van het leesniveau en de condities op de lengte 
van de leestijden. De gemeten leestijden zijn op basis van alle 40 
deelnemende kinderen. 
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Op basis van een GLM‐toets kan voor de leestijden gezegd worden 
dat er een significant verschil is tussen de leestijden van de 
deelnemers (F=23.165; df=5,32; p=.000). De beginnende lezers hebben 
op alle kaarten gemiddeld langere leestijden dan de gevorderde 
lezers, waardoor er sprake is van een significant effect van de 
leesniveaus(F=2.880; df=5,32; p=.029). Voor de leestijden geldt dat 
er geen significant effect te meten is van de twee condities op de 
leestijden (F=.504; df=5,32; p=.771). De leestijden tussen de 
symmetrische conditie en de tegengestelde conditie zijn ongeveer 
even lang, binnen beide de leesniveaus. In het vervolg van de 
bespreking van de resultaten zullen de leestijden in verband 
gebracht worden met de uitkomst van de taken. 
 

Antwoordtijden 
Voor de antwoordtijden geldt dat deze inzicht dienen te geven in het 
effect van de leesniveaus en de condities op de lengte van de 
antwoordtijden. De gemeten antwoordtijden zijn op basis van alle 40 
deelnemende kinderen.  
De antwoordtijden van de deelnemers op de kaarten a, b en c en de 
uitvoertijden op de kaarten d, e en f worden afzonderlijk 
geanalyseerd. De antwoordtijen hebben betrekking op de descriptieve 
taken (a, b en c). De uitvoertijden hebben betrekking op de 
procedurele taken (d, e en f). Voor deze analyse is gebruik gemaakt 
van de GLM‐toets.  
 
Op basis van de gegevens is er net geen significant effect van 
conditie te meten op de antwoordtijden (F=2.994; df=2,35; p=.063). 
Op alledrie de kaarten zijn de gevorderde lezers sneller met 
antwoorden dan de beginnende lezers. In beide condities zijn er 
ongeveer gelijke leestijden te meten, binnen de leesniveaus. Het 
grootste verschil wordt gemeten bij de antwoordtijden op kaart b; 
hier worden de hoogste tijden gemeten bij de symmetrische conditie 
en bij de tegengestelde conditie zijn deze tijden gemiddeld, t.o.v. 
kaarten a en c. Er is ook geen effect van leesniveau te meten 
(F=1.613; df=2,35; p=.214) op de antwoordtijden. Het grootste 
verschil in antwoordtijden tussen beide leesniveaus wordt gemeten 
bij kaart a. De deelnemers in de tegengestelde groep hebben langere 
antwoordtijden bij kaart a dan de symmetrische conditie, maar bij 
kaart b is dit omgekeerd aan elkaar, daar zijn de deelnemers in de 
tegengestelde conditie sneller. 
Hier kan gezegd worden dat er geen effect van leesniveau of conditie 
is te meten op de antwoordtijden. De tijden worden verderop in de 
bespreking van de resultaten in verband gebracht met de uitkomst van 
de taken. 

 

Uitvoertijden 
Voor de uitvoertijden geldt dat deze inzicht geven in het effect van 
de leesniveaus en de condities op de lengte van de uitvoertijden. De 
gemeten uitvoertijden zijn op basis van alle 40 deelnemende 
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kinderen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de GLM‐toets voor de 
analyses. 
Bij de uitvoertijden is er in zijn geheel geen effect van conditie 
(F=.284; df=2,35; p=.754) of leesniveau (F=1,431; df= 2,35; p=.253) 
te meten. Een mogelijke verklaring hiervoor is de invloed van Furby 
op de uitvoertijden. Voor zowel de gevorderde als beginnende lezers 
geldt dat ze bij de uitvoering van de taken moeten wachten op de 
handelingen van Furby. In deze wachttijd hebben de deelnemende 
kinderen de tijd om na te denken over de taak die ze vervolgens 
moeten verrichten. Deze nadenkperiode komt daarom niet in de 
analyses naar voren, waardoor mogelijke prestatie verschillen niet 
zichtbaar zijn in de uitvoertijden. Het gemiddelde is hierdoor sterk 
beïnvloed, waardoor de uitvoertijden tussen de leesniveaus bijna 
gelijk aan elkaar zijn. Dit effect is bij de voorbereiding van het 
experiment niet goed voorzien. 

 

Scores op de taken 
Per leeskaart (a t/m f) zijn de scores van de correcte antwoorden 
gemeten in een UNINOVA‐toets. De deelnemende kinderen die geen 
correct antwoord hebben gegeven zijn niet opgenomen in deze analyse. 
In de analyse zijn de scores in gemiddelden afgezet tegen het 
leesniveau en de conditie.  
 
Kaart a 
Bij kaart a is er gemiddeld door 46% van alle deelnemers een correct 
antwoord (of correcte delen van een antwoord) gegeven op de vraag: 
“wat heeft Furby onder zijn vacht zitten, in zijn buik?”. In de 
symmetrische conditie is er door 41% een correct antwoord gegeven en 
in de tegengestelde conditie door 53% een correct antwoord. Dit 
verschil is op basis van de statische analyse niet significant te 
noemen (F(=1.926; p=.174). Het verschil tussen de leesniveaus is wel 
significant (F=11.358; p=.002). Dit betekent dat tussen de 
leesniveaus wel een groot verschil is in het aantal correcte 
antwoorden. Dit wil zeggen dat de beginnende lezers lange leestijden 
hebben (gem. 54 sec) op kaart a, en lage scores op kaart a (gem. 31% 
correcte antwoorden). De gevorderde lezers hebben korte leestijden 
(gem. 18 sec.) en scoren gemiddeld goed op kaart a (gem. 60% 
correcte antwoorden).  
 
Kaart b 
Bij kaart b is er in totaal door 49% een correct antwoord (of 
correcte delen van een antwoord) gegeven op de vraag: “wat kan je 
tegen Furby zeggen, welke vragen begrijpt hij?”. In de symmetrische 
conditie is er door 51% een correct antwoord gegeven en in de 
tegengestelde conditie door 48% een correct antwoord. Dit verschil 
is niet significant (F=.208; p=.651). Ook voor deze kaart is het 
verschil in leesniveau wel significant (F=14.460; p=001). Hier geldt 
ook dat de beginnende lezers laag scoren (gem. 33% correcte 
antwoorden), en hoge leestijden hebben (gem. 35 sec.). De gevorderde 
lezers hebben korte leestijden (gem. 16 sec.) en scoren gemiddeld 
goed (65% correcte antwoorden). 
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Kaart c 
Voor kaart c gelden ongeveer dezelfde resultaten als voor kaart a en 
b. Op de vraag: “wat moet je altijd tegen Furby zeggen, voordat je 
iets aan hem vraagt?”, geeft 89% een correct antwoord (of correcte 
delen van een antwoord). Het verschil tussen de condities is niet 
significant (F=.743; p=.394). Het verschil tussen de leesniveaus is 
net niet significant (F=4.046; p=.052).  
Één verschil t.o.v. de voorgaande kaarten is dat bij de individuele 
score van de beginnende lezers er wel een afwijkend verschil is in 
aantal correct gegeven antwoorden tussen de symmetrische en 
tegengestelde conditie. In de symmetrische conditie geeft 90% een 
correct antwoord, en in de tegengestelde conditie 70%. Deze 
percentages liggen verder uit elkaar dan in de resultaten van kaart 
a en b.  
De grafiek 1 hieronder geeft dat effect goed weer. Dit betekent dat 
er wel een tendens waar te nemen is van het effect van conditie op 
de gemiddelde score van de deelnemers. Dit wil zeggen dat het 
beoogde effect van conditie op de prestaties van de twee 
leesniveaugroepen zichtbaar is bij deze kaart. Bij de behandeling 
van de twee taakgroepen verderop in dit hoofdstuk wordt dit effect 
nader toegelicht. Ook is duidelijk de daling van het gemiddelde te 
zien bij de beginnende lezers in de tegengestelde conditie. 

