
    

    

    

 

 

 

Horen.….zien….en..… leren 

 

Een onderzoek naar het gebruik van visuele en auditieve ondersteuning  

bij het leren van woorden in een vreemde taal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindwerkstuk Master Taalwetenschap 

Programma: Taal- en Ontwikkeling 

Gemaakt door: Marlijn Muller 

Studentnummer: 0157651 

Begeleider: prof. dr. Huub van den Bergh 

Tweede begeleider: dr. Frank Drijkoningen 

Datum: 16 juli 2007 

   



 - 2 - 
 

Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn Master Eindwerkstuk, de afsluiting van de masteropleiding Taalwetenschap 

en het programma Taal- en Ontwikkeling. Tijdens mijn masteropleiding heb ik me vooral 

gericht op het onderwijzen van een vreemde taal en welke methoden daarbij van toepassing 

kunnen zijn. Dit werkstuk is een verslag van het onderzoek, gericht op het leren van een 

vreemde taal, dat ik samen met twee andere studenten heb uitgevoerd. In de inleiding leg ik 

uit waar dit onderzoek over gaat. 

 

Het schrijven van een scriptie ter afsluiting van je Master is een speciaal proces. Met je 

Master sluit je je studieperiode af en je eindwerkstuk is als het ware een bekroning op die 

studieperiode. Mijn scriptieproces en de gebeurtenissen eromheen waren in dat opzicht een 

leerproces op zich, met lessen die geen professor of hoogleraar je kan leren. Juist daarom 

wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een paar mensen te bedanken omdat ze 

altijd in mij hebben geloofd en mij tijdens de hele periode hebben gesteund. Allereerst 

Viktor die tijdens zijn eigen scriptieproces en ook daarna steeds de tijd en de energie vond 

om mij te stimuleren om door te zetten. En mijn ouders, Rob en Betty, die ondanks hun 

eigen drukke leven altijd voor me klaar staan en trots op me zijn. Wietske, voor het kritisch 

lezen van mijn scriptie. Mijn familie, vrienden, teamleden en collega’s van de USBO die me er 

steeds weer aan hebben herinnerd dat mijn scriptie toch ook nog af moest. Ik ben allen 

bijzonder dankbaar voor alle lieve woorden en steun. 

 

Tot slot dank ik Matthijs Hendriks en Annemarie Nobel-Eikelboom voor het samen uitvoeren 

van dit onderzoek en hun inhoudelijke commentaar en wijze woorden. Ook mijn begeleider 

Huub van den Bergh dank ik voor zijn vertrouwen en hulp tijdens het schrijven van dit 

werkstuk. Frank Drijkoningen dank ik voor zijn bijdrage als tweede lezer. 

 

Met dit onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het proces van het 

leren van een vreemde taal. 

 

Den Haag, juli 2007 

Marlijn Muller 
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Inleiding 

 

“Horen, zien en leren”1 is de titel van deze scriptie. In deze scriptie wordt een onderzoek 

beschreven naar het leren van woorden. Iedereen heeft vroeger op school tijdens de taalles 

woorden moeten leren. Niet iedereen heeft daar de beste herinneringen aan, ook ik niet. 

Daar zou verandering in moeten komen. 

 Tijdens mijn master Taalwetenschap heb ik veel geleerd over de nieuwe 

onderwijsmethodes in het taalonderwijs. Er wordt de laatste jaren regelmatig onderzoek 

gedaan naar taalonderwijs in Nederland. Moderne methodes gebruiken veel multimediale 

middelen zoals computers en televisie om leerlingen een taal te leren. Deze “Computer-

assisted Language Learning” methodes zorgen voor afwisseling en het motiveren de 

leerlingen. Ze bevatten leesteksten, filmpjes, oefeningen, spelletjes en grammatica-uitleg.  