 
Grafiek 1, score in procenten van kaart c in week 1, van beide leesniveaus in de 
symmetrische en tegengestelde conditie. 
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Kaart d 
Bij kaart d is er een gemiddelde score van 52% behaald. De 
uitvoerende taak bij deze kaart is:”Probeer Furby opnieuw te laten 
tellen als hij tijdens het spelen gaat tellen”. In de symmetrische 
conditie is er een score van 45% behaald en in de tegengestelde 
conditie een score van 60%. De verschillen in de aantallen is zowel 
voor het leesniveau en de conditie niet significant. De 
significantie bij het leesniveau is (F=.095; p=.760) en de 
significantie bij de conditie is (F=.853; p=.362).  
Er vind echter wel iets belangrijks plaats. In de volgende 
vermelding van de resultaten zijn de verschillen niet significant, 
maar het geeft wel een eventuele tendens weer. Het is namelijk 
opmerkelijk dat de score van het gevorderde leesniveau aanzienlijk 
hoger is in de tegengestelde conditie (70%), dan in de symmetrische 
conditie (40%). Dit betekent dat de gevorderde lezers beter 
presteren in de tegengestelde conditie dan in de symmetrische 
conditie. Bij de beginnende lezers is de score in beide condities 
gelijk. De onderstaande grafiek 2 geeft dit effect goed weer. 
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Grafiek 2, score in procenten van kaart d in week 1, van beide leesniveaus in de 
symmetrische en tegengestelde conditie. 

 
 
Kaart e 
Bij kaart e geldt dat er een gemiddelde score van 88% is behaald. De 
uitvoerende taak bij deze kaart is: “Maak Furby wakker zodra hij 
slaapt”. In de symmetrische conditie is er een score van 95% behaald 
en in de tegengestelde conditie een score van 85%. Er is geen 
significant verschil tussen het leesniveau en de condities, beide 
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hebben een significantie van .126 (F=2.455; p=.126). Er is wel een 
significante interactie tussen het leesniveau en de conditie, op de 
score van kaart e (F=6.818; p=.013). 
Opvallend bij deze kaart is de daling van de percentages bij het 
beginnende leesniveau van 100% in de symmetrische conditie naar 60% 
in de tegengestelde conditie. Het tegenovergestelde gebeurt in zeer 
milde mate bij de gevorderde lezers, van 90% in de symmetrische 
conditie naar 100% in de tegengestelde conditie. De beginnende 
lezers scoren zeer goed in de symmetrische conditie. De gelijke 
presentatie van informatie in tekst en afbeelding in deze relatie 
wordt goed begrepen door de beginnende lezers. In de onderstaande 
grafiek 3 zie je dat duidelijk. 
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Grafiek 3, score in procenten van kaart e in week 1, van beide leesniveaus in de 
symmetrische en tegengestelde conditie. 

 
 
Kaart f 
Bij kaart f geldt een gemiddelde score van 29%. De scores zijn hier 
een stuk lager dan bij de voorgaande kaarten. In de symmetrische 
conditie is een score van 37% behaald, en in de tegengestelde 
conditie een score van 21%. Er is geen effect van leesniveau 
gevonden (F=2.188; p=.148), er is wel een effect van conditie 
vastgesteld, met en significantie van (F=6.850; p=.013). De uitkomst 
van deze kaart wijkt sterk af van de uitkomst op de andere kaarten. 
Een mogelijke verklaring is de moeilijkheid van de opdracht. Bij 
deze opdracht wordt bij de deelnemers het korte termijn geheugen 
getoetst van een procedurele taak. Deze taak bestaat uit drie 
stappen en vereist dat deze op de juiste volgorde wordt uitgevoerd. 
Het kan zijn dat drie stappen te veel is om te onthouden voor de 
deelnemers. Uit de resultaten blijkt dat maar acht deelnemers alle 



 49
drie de stappen hebben onthouden. Negen deelnemers hebben twee 
stappen onthouden en vijf deelnemers één stap. De rest van de 
deelnemers hebben geen score op deze kaart.  
 
Bij de bovenstaande resultaten op de kaarten lijkt de lengte van de 
leestijden geen verband te hebben met het geven van correcte 
antwoorden. De tijd die de beginnende lezers gebruiken om de tekst 
te lezen en de afbeeldingen te ‘lezen’ lijkt niet voor een sterke 
mentale representatie in het korte termijn geheugen te zorgen.  
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Descriptieve en procedurele taken 
In het bovenstaande zijn de resultaten per kaart behandeld. In het 
volgende gedeelte zal een analyse gegeven worden van de correcte 
antwoorden van de descriptieve taken in de kaarten a, b en c, t.o.v. 
de resultaten van de procedurele taken in de kaarten d, e en f, 
uitgezet tegen het leesniveau en de twee condities. Dit gebeurt op 
basis van een GLM‐toets, waarin de hoeveelheid correct beantwoorde 
vragen en uitgevoerde taken is geanalyseerd.  
Uit deze statistische analyse blijkt dat het leesniveau een 
significant effect heeft op de prestaties van de verschillende taken 
(F=5.703; df=1,36; p=.022). 
 
Twee grafieken geven het effect van leesniveau zeer goed weer. In 
grafiek 4 zie je hoe de beginnende lezers hebben gescoord op de 
descriptieve en procedurele taken in beide condities en grafiek 5 
geeft dat weer voor de gevorderde lezers. Er is duidelijk een 
verschil te zien. Daar waar de score van de beginnende lezers 
afneemt tussen de symmetrische en tegengestelde conditie, stijgt 
deze (al is het een kleine stijging) bij de gevorderde lezers. Deze 
groep scoort dus beter in de tegengestelde conditie dan in de 
symmetrische conditie, al is dit verschil maar klein. De beginnende 
lezers scoren beter in de symmetrische conditie. Als we kijken naar 
de scores tussen de beide taken voor de gevorderde lezers, geldt dat 
dit verschil redelijk groot is. Ze scoren beter op de descriptieve 
taken, dan op de procedurele taken. Voor de beginnende lezers geldt 
dat de verschillen tussen de twee taken niet groot is. In de 
symmetrische conditie is het grootste verschil op te merken, tussen 
descriptief en procedureel. Dit wil zeggen dat de beginnende lezers 
van de informatie van de kaarten in de symmetrische conditie een 
goede mentale representatie hebben gemaakt. Deze representatie is 
indirect getoetst via de prestaties op de taken. Voor de gevorderde 
lezers geldt dat ze een goede mentale representatie hebben gemaakt 
van de informatie uit de tegengestelde kaarten.  



 51

 
Grafiek 4, score in procenten van het beginnende leesniveau, op de descriptieve en 
procedurele taken in de symmetrische en tegengestelde conditie, in week 1. 
 
 

 
Grafiek 5, score in procenten van het gevorderde leesniveau, op de descriptieve en 
procedurele taken in de symmetrische en tegengestelde conditie, in week 1. 
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merkelijk is dat de gevorderde lezers in beide condities hoger 

k 4 en 5 samen en geeft een 

Beginnend leesniveau  Gevorderd leesniveau 

Op
scoren dan de beginnende lezers. 
De onderstaande tabel voegt grafie
overzicht van alle scores van beide leesniveaus. 
 
 
 
 

   

  Symmetrisch    Symmetrisch   gengesteld Tegengesteld Te
Descriptief  

5 4 7 7
 
2 

 
6 

 
1 

 
7 

Procedureel    
61  4 5 6

 
2 

 
7 

 
5 

Tabel A, gemiddelde corr  scores in p , op de d ieve en 
de 

t de tabel is goed waar te nemen dat de gemiddelde score bij de 
 

e 

r 

 

 

Lange termijn geheugen, Week 2 

Antwoordtijden  
 geen significant effect gevonden van de condities 

ie. In 
). 

ee 

die het 
antwoord niet meer weten. 

ecte rocenten escript
procedurele taken, voor beide leesniveaus in de symmetrische en tegengestel
conditie, week 1. 
 
 
 
Ui
beginnende lezers niet erg hoog is. In de tegengestelde groep is er
niet eens door 50% een correct antwoord gegeven. De groep beginnende 
lezers is opgebouwd uit AVI 1, 2, 3 en 4. Uit de resultaten blijkt 
dat het prestatie verschil binnen deze groep veel groter is dan bij 
de gevorderde lezers. AVI 1 en 2 deelnemers scoren duidelijk 
slechter dan AVI 3, en 4 deelnemers en dit heeft het gemiddeld
beïnvloed. Dit verschil blijkt uit analyses van het score bereik 
(standaard deviatie) van alle individuele kaarten. Deze is bij de 
beginnende lezers op alle kaarten telkens heel groot. Dit geldt voo
alle kaarten, en beïnvloed de rest van de resultaten. Het betekent 
echter alleen dat de gemiddelde scores bij de beginnende lezers over
het algemeen erg laag zijn. De tendens waarover eerder gesproken is, 
blijft waarneembaar. 

In week twee is er
en leesniveaus op de antwoordtijden. In week 1 is er een 
significantie van p=.063 gemeten bij het effect van condit
week twee is het effect van conditie .204 (F=1.665; df=2,35;p=.204
Het lijkt erop dat de antwoordtijden in week 2 minder beïnvloed 
worden door de condities. Het effect van leesniveau is in week tw
p=.700 (F=.361; df=2,35; p=.700). In week 1 was p=.214. Ook bij het 
leesniveau lijkt het erop dat deze in week 2 minder invloed heeft op 
de antwoordtijden. Dit houdt in dat na het verstrijken van één week 
de informatie toch voor een deel vergeten is, waardoor de 
antwoordtijden sneller zijn. Dit geldt vooral voor diegene 
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 week 2 geldt dat er zowel bij conditie 
 geen effect is gevonden. Waar het effect van conditie 
4 was, is p in week 2 p=.677 (F=.394; df=2,35; 

 de 

r leeskaart (a t/m f) zijn de scores van de correcte antwoorden 
‐toets. Dit is op dezelfde wijze gebeurd als 
se zijn de scores in gemiddelden afgezet tegen 

rrect antwoord) gegeven op de vraag, zoals deze gesteld is in week 
n is 30% goed beantwoord in de symmetrische conditie en 37% 

wel 

(of delen van een 
rrect antwoord) gegeven op de vraag, zoals deze gesteld is in week 

art b geldt dat het effect van conditie ook hier niet 

a 

twoorden in de symmetrische 

rd (of delen van een 
rrect antwoord) gegeven op de vraag, zoals deze gesteld is in week 

er geldt dat de conditie niet significant is (F=1.200; 

n bij het 

Uitvoertijden 
Ook voor de uitvoertijden in
als leesniveau
in week 1 p=.75
p=.677). Het effect van leesniveau in week 1 was p=.253. In week 
twee is het effect van leesniveau p=.949 (F=.052; df=2,35; p=.949). 
Het leesniveau en de condities hebben geen significant effect op
uitvoertijden in week 2. Bij de uitvoertijden geldt hetzelfde als 
bij de antwoordtijden. De deelnemende kinderen die niet meer weten 
hoe ze een taak moesten uitvoeren zeggen dat ze het niet weten, 
waardoor hun uitvoertijden korter zijn dan in week 1. 
 

Scores op de kaarten 
Pe
gemeten in een UNINOVA
in week 1. In de analy
het leesniveau en de conditie.  
De scores op de antwoorden in week 2 zullen hieronder op dezelfde 
manier gepresenteerd worden als het hierboven gedaan is in week 1. 
 
Kaart a 
In de tweede week heeft 33% een correct antwoord (of delen van een 
co
1. Daarva
in de tegengestelde conditie. Het verschil in conditie is niet 
significant bij deze kaart (F=637; p=.430). Het verschil in 
leesniveau is wel significant bij deze kaart (F=7.805; p=.008). Het 
verschil in correcte antwoorden tussen de symmetrische conditie 
(40%) en de tegengestelde conditie (50%) bij leesniveau 2 is 
groter dan bij leesniveau 1 (sym:20%, teg;23%). 
 
Kaart b 
In de tweede week heeft 36% een correct antwoord 
co
1. Bij ka
significant is (F=1.333; p=.256). Het effect van leesniveau is wel 
significant (F=7.256; p=.011). 
Het verschil tussen kaart a en b in week 2, is dat er bij kaart 
meer correcte antwoorden zijn in de tegengestelde conditie, en bij 
kaart b zijn er meer correcte an
conditie. Dit geldt voor beide leesniveaus. 
 
Kaart c 
Bij kaart c is er door 85% een correct antwoo
co
1. Ook hi
p=.281) en het leesniveau wel (F=4.800; p=.035).  
Opvallend bij deze kaart is dat er tussen de waarden in de 
symmetrische en tegengestelde conditie een verschil is bij het 
beginnende leesniveau (sym:85%, teg:65%). De waarde
gevorderde leesniveau zijn gelijk in beide condities. 
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gengestelde conditie gelijk aan elkaar, beide scores zijn 35%. Er 

r helemaal geen effect plaats van conditie (F=.000; 
r 10% en 

nditie scoort 45% 
 de tegengestelde conditie 35%. Dit verschil is niet significant 

p=.531). Er is ook geen significant effect van het 

(60%) 
het gevorderde leesniveau 

 
kaarten 

Kaart d 
De resultaten van deze kaart zijn in de symmetrische‐ en
te
vindt hie
p=1.000). Het verschil in leesniveau is bij deze kaart maa
daardoor ook niet significant (F=.400; p=.531). 
 
Kaart e 
De score op deze kaart is 40%. De symmetrische co
en
(F=.400; 
leesniveau te meten (F=.400; p=.531).  
Opmerkelijk bij deze kaart is dat er bij het beginnende leesniveau 
sprake is van een afname in de score, tussen de symmetrische‐ 
en tegengestelde (30%) conditie, en bij 
een milde toename van de score in de symmetrische‐ (30%) en 
tegengestelde (40%) conditie is waar te nemen. De onderstaande 
grafiek 6 geeft dit effect weer, in de vorm van een kruising tussen
beide condities. Dit effect is in week 1 ook waargenomen bij 
c, e en d. De beginnende lezers hebben dus meer baat bij een 
symmetrische tekst‐ afbeeldingrelatie om informatie tot zich te 
nemen en toe te passen.  

 
s in de Grafiek 6, score in procenten van kaart e in week 2, van beide leesniveau

symmetrische en tegengestelde conditie. 
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art f 
 de tweede week is er maar en score van 21% te meten. 
 is hier wel sprake van een effect van conditie (F=6.620; p=.014), 

 effect van leesniveau te meten (F=1.970; p=.169). Voor 
 

 

Ka
In
Er
maar geen
beide leesniveaus geldt een afname van de score tussen de
symmetrische conditie en de tegengestelde conditie. Ook in week 2 is 
de score op deze kaart zeer laag ten opzichte van de rest. De 
moeilijkheid van de kaart en opdracht is door zeer weinig deelnemers
juist onthouden. De gemiddelde score van 21% bestaat uit ongeveer 
gelijke scores in beide condities en leesniveaus.  
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Descriptieve en procedurele taken 
Ook in week 2 zijn de taken gesplitst in twee groepen (descriptief 
en procedureel), om de prestaties van beide leesniveaugroepen uiteen 
te zetten tegen de condities. Hieruit komt een gelijke set van 
resultaten naar voren als in week 1. Uit de resultaten blijkt dat er 
in zijn geheel, op alle taken en in beide condities, door beide 
leesniveaugroepen lagere scores zijn behaald, dan in week 1.  
Het leesniveau is ook hier wel weer significant (F=14.006; df=1,36; 
p=.001. De onderstaande grafieken 7 en 8  geven dit effect goed 
weer. Het enige verschil tussen de resultaten in week 1 en week 2 
zit in de scores van de gevorderde groep. In week 1 is er sprake van 
en milde toename in de scores tussen de symmetrische en 
tegengestelde conditie. In week 2 is er sprake van een minimale 
afname tussen symmetrische en tegengesteld. Deze afname is zo klein, 
dat gezegd kan worden dat er in beide condities, door de gevorderde 
lezers een gelijke score is behaald. Dit is af te lezen uit de 
onderstaande grafiek 7 en 8. Opmerkelijk is wel dat de gevorderde 
lezers aanzienlijk hoger scoren op de descriptieve dan op de 
procedurele taken. Dit verschil is groter dan in week 1 voor 
dezelfde groep.  
Voor de beginnende lezers geldt dat ze beter scoren in de 
symmetrische conditie, gelijk aan week 1. Ook voor de beginnende 
lezers geldt dat het verschil tussen beide taakgroepen klein is. Het 
grootste verschil is hier echter te vinden in de tegengestelde 
conditie. In week 1 is het verschil het grootst in de symmetrische 
conditie. 
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Grafiek 7, score in procenten van het beginnende leesniveau, op de descriptieve en 
procedurele taken in de symmetrische en tegengestelde conditie, in week 2. 
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Grafiek 8, score in procenten van het gevorderde leesniveau, op de descriptieve en 
procedurele taken in de symmetrische en tegengestelde conditie, in week 2. 