De meeste methodes op de middelbare school hebben echter nog gewoon een boek met 

daarin de oefeningen en de te leren woorden, opgesomd in rijtjes. Ik vroeg mij af of die 

woorden ook op een andere manier aangeboden zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld door 

plaatjes te gebruiken en ze via een computer aan te bieden. Wanneer de leerlingen dan via 

een hoofdtelefoon ook nog het woord kunnen horen, dan wordt het misschien nog beter 

opgeslagen. Dit onderzoek heeft als doel uit te zoeken of het gebruik van visuele en 

auditieve ondersteuning, via een computer, helpt bij het leren van woordjes. 

Het onderzoek is uitgevoerd als afsluiting van de master Taalwetenschap: Taal en 

ontwikkeling. Het onderzoek is opgezet samen met twee andere studenten, Annemarie 

Nobel en Matthijs Hendriks, onder begeleiding van prof. dr. Huub van den Bergh.  

                                                

1 Het plaatje op de voorkant komt van de website www.studiant.be 
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Theoretisch Kader 

 

Dit hoofdstuk is bedoeld om duidelijk te maken waarom dit onderzoek is uitgevoerd. Aan 

de hand van een aantal onderzoeken dat eerder al is verricht en aan de hand van theorieën 

die ontwikkeld zijn door taalkundigen en andere onderzoekers wordt de relevantie van dit 

onderzoek onderbouwd. Na een beschrijving van de theorie volgt de aanleiding voor dit 

onderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de onderzoeksvraag. 

 

In de praktijk van het taalonderwijs wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van 

multimediale middelen bij het aanleren van een taal. Zo worden steeds vaker computers 

ingezet en wordt er gebruik gemaakt van video, geluid en plaatjes. Vaak worden deze 

middelen gebruikt in combinatie met taakopdrachten. Leerlingen worden meer gemotiveerd 

door het gebruik van deze middelen in de lessen (Lightbown en Spada, 1993) en 

tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op meerdere processen in de hersenen. 

 

Theorieën 

De Dual Code Theory 

Het aansporen van de hersenen om meerdere processen te gebruiken is een methode die 

interessant zou kunnen zijn bij het aanleren van een taal. Er is door meerdere mensen 

onderzoek gedaan naar deze methode en deze methode is onder andere beschreven door 

Clark en Paivio (1991). Paivio ontwikkelde de Dual Code Theory (1986). De Dual Code Theory 

beschrijft de mentale processen van een mens en past deze theorie ook toe op het leren van 

een taal. Deze theorie beschrijft twee systemen in de hersenen, het verbale en het non-

verbale systeem, die onafhankelijk van elkaar werken maar wel met elkaar verbonden zijn. 

Het verbale systeem bestaat uit linguïstische items en het non-verbale systeem uit 

visualisaties of mentale beelden. Daarom wordt het non-verbale systeem ook wel het 

verbeeldende (“imagery”) proces genoemd.  

Met het verbale proces wordt het gebruik van woorden bedoeld die arbitrair gekozen zijn 

als representatie, bijvoorbeeld het woord “kerk” dat een bepaald gebouw representeert. Met 

het verbeeldende proces wordt de mogelijkheid bedoeld om plaatjes en andere beelden te 

‘zien’, bijvoorbeeld een persoon die bij het woord “kerk” een groot gebouw met een hoge 

toren voor zich ziet. Een van de veronderstellingen van de Dual Code Theory is dat er tussen 

de verbale en non-verbale representaties connecties zijn en dat deze met elkaar verbonden 

kunnen worden zodat er nieuwe associaties of zelfs gevoelens kunnen ontstaan. Een 
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voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat wanneer een persoon aan een kerk denkt en hij of zij 

een katholieke kerk voor zich ziet, deze persoon dan een gevoel van rust over zich voelt 

komen, terwijl een andere persoon misschien bij het woord “kerk” denkt aan een donker 

gebouw en zich heel ongelukkig voelt. Dit zijn voorbeelden waarbij beide psychologische 

processen, verbaal en non-verbaal, met elkaar verbonden worden. Dit soort processen zou 

ook gebruikt kunnen worden bij het aanleren van woorden, daarom is de Dual Code Theory 

van Paivio relevant voor de uitvoering van dit onderzoek. 