 
 
Verder geldt dat de gevorderde lezers in beide condities, op de 
descriptieve taken hoger scoren dan de beginnende lezers op de 
descriptieve taken in beide condities. De beginnende lezers scoren 
echter beter op de procedurele taken in de symmetrische conditie, 
dan de gevorderde lezers in de symmetrische conditie. Tabel b voegt 
de twee grafieken samen en geeft een overzicht van alle scores voor 
beide leesniveaus. 
 
 
  Beginnend leesniveau 

 
Gevorderd leesniveau 

 

  Symmetrisch  tegengesteld  Symmetrisch   tegengesteld 
 
Descriptief  

 
44 

 
35 

 
63 

 
62 

 
Procedureel  

 
41 

 
26 

 
31 

 
29 

Tabel b, gemiddelde correcte scores in procenten, op de descriptieve en 
procedurele taken, voor beide leesniveaus in de symmetrische en tegengestelde 
conditie, week 2. 

 



 58

Samenvatting 
 
Uit de resultaten zijn een aantal zaken belangrijk gebleken. De 
invloed van de condities op de twee leesniveaus is duidelijk naar 
voren gekomen.  
Over de leestijden kan gezegd worden dat deze bij het beginnende 
leesniveau langer zijn dan bij het gevorderde leesniveau, maar 
verder waarschijnlijk niet van invloed is geweest op de resultaten 
van de taken. De langere leestijden lijken geen verband te houden 
met de hoogte van de prestaties. Dit geldt eveneens voor de 
antwoordtijden en uitvoertijden, deze zijn voor beide leesgroepen 
ongeveer gelijk. Er blijken geen grote verschillen uit de resultaten 
en ook geen significant effect van de condities op de prestaties.  
De twee taakgroepen bestaande uit de zes individuele kaarten 
gebruikt in dit experiment staan in onderstaande tabel c 
gegroepeerd. Hierin kan duidelijk afgelezen worden wat de 
verschillen zijn in scores tussen week 1 en week 2. 
Wat wel significant is gebleken is het effect van leesniveau op de 
twee taakgroepen binnen beide leesniveaus. De beginnende lezers 
hebben over het algemeen beter gescoord na het lezen van de 
symmetrische tekst en afbeelding kaarten, dan ze hebben gescoord na 
het lezen van de tegengestelde tekst en afbeelding kaarten. Voor de 
gevorderde lezers geldt dat ze beter hebben gescoord na het lezen 
van de tegengestelde tekst en afbeelding kaarten, dan ze hebben 
gescoord na het lezen van de symmetrische tekst en afbeelding 
kaarten. Het verschil van dit effect binnen de gevorderde leesgroep 
is wel kleiner dan binnen de beginnende leesgroep.  
 
 

  Beginnend leesniveau  Gevorderd leesniveau 

  Symmetrisch  tegengesteld  Symmetrisch   tegengesteld 
 
Descriptief  

 
52 / 44 

 
46 / 35  

 
71 / 63 

 
77 / 62 

 
Procedureel  

 
61 / 41  

 
42 / 26 

 
57 / 31 

 
65 / 29 

Tabel c, gemiddelde scores in procenten van week 1 en 2, op de descriptieve en 
procedurele taken, voor beide leesniveaus in de symmetrische en tegengestelde 
conditie. Het cijfer voor de schuine streep is de score voor week 1, het cijfer na 
de schuine streep is voor week 2. 
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9. Experiment: conclusies en discussie 
 
 
Welk effect is nu af te lezen uit de resultaten? Voorgaand aan het 
experiment heb ik een aantal hypothesen en verwachtingen 
geformuleerd over de prestaties van de deelnemers uit de 
verschillende condities in mijn experiment. Daarbij speelt 
leesniveau en de twee taakvormen een grote rol. In het volgende 
gedeelte zal ik aan de hand van de gevonden resultaten de 
afzonderlijke gestelde verwachtingen behandelen. Daarbij zal ik ook 
aangeven welke factoren eventueel invloed hebben gehad op de 
resultaten, waardoor een verwachting misschien niet goed getoetst 
kan worden. Ik begin met de beginnende lezers, en start met week 1. 
Daarna behandel ik de gevorderde lezers. Aan het einde van dit 
hoofdstuk zal ik mijn bevindingen koppelen aan de theorie.  

 

Beginnende lezers 
 

Korte termijn geheugen, week 1 
Mijn eerst geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat 
beginnende lezers beter presteren in de symmetrische conditie dan in 
de tegengestelde conditie. Uit de resultaten blijkt dat deze 
verwachting juist is. Het is aannemelijk dat de deelnemers die nog 
niet volleerd lezers zijn, de inhoud van de kaarten uit het 
experiment beter hebben begrepen in de symmetrische vorm. Door 
informatie uit de afbeelding te koppelen, aan de informatie die ze 
uit de tekst hebben kunnen halen, hebben ze een betere representatie 
kunnen maken van de inhoud, waardoor ze beter hebben gescoord op de 
taken. Er is dus een duidelijke relatie tussen tekstbegrip en de 
mate waarin er gescoord is op de taken. 

 
Mijn tweede geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat 
beginnende lezers goed presteren op de procedurele taken in de 
symmetrische en tegengestelde conditie. Deze verwachting is niet 
helemaal uitgekomen. De prestaties op de procedurele taken in week 
1, voor de beginnende lezers is inderdaad goed in de symmetrische 
conditie. In de tegengestelde conditie ligt die prestatie lager 
(onder de 50%). Daar is de prestatie lager dan verwacht. Één 
mogelijk aanwijsbare reden hiervoor is de moeilijkheid van de 
gebruikte tekst‐ afbeeldingrelatie in de tegengestelde conditie. Uit 
de resultaten blijkt dat het prestatie verschil binnen deze groep 
veel groter is dan bij de gevorderde lezers. Deelnemers met AVI 1 en 
2, presteren duidelijk slechter dan AVI 3 en 4. Dit heeft het 
gemiddelde score niveau beïnvloed. Daarbij speelt de moeilijkheid 
van de tegengestelde relatie een rol en dit heeft het gemiddelde 
naar beneden gehaald. Het is mogelijk dat deze verwachting wel uit 
zou komen, als AVI 1 en 2 uit het experiment gehaald worden. Ik heb 
dit echter bewust niet gedaan, want dan zou die groep de helft 
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kleiner worden (10 deelnemers), en de individuele groepen te klein 
om een gegronde analyse te kunnen maken.  
 