De belangrijkste conclusies uit de Dual Code Theory zijn: 

• Wanneer er twee processen worden aangesproken, zowel visueel als tekstueel, levert 

dat een betere verwerking op 

• Een concreet woord is visueel beter weer te geven en daardoor beter te onthouden 

dan een abstract woord 

 

Multifeature Hypothese 

Westhoff (2004) heeft een theorie, de Multifeature Hypothesis, ontwikkeld die verder gaat 

dan de Dual Coding Theory. Waar Paivio het heeft over twee processen die tegelijkertijd in de 

hersenen plaatsvinden, daar heeft Westhoff het over meerdere processen en meerdere 

onderdelen van de hersenen die geactiveerd worden bij het leren van een taal. Westhoff 

noemt deze “features”, kenmerken. Een woord bestaat uit “features” van meerdere 

categorieën; semantisch, morfologisch, pragmatisch etc. Een combinatie van deze 

kenmerken zorgt voor de uniekheid van een concept of woord. Bijvoorbeeld het verschil 

tussen de concepten “tafel” en “wafel” zit niet alleen in de fonologische en orthografische 

kenmerken, maar er is ook een semantisch verschil. Je kunt beide woorden bijvoorbeeld ook 

met verschillende dingen associëren, en visueel zien ze er ook anders uit. Al die kenmerken 

zorgen ervoor dat je weet wat er bedoeld wordt met het concept “tafel” en wat er bedoeld 

wordt met het concept “wafel”. De kenmerken van die concepten worden door elkaar 

geactiveerd in de hersenen in een soort netwerk. Hoe sterker de connectie tussen de 

kenmerken, hoe sterker het netwerk, hoe sneller de concepten geactiveerd worden. En hoe 

meer verschillende categorieën er aangedragen worden, hoe beter de connectie tussen de 

kenmerken zal zijn. 

De hypothese die hieruit volgt is dat het geheugen en het activeren van de concepten 

verbeteren wanneer de mentale activiteiten bestaan uit meerdere kenmerken vanuit 

meerdere categorieën die, in frequent voorkomende combinaties, tegelijk plaatsvinden. Of: 

hoe meer kenmerken er aan een concept vastzitten of aangedragen worden, hoe beter het 

woord opgenomen zal worden in het geheugen.  
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Depth of Processing 

Een tweede theorie die doorgaat op de theorie van Paivio is ontwikkeld door Craik en 

Lockhart (1972). Ze hebben de theorieën over het gebruik van het (korte- en lange termijn) 

geheugen aangepast. Het oorspronkelijke model was gebaseerd op het idee dat het 

geheugen werkte met verschillende “stores”, opslagruimten. Er was een stroom van 

informatie van de ene ruimte naar de andere. In dat oorspronkelijke model waren drie 

verschillende niveaus: het sensorische geheugen, waar gegevens op een heleboel 

verschillende manieren kunnen worden opgeslagen, het korte termijn geheugen en het lange 

termijn geheugen. De verschillende kenmerken van deze opslagruimtes worden genoemd 

door Craik en Lockhart (1972).  

In tegenstelling tot het oorspronkelijke model, dat uitging van een beperkte capaciteit in 

het korte termijn geheugen, gaat het model van Craik en Lockhart uit van een beperking bij 

het verwerken van informatie. In het oude model werd onderscheid gemaakt tussen de vorm 

waarin de informatie werd opgeslagen, bijvoorbeeld semantisch of visueel. Craik en Lockhart 

beweren dat er onderscheid moet worden gemaakt op basis van het soort informatie dat 

moet worden opgeslagen. Soms is het beter om die informatie semantisch op te slaan, een 

andere keer is het handiger om het akoestisch te onthouden. Dat heeft dus niets te maken 

met de verschillende opslagruimtes of het geheugen. Ongeveer hetzelfde geldt voor het 

vergeten van informatie; ook dat is afhankelijk van het soort informatie, bijvoorbeeld 

woorden, gezichten of plaatjes. Hoe lang bepaalde informatie wordt onthouden hangt ook af 

van de studieduur, de hoeveelheid materiaal die bestudeerd wordt en de manier van testen.  