Mijn derde geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat 
beginnende lezers minder goed presteren op de descriptieve taken dan 
op de procedurele taken in beide condities. Deze verwachting is voor 
de helft uitgekomen. Binnen de symmetrische conditie hebben de 
beginnende lezers inderdaad beter gepresteerd op de procedurele 
taken dan op de descriptieve taken. Voor de tegengestelde conditie 
gaat dit echter niet op. Daar staat tegenover dat de beginnende 
lezers zowel op de procedurele als descriptieve taken niet zo goed 
(minder dan 50%) hebben gepresteerd in de tegengestelde conditie. 
Dit resultaat kan ook te wijten zijn aan het grote verschil in 
prestatie binnen de groep, zoals bij de voorgaande verwachting is 
vermeld. Het is moeilijk duidelijk te achterhalen of de invloed van 
de tegengestelde relatie effect heeft gehad op de lage score. Het 
zou goed zo kunnen zijn dat door het lage tekstbegrip in de 
tegengestelde conditie, een handeling (procedure) minder goed 
begrepen wordt dan het onthouden van descriptieve informatie. Ik 
denk zelf dat hier niet alleen de lage score van AVI 1 en 2 het 
gemiddelde heeft beïnvloed, maar dat bij deze kinderen een heel 
ander aspect ook een rol speelt. Het aspect van concept en omgeving. 
Hiermee bedoel ik dat bij het uitvoeren van een handeling, niet 
alleen de handeling onthouden dient te worden, maar ook begrepen 
waarom en in welke context de handeling geplaatst moet worden. 
Tijdens de afname van mijn experiment is het me bij deze groep jonge 
kinderen met AVI 1 en 2 opgevallen dat ze moeite hadden te begrijpen 
waarom ze iets moesten uitvoeren. Het doel ervan en het gehele 
concept was te groot voor ze om geheel te bevatten. Dit is echter 
een waarneming van mijn kant en daar kan niets zekers aan verbonden 
worden. Toch is het de moeite waard om het te vermelden, omdat dit 
kan verklaren waarom er zo slecht is gescoord op de procedurele 
taken in de tegengestelde conditie. Het is mogelijk dat dit aspect 
onverhoeds een rol heeft gespeelt en waarschijnlijk niet alleen een 
invloed is van leesniveau en conditie.  

 

Lange termijn geheugen, week 2 
Mijn vierde geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat 
beginnende lezers beide taken goed uitvoeren in de symmetrische 
conditie. Deze verwachting blijkt juist te zijn. De beginnende 
lezers hebben gemiddeld op beide taken een score van 40% correcte 
antwoorden of hoger.  
 
Mijn vijfde geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat 
beginnende lezers beide taken minder goed uitvoeren in de  
tegengestelde conditie dan in de symmetrische conditie. In de 
tegengestelde conditie scoren ze inderdaad minder goed. Dit zou een 
aanduiding kunnen zijn dat de beginnende lezers de informatie 
verkregen uit de tegengestelde kaarten minder goed mentaal opslaan, 
waardoor ze bij een her‐afname slechter scoren. Ook kan het zo zijn, 
dat ze in de eerste week al veel moeite hadden met de tekst, zoals 
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aangeduid bij hypothese drie, waardoor ze in week 2 ook niet goed 
zullen scoren gemiddeld.  
 
Mijn zesde geformuleerde hypothese is opgesplitst in twee delen:a) 
Verwacht wordt dat de beginnende lezers beter presteren op de 
procedurele taken dan op de descriptieve taken in beide condities. 
b) Verwacht wordt dat de procedurele taken minder goed uitgevoerd 
worden in de tegengestelde conditie, dan de descriptieve taken in de 
symmetrische conditie. De eerste verwachting lijkt niet uit te 
komen. In de symmetrische conditie scoren ze beter op de procedurele 
taken, al is dat verschil maar 3%. In de tegengestelde conditie is 
dat verschil veel groter, daar scoren ze redelijk goed op de 
descriptieve taken, dan ze scoren op de procedurele taken. Een reden 
voor dit resultaat zou wederom te maken kunnen hebben met de AVI 1 
en 2 kinderen, die nog niet goed instaat zijn concepten in context 
te begrijpen. Vanuit de theorie blijkt dat kinderen baat hebben bij 
afbeeldingen, waar m.b.v. pictogrammen procedures verduidelijkt 
kunnen worden. Vergelijkbaar met mijn experiment heb ik gebruik 
gemaakt van pictogrammen; in kleine mate in de symmetrische 
conditie, en in fotografische vorm in de tegengestelde handleiding. 
Misschien is dit verschil in de ‘vorm’ van de pictogrammen wel een 
punt van aandacht voor de prestaties. Het zou goed kunnen zijn dat 
de abstracte vorm in de symmetrische handleiding beter begrepen en 
onthouden wordt dan de fotografische vorm in de tegengestelde 
handleiding. 
Het tweede deel van deze verwachting is wel uitgekomen. De 
prestaties op de procedurele taken in de tegengestelde conditie ligt 
inderdaad lager dan de prestaties op de descriptieve taken in de 
symmetrische conditie. Dit is mede een uitkomst die veroorzaakt 
wordt door het falen van het eerste deel van de verwachting. De 
prestatie van 26% in de tegengestelde condities is zeer laag. Het is 
daarom moeilijk te zeggen of deze score veel hoger zou zijn als de 
AVI 1 en 2 kinderen niet mee zouden hebben gedaan. Ik denk dat de 
moeilijkheid van de tegenstelling zwaar heeft gewogen in de 
uitvoering van de procedurele taken. Dit geldt vooral voor de 
laatste taak (taak 6, bij kaart f). Deze taak bestond uit drie 
handelingen en is maar door weinig correct onthouden en uitgevoerd. 
Waarschijnlijk is deze taak te ingewikkeld, t.o.v. de andere taken. 
 

Samenvattend voor beginnende lezers 
Over het geheel genomen scoren de beginnende lezers op alles beter 
in week 1 dan in week 2. Dit is een logische uitkomst, omdat na één 
week, een deel van de informatie is vergeten. Als we kijken naar de 
afzonderlijke condities, scoren de beginnende lezers beter in de 
symmetrische conditie, dan in de tegengestelde conditie. Als we 
kijken naar de afzonderlijke taken binnen de condities, wordt er in 
de symmetrische conditie beter gescoord op de procedurele taken en 
in de tegengestelde conditie beter op de descriptieve taken. 
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Gevorderde lezers 

 

Korte termijn geheugen, week 1 
Mijn zevende geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat 
gevorderde lezers beter presteren in de tegengestelde conditie dan  
in de symmetrische conditie. Deze verwachting komt goed overeen met 
de resultaten. Er wordt door de gevorderde lezers over het algemeen 
goed gescoord, maar in de tegengestelde conditie scoren ze hoger dan 
in de symmetrische conditie. De theorie stelt dat kinderen die al in 
staat zijn te lezen baat hebben bij prikkelingen om het lezen en 
leren interessanter te maken. Het oplossen van de ‘puzzel’ die 
veroorzaakt wordt door de tegenstelling tussen tekst en afbeelding, 
lijkt bij gevorderde lezers te leiden tot een betere verwerking, 
waardoor ze beter presteren.  
 
Mijn achtste geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat 
gevorderde lezers even goed presteren op beide taken in de 
symmetrische conditie. Deze verwachting is deels uitgekomen. Ze 
presteren namelijk op beide taken goed (meer dan 50%), maar er is 
duidelijk een verschil tussen de scores op de procedurele en 
descriptieve taken. De score op de procedurele taken is namelijk 
hoger. De verwachting dat deze scores ongeveer gelijk zouden zijn, 
is dus niet uitgekomen, maar de deelnemers hebben wel goed 
gepresteerd. 

 
Mijn negende geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat  
gevorderde lezers even goed presteren op beide taken in de 
tegengestelde conditie. Voor deze verwachting geldt dezelfde  
conclusie als voor verwachting acht. Ook hier scoren ze op beide 
taken goed, alleen scoren ze op de procedurele taken beter. In zijn 
geheel scoren ze op de twee taken hoger in de tegengestelde conditie 
dan in de symmetrische conditie. 
 

Lange termijn geheugen, week 2 
Mijn tiende geformuleerde verwachting was: Verwacht wordt dat de 
gevorderde lezers in de tegengestelde conditie beide taken goed 
uitvoeren. Over deze verwachting kan gezegd worden dat de deelnemers 
goed hebben gepresteerd op de descriptieve taken, en niet goed op de 
procedurele. Er is voor de helft slechter gepresteerd op de 
procedurele taken ten opzichte van de descriptieve taken. Dat is een 
enorme afname in prestatie ten opzichte van week 1. Bij de 
descriptieve taken zien we ook een afname maar deze is maar klein. 
 
Mijn elfde geformuleerde verwachting bestaat uit twee delen: a) 
Verwacht wordt dat gevorderde lezers in de symmetrische conditie 
beide taken minder goed uitvoeren dan in de tegengestelde conditie. 
b) Verwacht wordt dat de procedurele taken in de symmetrische 
conditie beter uitgevoerd worden dan de descriptieve taken in de 
tegengestelde conditie. Voor het eerste deel van deze verwachting 
geldt dat er in beide condities op de twee taken ongeveer gelijk is 
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gescoord; gemiddeld goed op de descriptieve taken en niet goed op 
de procedurele taken. Dus de verwachting dat er beter gescoord zou 
worden in de tegengestelde conditie is voor week twee niet 
uitgekomen.  
Omdat er door de deelnemers niet zo hoog is gescoord op de 
procedurele taken als verwacht (voor zowel week 1 als 2), is het 
tweede deel van deze verwachting ook niet uitgekomen. De prestaties 
op de procedurele taken in de symmetrische conditie zijn niet hoger 
dan de prestatie op de descriptieve taken in de tegengestelde 
conditie. 

 

Samenvattend voor gevorderde lezers 
Over het geheel genomen scoren de gevorderde lezers beter in week 1 
dan in week 2 op alle taken. Opvallend is hierbij de drastische 
afname in de gemiddelde score op de procedurele taken in beide 
condities. De afname in gemiddelde score op de descriptieve taken is 
normaal te noemen (vergelijkbaar met de hoeveelheid afname op de 
descriptieve taken in de andere leesconditie). Het grootste verschil 
is te vinden bij de procedurele taken in de tegengestelde conditie, 
een afname van 36%.  
In week 1 is er door de gevorderde lezers op beide taken hoger 
gescoord in de tegengestelde conditie dan in de symmetrische. Voor 
week 2 is de score gelijk te noemen.  
Het effect van leesniveau is duidelijk naar voren gekomen. Als we 
kijken naar de afzonderlijke taken, is er in beide weken op de 
descriptieve taken beter gescoord dan op de procedurele taken.  

 

Conclusies 
 
Het ‘lezen’ van een afbeelding is een gecompliceerd proces, 
vergelijkbaar met het lezen van een tekst (Elich, 2005). In mijn 
experiment heeft het ‘lezen’ van de afbeelding een prominente plaats 
gekregen. Daarnaast kan de samenhang tussen tekst en afbeelding 
verschillende vormen aannemen. Uit de resultaten is de kracht van 
afbeeldingen in samenhang met tekst duidelijk naar voren gekomen.  
Concluderend kan gezegd worden dat voor bepaalde doelgroepen een 
tegengestelde relatie tussen tekst en afbeelding wel degelijk 
effectief kan zijn, om een goede mentale representatie op de bouwen 
van de informatie. De doelgroep waarbij dit effectief is gebleken is 
de groep gevorderde lezers in mijn utgevoerde experiment. De vraag 
is echter of dit ook geldt voor andere groepen lezers. Voor 
beginnende lezers lijkt deze relatie niet effectief te zijn, als je 
kijkt naar de resultaten van het experiment.  
De verwachting dat de beginnende lezers niet goed zouden scoren in 
de tegengestelde conditie is uitgekomen. Aangezien deze groep nog 
niet volleerd lezers zijn, leent de symmetrische tekst‐ 
afbeeldingrelatie zich juist heel goed voor deze doelgroep. De 
wisselwerking tussen tekst en beeld in deze relatie biedt een 
duidelijke vorm om informatie over te brengen. De beginnende lezers 
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scoren zelfs in week twee hoger op de procedurele taken dan de 
gevorderde lezers in de symmetrische conditie. Blijkbaar hebben de 
beginnende lezers meer baat bij een symmetrische tekst‐ 
afbeeldingrelatie als het gaat om het aanleren van procedures, dan 
de gevorderde lezers.  
Hetzelfde kan gezegd worden voor gevorderde lezers, die minder baat 
hebben bij een symmetrische relatie. Dit komt duidelijk naar voren 
in week 1. Voor de gevorderde lezers geldt echter dat ze juist baat 
hebben bij een tegengestelde relatie. Dit is niet gezegd dat ze over 
het algemeen slecht scoren in de symmetrische conditie. De 
prestaties zijn in zijn geheel beter dan bij de beginnende lezers. 
De meest opvallende conclusie is dat de gevorderde lezers gemiddeld 
hoger scoren in de tegengestelde conditie in week 1 dan in de 
symmetrische conditie in week 1. Blijkbaar heeft deze vorm van 
tekst‐ afbeeldingrelatie een positief effect op de informatie opslag 
bij deze groep. Wat betreft het lange termijn geheugen gaat dit 
verhaal niet op, daar scoren ze gelijk. Je zou kunnen zeggen dat de 
prikkeling die voortkomt uit de waarneming van een tegengestelde 
relatie van korte duur is, het lijkt niet voor een langdurige 
inprenting te zorgen. De opbouw van de mentale representatie lijkt 
goed te zijn en effectief bij het korte termijn geheugen, maar zwak 
voor het lange termijn geheugen. De mentale opbouw bij de waarneming 
van een symmetrische relatie is zwakker, maar lijkt wel langer stand 
te houden in het lange termijn geheugen.  
Vergeleken met de literatuur over tekst‐ afbeeldingrelaties, sluiten 
mijn bevindingen aan bij de theorie. Onderzoek van Peeck (1993) en 
Style en Arzipe (2001) ondersteunen dat. Door de aandacht voor een 
tekst en afbeelding te vergroten, leren kinderen beter van die 
informatie. De ontwikkelde tegengestelde tekst‐ afbeeldingrelatie in 
mijn experiment, die gebaseerd is op onderzoek van Nikolajeva en 
Scott (2000), leidt tot een betere prestatie bij gevorderde lezers.  
 
De prestaties op de descriptieve taken zijn voor beide leesniveaus 
gemiddeld goed. Het verschil tussen week 1 en 2 is niet zo groot. 
Maar het verschil tussen week 1 en 2 voor de procedurele taken is 
wel groot. Daar waar goed gescoord wordt in week 1 op de procedurele 
taken, is een sterke afname te zien in week 2. Dit geldt vooral voor 
de gevorderde lezers in beide condities. Het lijkt erop dat de 
opbouw van de mentale representatie voor de procedurele taken goed 
is voor het korte termijn geheugen, maar sterk afneemt bij het lange 
termijn geheugen.  
Deze bevindingen sluiten aan bij de theorie van Hooijdonk en Krahmer 
(2005) dat het leren vanuit afbeeldingen geschikt is voor het 
aanleren van procedurele taken. Dit leidt tot snelle leertijden een 
goede opbouw in het korte termijn geheugen. Echter is het niet 
duidelijk hoe deze mentale opbouw standhoud in het lange termijn 
geheugen. Mijn resultaten wijzen erop dat de informatie sterk 
afneemt na één week. De reden hiervoor is niet duidelijk en zou in 
een vervolg experiment uitgebreider onderzocht moeten worden. Voor 
de descriptieve taken is de opbouw ook goed (niet zo explosief), 
maar houdt beter stand in het lange termijn geheugen. Dit effect 
geldt voor beide leesgroepen. 
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Voor beginnende lezers is een symmetrische tekst‐ 
afbeeldingrelatie effectief. Hier zorgt de gelijke inhoud voor de 
beste samenhang tussen tekst en afbeelding, waardoor er een goede 
opbouw van de mentale representatie plaatsvindt.  
Een tegengestelde tekst‐ afbeeldingrelatie kan effectief zijn in een 
instructieve tekst. Het lijkt zo te zijn dat dit alleen geldt voor 
gevorderde lezers. De prikkeling die voortkomt uit de tegenstelling 
in de inhoud bij deze relatie heeft effect op opbouw van de mentale 
representatie van deze doelgroep. Dit praktische voordeel zou goed 
toepasbaar kunnen zijn in andere instructieve teksten. De 
tegengestelde relatie tussen tekst en afbeelding zou heel goed 
toegepast kunnen worden in verschillende leerdoelen voor kinderen 
die instaat zijn zelfstandig te kunnen lezen. Het zou ook kunnen dat 
in andere tekstsoorten deze tekst‐ afbeeldingrelatie voordelen heeft 
voor de informatie overdracht.  
 