Craik en Lockhart gaan uit van een serie van opeenvolgende processen die ervoor zorgen 

dat de informatie begrepen en uiteindelijk onthouden wordt. Hoe meer kenmerken van het 

woord, of plaatje of geluid, in het proces worden meegenomen hoe beter de informatie 

geanalyseerd, opgenomen en onthouden kan worden. Dit wordt “depth of processing” 

genoemd. Stimuli die bekend zijn en een betekenis hebben worden makkelijker en sneller 

geanalyseerd op een dieper niveau dan abstractere stimuli. Dit heeft tot gevolg dat ze ook 

beter worden onthouden. Voorbeelden hiervan zijn plaatjes en zinnen. Stimuli die maar 

gedeeltelijk geanalyseerd of verwerkt worden, op een oppervlakkig niveau, worden niet of 

nauwelijks opgeslagen in het geheugen en daarom niet goed onthouden. Met stimuli worden 

hier niet specifiek linguïstische items bedoeld, maar de theorie zou wel toegepast kunnen 

worden op bijvoorbeeld woorden. 

De Depth of Processing theorie gaat verder op de theorie van Westhoff en laat zien dat 

wanneer meerdere processen en meerdere kenmerken van de stimuli in het proces 
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meegenomen worden, dit kan zorgen voor een snellere en betere verwerking en analyse van 

de stimuli, waardoor de stimuli beter onthouden worden.  

 

Wanneer je de Dual Coding theorie van Paivio, het model van Craik en Lockhart en de 

Multifeature Hypothesis van Westhoff toepast op het leren van woorden kun je concluderen 

dat het aanbieden van woorden met meerdere kenmerken, zoals een visuele afbeelding of 

een fonetische uitspraak, de neurologische processen in de hersenen kan stimuleren. Deze 

stimulatie zorgt er vervolgens voor dat het woord en de betekenis ervan sneller en langer 

worden opgeslagen in het geheugen, zodat het later sneller teruggehaald kan worden en 

gebruikt kan worden door de taalleerder. 

 

Onderzoeken 

Hieronder worden enkele onderzoeken beschreven waarin het effect wordt aangetoond van 

de theorieën die hiervoor zijn beschreven. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de 

orde waarin visuele, auditieve en tenslotte audio-visuele hulpmiddelen zijn gebruikt. 

 

Onderzoek naar visuele hulpmiddelen bij het leren van een taal 

 

De multifeature hypothesis is een theorie die bedacht is door Westhoff, maar werkt deze 

theorie ook echt? Hebben woorden die worden aangeboden met meerdere features ook echt 

effect?  

Er is onderzoek gedaan naar het effect van plaatjes afgedrukt in of bij een tekst. Deze 

plaatjes zouden, volgens het onderzoek van Dwyer et al (1988), “taalleerders helpen om 

belangrijke informatie te isoleren en te identificeren, eerdere kennis op te roepen, interactie 

met de inhoud te verzorgen en informatieverwerving te verbeteren” (Hodes 1994). Een ander 

onderzoek, door Levin en Berry (1980) laat zien dat kinderen die naar verhalen luisterden 

terwijl ze relevante plaatjes erbij bekeken meer van het verhaal onthielden dan kinderen die 

alleen luisterden. Barcroft (2007) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van plaatjes bij 

het intentioneel leren van woorden. Zijn interesse ging uit naar het verschijnsel “retrieval”. 

Dat is het proces van het toegang hebben tot opgeslagen informatie. Dit proces zou effect 

hebben op het onthouden van nieuwe woorden bij het leren van een tweede taal. De 

hypothese in het onderzoek is dat het gebruik van plaatjes het proces van retrieval 

bevordert. Om deze hypothese te toetsen heeft Barcroft woordparen gebruikt in twee talen, 

met daarbij plaatjes en heeft de proefpersonen zelf op het targetwoord laten komen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat het gebruik van de plaatjes wel degelijk een positief effect heeft op het 
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terugvinden van woorden. Het onderzoek van Barcroft onderscheidt zich van de 

onderzoeken die hiervoor zijn beschreven, omdat twee verschillende talen zijn gebruikt. 