 

Discussie 
 
Na de uitvoering en bespreking van mijn experiment resten er nog een 
aantal punten die besproken dienen te worden.
Uit de resultaten is gebleken dat er een complicatie is met kaart f 
uit mijn experiment. De resultaten wijzen uit dat deze afwijkt van 
de resultaten op de andere kaarten. Ik kan hierover zeggen dat 
waarschijnlijk de tekst en de opdracht te moeilijk was voor beide 
leesgroepen. Het lijkt erop dat de tekst toch iets te lang is 
geweest, al ik heb ik mij wel geprobeerd te houden aan de AVI 
richtlijnen. De moeilijkheid zat in de uitvoering van de drie 
stappen in de taak van het resetten van Furby. Daarnaast heeft de 
handeling zelf ook nog invloed gehad. Dit is een praktisch obstakel, 
namelijk dat de handen van de meeste deelnemers te klein zijn om 
Furby met één hand vast te houden, en dit bemoeilijkte de uitvoering 
van de taak. Dit heeft om deze reden ook de prestaties op de 
procedurele taken beïnvloed, waardoor de gemiddelden lager zijn 
uitgevallen. Verder onderzoek naar het effect van procedurele en 
descriptieve taken binnen een handleiding is nodig om meer te kunnen 
zeggen over hun effectiviteit op de prestaties. Dit geldt ook voor 
onderzoek naar de symmetrische en tegengestelde afbeelding relaties 
uit mijn experiment. Diepgaander onderzoek, met een grotere groep 
deelnemers zou meer duidelijkheid kunnen geven over hun effect 
binnen een handleiding op het aanleren van taken en het begrijpen en 
onthouden van informatie. Mijn bevindingen dienen als goed startpunt 
voor dit diepergaand onderzoek.  
Mijn interesse in beelden en literatuuronderzoek heeft geleid tot de 
uitvoering van een experiment naar tekst‐ afbeeldingrelaties. Een 
afwijking tot andere tekst‐ beeldanalyses binnen de 
communicatiekunde, is dat ik mij deels heb gericht op theorie uit de 
literatuurwetenschap. De bevindingen die ik uit literatuur‐
wetenschappelijk onderzoek ben tegengekomen is toegepast bij de 
totstandkoming van de hypothesen en verwachtingen. Dit maakt de 
uitvoering en bespreking van de hypothesen en verwachtingen een stuk 
ingewikkelder, omdat er niet veel directe theorie is waar ik mijn 
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resultaten aan heb kunnen toetsen. Mijn onderzoek onderscheid zich 
daarin. Dit houdt ook in dat er nog een groot gebied open ligt die 
onderzocht kan worden. Ik hoop dat mijn werk aanleiding kan geven 
voor verdere uitdieping van dit onderwerp. 
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10. Een laatste gedachte... 
 
In dit laatste gedeelte probeer ik mijn visie op tekst en beeld een 
plek te geven. Vooropgesteld wil ik geen afbreuk doen aan bestaande 
theorieën en opvattingen, ik wil juist proberen een aanvullende en 
bredere blik te creëren binnen mijn discipline en daarbuiten. 
In beginsel is mijn eerste opvatting over tekst‐ beeldrelatie 
voorgekomen uit verschillende theorieën, onderzoeken en experimenten 
uit verschillende wetenschappen, maar één artikel in het bijzonder 
heeft veel bijgedragen aan de vorming van mijn vraagstelling: het 
artikel over the dynamics of picturebook communication van 
Nikolajeva en Scott (2000). Van oorsprong is de algemene gedachte 
altijd geweest, om informatie toe te dienen in zo simpel mogelijke, 
hapklare brokken. Verwacht is dat deze visie en aanpak bij het 
ontwikkelen van teksten, het meest effectief zou blijken, als het 
gaat om vanuit die teksten iets te leren. Nu zijn er uitzonderlijk 
veel documenten in de wereld die in die vorm bestaan, en ook 
effectief zijn.  
In mijn zoektocht naar literatuur heb ik veelvuldig gelezen over 
tekst en beeld, waarin het ‘beeld’ vaak ter verduidelijking van de 
tekst is gebruik, als hulpmiddel. Tekst en beeld heb ik juist als 
gelijke in één relatie willen weergeven in deze scriptie. Het 
artikel van Nikolajeva en Scott heeft mij op een nieuw spoor gezet, 
wat heeft geleid tot deze uitwerking in mijn afstudeerscriptie. In 
tegenstelling tot de simpele hapklare aanpak, ben ik gefascineerd 
geraakt door een meer gecompliceerde aanpak. De tegenstelling in de 
relatie die tekst en afbeelding kunnen vormen heeft mij geprikkeld. 
Ik vond het fascinerend om te lezen dat juiste een ingewikkelde 
relatie kon leiden tot het beter verwerken van informatie. Dit 
druist in tegen te opvatting dat alles juist afgebroken moet worden 
in kleine simpele delen, om een leerdoel te kunnen dienen. Het gat 
tussen literatuur, zoals detectives en kinderboeken, die bij uitstek 
bedoeld zijn voor vermaak en tijdverdrijf; en de informatieve 
instructieve tekst die bedoeld is om informatie over te dragen, heb 
ik met deze scriptie gedeeltelijk proberen te dichten, door aan te 
tonen dat het gat niet zo groot is als het lijkt. Het uitgangspunt 
om de spanning in een detective op te bouwen door allerlei 
schijnbare gecompliceerde tegenstellingen en verschillende rode 
draden, maken de tekst juist spannend en moeilijk. De tekst wordt 
hierdoor ook interessant en de moeite waard om door te lezen en deze 
‘op te lossen’ zoals een puzzel. Vanuit mijn bevindingen uit mijn 
experiment kan het principe van tegenstelling ook toegepast worden 
in een instructieve tekst. Het oplossen van de contradictie in een 
handleiding kan bij bepaalde doelgroepen leiden tot een betere 
verwerking en uiteindelijk tot beter begrip.  
Als afsluitende gedachte zeg ik dit: de weg van de minste weerstand 
hoeft niet altijd de meest effectieve te zijn. De kracht zit hem 
niet in de lengte van de afstand maar in de rijkheid van de reis...  
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2. 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Ik ben Joline Esser en ik studeer communicatiekunde aan de Universiteit 
Utrecht. Momenteel ben ik bezig met een afstudeerproject, waarin een 
analyse naar de omgang van kinderen met een handleiding centraal staat.  
Ik heb met de leiding van uw BSO afgesproken u te benaderen met de vraag 
of u toestemt in de deelname van uw kind aan een kleinschalig onderzoekje, 
wat onderdeel vormt van mijn afstudeeropdracht. Verderop in deze brief 
vindt u meer uitleg over de inhoud van het onderzoekje. De deelnemende 
kinderen moeten een AVI niveau bezitten van 1, 2, 3 en 7, 8, 9 of hoger. 
De maximum leeftijdsgrens is 12 jaar. 
Deze afstudeeropdracht doe ik alleen, en daarom verreist dit dat ik 
gebruik maak van video‐opnamen tijdens de afnamen. Dit is voor mij 
noodzakelijk om te kunnen klokken hoe lang een kind bezig is, en om vast 
te leggen wat er gezegd en gedaan wordt tegelijkertijd. Om de privacy van 
de kinderen te waarborgen worden de beelden vernietigd, na afronding. Ik 
zal na beëindiging van mijn onderzoek de resultaten van de (anonieme) 
deelnemende kinderen aan de BSO presenteren.  
Onderaan deze brief vindt u een strookje waarop u kunt aangeven of u 
instemt met de deelname van uw kind. De deelnemende kinderen krijgen 
natuurlijk na afronding van het onderzoekje een klein presentje, in de 
vorm van een schriftje met potlood.  
Inhoud onderzoekje 
Het onderzoekje heeft als doelstelling te kijken hoe kinderen omgaan met 
een handleiding. Deze handleiding heeft betrekking op het elektronische 
speelgoed Furby. Van de deelnemende kinderen wordt verwacht dat ze een 
verkorte handleiding lezen met informatie over Furby, waarna ze een 
drietal vragen beantwoorden over de handleiding, en afsluitend de 
informatie proberen toe te passen op Furby, aan de hand van een drietal 
korte taken. De totale afname per kind duurt ongeveer 10 minuten. Na één 
week vindt er een her‐afname plaats, om nogmaals de kennis van de kinderen 
te kunnen toetsen. De her‐afname duurt 5 minuten.  
Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij altijd bellen op het nummer: 055‐
5347297, of contact op nemen met uw BSO. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Joline Esser 
 

..................................................................
 
Ik stem toe met de deelname 
van mijn kind aan dit  
onderzoekje:  

Ja□     nee□ 
Ouders/verzorgers van:  
 
..................(naam kind) 

 
Leesniveau: AVI............... 

 
Leeftijd:..................... 

 

Handtekening ouder/verzorger:  

...........................
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3. 
 
Overzicht leestijden, uitvoertijden, antwoordtijden, Ja/Nee‐
observatiemodellen en motivatiescore experiment Furby. 
 
 
Symmetrische conditie       Volgnummer: 
 
Observaties descriptief 
 
Leestijden in sec. 
Kaart a   
Kaart b   
Kaart c   
 
Antwoordtijden in sec. 
vraag 1   
Vraag 2   
Vraag 3   
 
 
Observatiemodel vraag 1  
  Drukknop  (en)  microfoon 
Aanwezig in 
antwoord 

     

 
Observatiemodel vraag 2  
  Wil je  spelen  Ga maar  slapen 
Aanwezig in 
antwoord 

       

Observatiemodel vraag 3  
  Hoi   Furby 
Aanwezig in 
antwoord 

   

 
 
Observaties procedureel 
 
Leestijden in sec. 
kaart d   
Kaart e   
Kaart f   
 
Uitvoertijden in sec. 
Taak 1   
Taak 2   
Taak 3   
Observatiemodel taak 1 



 80

  Voor 
buik 
drukken 

Tijdens 
buik 
drukken 

Na buik 
drukken 

Anders drukken 1 

Handelingen in 
de uitvoering 

       

 
Observatiemodel taak 2 
  Op de rug 

drukken 
Anders 
drukken 
2 

Handelingen in 
de uitvoering 

   

 
Observatiemodel taak 3 
  H. Op de 

kop houden 
I. Op de 
tong drukken 

J. Knop 
verschuiven 

Juiste 
volgorde 

Handelingen in 
de uitvoering 

      HIJ      IJH 
JHI      JIH 
IHJ      HJI 
HI       HJ 
IJ       IH 
JI       JH 

 
Observaties focus 
Aantal malen 
wegkijken tijdens 
lezen 

Aantal malen 
wegkijken tijdens 
rest tijd 

Aantal non‐
gerelateerde 
opmerkingen tijdens 
de afname 
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Overzicht leestijden, uitvoertijden, antwoordtijden, Ja/Nee‐
observatiemodellen en motivatiescore experiment Furby 
 
 
Tegengestelde conditie        Volgnummer: 
 
Observaties descriptief 
 
Leestijden in sec. 
Kaart o   
Kaart p   
Kaart q   
 
Antwoordtijden in sec. 
vraag 1   
Vraag 2   
Vraag 3   
 
 
Observatiemodel vraag 1  
  Drukknop  (en)  microfoon 
Aanwezig in 
antwoord 

     

 
Observatiemodel vraag 2  
  Wil je  spelen  Ga maar  slapen 
Aanwezig in 
antwoord 

       

 
Observatiemodel vraag 3  
  Hoi   Furby 
Aanwezig in 
antwoord 

   

 
 
Observaties procedureel 
 
Leestijden in sec. 
kaart r   
Kaart s   
Kaart t   
 
Uitvoertijden in sec. 
Taak 1   
Taak 2   
Taak 3   
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Observatiemodel taak 1 
  Voor 

buik 
drukken 

Tijdens 
buik 
drukken 

Na buik 
drukken 

Anders drukken 1 

Handelingen in 
de uitvoering 

       

 
Observatiemodel taak 2 
  Op de rug 

drukken 
Anders 
drukken 
2 

Handelingen in 
de uitvoering 

   

 
Observatiemodel taak 3 
  H. Op de 

kop houden 
I. Op de 
tong drukken 

J. Knop 
verschuiven 

Juiste 
volgorde 

Handelingen in 
de uitvoering 

      HIJ      IJH 
JHI      JIH 
IHJ      HJI 
HI       HJ 
IJ       IH 
JI       JH 

 
Observaties focus 
Aantal malen 
wegkijken tijdens 
lezen 

Aantal malen 
wegkijken tijdens 
rest tijd 

Aantal non‐
gerelateerde 
opmerkingen tijdens 
de afname 
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4. 
 
*Aan elkaar voorstellen, zeggen hoe lang het ongeveer duurt, waar 
plaats te nemen, geruststellen van de deelnemer* 
 
*ik zet de camera aan. En daarna vul ik de gegevens van de deelnemer 
in op het afname formulier.*  
 
“Ik geef je telkens 1 kaart, en ik wil dat je deze goed leest en 
bekijkt. Als je denkt klaar te zijn, geef je de kaart aan mij 
terug.” 
 
(geef 1e descriptieve kaart aan deelnemer) 
 
*Wacht tot dat deelnemer aangeeft klaar te zijn met lezen* 
 
“Ik ga je nu een vraag stellen. Probeer daar zo goed mogelijk een 
antwoord op te geven. Als je het niet weet, zeg je dat gewoon.”  
 
(stel de vraag en noteer het antwoord) 
 
 
“Ik geef je nu nog een kaart en ik wil dat je die ook goed leest en 
bekijkt en de kaart aan mij terug geeft.”  
 
(geef 2e descriptieve kaart aan deelnemer) 
 
*Wacht tot dat deelnemer aangeeft klaar te zijn met lezen* 
 
“Ik ga je nu een vraag stellen. Probeer daar zo goed mogelijk een 
antwoord op te geven. Als je het niet weet, zeg je dat gewoon.” 
 
(stel de vraag en noteer het antwoord) 
 
 
“Als laatste geef ik je nou nog een kaart en daarvoor geldt 
hetzelfde. Goed lezen en bekijken, en aan mij terug geven.” 
  
(geef 3e descriptieve kaart aan deelnemer) 
 
*Wacht tot dat deelnemer aangeeft klaar te zijn met lezen* 
 
“Ik ga je nu een vraag stellen. Probeer daar zo goed mogelijk een 
antwoord op te geven. Als je het niet weet, zeg je dat ook gewoon” 
 
(stel de vraag en noteer het antwoord) 
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“Ik geef je één kaart, en ik wil dat je deze goed leest en bekijkt. 
Als je denkt klaar te zijn, geef je de kaart terug.  
 
(geef kaart 1, procedurele taak) 
 
*Wacht tot dat deelnemer aangeeft klaar te zijn met lezen* 
 
“Ik ga nu aan Furby vragen of hij wilt spelen, en de opdracht aan 
jou is, om hem opnieuw te laten tellen.” 
 
*wacht tot deelnemer zijn taak heeft uitgevoerd met Furby, en 
aangeeft klaar te zijn* 
 
 
“Ik geef je één kaart, en ik wil dat je deze goed leest en bekijkt. 
Als je denkt klaar te zijn, geef je de kaart terug.”  
 
(geef kaart 2, procedurele taak) 
 
*Wacht tot dat deelnemer aangeeft klaar te zijn met lezen* 
 
“Ik ga nu aan Furby vragen of hij wilt slapen. De opdracht aan jou 
is om hem weer wakker te maken.” 
 
 
*wacht tot deelnemer zijn taak heeft uitgevoerd met Furby, en 
aangeeft klaar te zijn* 
 
 
 
“Ik geef je één kaart, en ik wil dat je deze goed leest en bekijkt. 
Als je denkt klaar te zijn, geef je de kaart terug.”  
 
(geef kaart 3, procedurele taak) 
 
*Wacht tot dat deelnemer aangeeft klaar te zijn met lezen* 
 
“De opdracht aan jou is om te proberen Furby opnieuw te laten 
beginnen. Furby staat nu gewoon nog aan.”  
 
*wacht tot deelnemer zijn taak heeft uitgevoerd op Furby, en 
aangeeft klaar te zijn* 
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5. 
 
 
Voorbeeldkaart (ware grootte: A4‐formaat). 
 
 
 
 

 
 
 
 

               Hij heeft een knop in zijn buik, rug 
               en mond, waar je op kan drukken.  
               Hij heeft een microfoon in zijn buik. 
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