 

Er zijn in het verleden ook andere onderzoeken gedaan naar de hulp van visuele middelen 

bij het leren van een taal (Hammerly 1974, Webber 1978). Veel van deze onderzoeken zijn 

gebaseerd op de theorie van Craik en Lockhart. Deze onderzoeken gaan uit van “imagery”, 

verbeelding (Anderson en Hidde 1971). Het verbeelden van woorden en zinnen in de 

hersenen van de taalleerder zorgt ervoor dat de woorden en zinnen beter begrepen en 

onthouden worden. Het gebruik van plaatjes bij een tekst wekt de visuele processen op en 

bevorderen het contact tussen de verbale en non-verbale systemen in de hersenen. Ook 

Hodes (1994) beschrijft een aantal onderzoeken (o.a. Kulhavy en Swenson 1975; Anderson 

en Hidde 1972) naar het vormen van visualisaties en beelden bij het lezen van een tekst. 

Daaruit is gebleken dat de informatie uit een tekst beter wordt onthouden en opnieuw kan 

worden opgeroepen door de proefpersonen bij teksten die het mogelijk maken visualisaties 

erbij te maken dan bij abstracte teksten. 

Uit onderzoek door Paivio en Lambert (1981), onder andere beschreven door Clark en 

Paivio (1991), is gebleken dat de mogelijkheid om verbeelding te gebruiken en daarmee 

beelden te genereren in de hersenen, ervoor zorgt dat woorden beter worden onthouden dan 

wanneer ze alleen herhaald worden of vertaald worden in een andere taal.  

 

Het is duidelijk dat uit deze onderzoeken blijkt dat zowel het gebruik van plaatjes als het 

proces van het maken visualisaties in de hersenen bijdraagt aan het leren van een tweede 

taal. 

 

Onderzoek naar auditieve hulpmiddelen bij het leren van een taal 

 

Er zijn meerdere soort multimediale middelen die gebruikt worden bij het (aan)leren van 

een taal. Naast het gebruik van video en plaatjes kan ook spraakfeedback via de computer 

een hulpmiddel zijn bij het leren van woorden. Van Daal en Van der Leij (1992) hebben 

onderzoek gedaan naar het gebruik van een computer bij het leren lezen en spellen van 

woorden bij kinderen met leermoeilijkheden. Spraakfeedback kan bij deze kinderen op 

meerdere manieren een hulpmiddel zijn maar in het algemeen zou je kunnen stellen dat het 

kan functioneren als hulp voor het werkende geheugen. Ook het kopiëren van het woord dat 

ze zien vanaf het beeldscherm op papier zorgt voor het beter onthouden en spellen van het 

woord.  
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Er zijn nog maar weinig onderzoeken bekend waarbij de hulp van auditieve middelen wordt 

onderzocht. Brett (1995) deed onderzoek naar het gebruik van multimedia bij 

luisteroefeningen. Een ander onderzoek is het onderzoek van Duquette, Renié en Laurier 

(1998) naar woordverwerving in het Frans in een multimediaomgeving. Ze hebben gekeken 

naar meerdere variabelen die voorkomen bij het leren van een vreemde taal; de 

leeromgeving, het niveau van de tweede taal, de frequentie van het gebruik van een woord 

en de grammatica. De leeromgeving was multimediaal. De proefpersonen werden in drie 

groepen verdeeld. De eerste groep kreeg een video te zien, de tweede groep kreeg dezelfde 

video te zien maar met narratieve ondersteuning; de derde groep was de controlegroep en 

kreeg geen video te zien. Voor- en achteraf kregen ze een vocabulaire test. Uit de resultaten 

blijkt wederom dat het gebruik van extralinguïstische contexten door multimedia het leren 

van woorden, en hun betekenis, stimuleert. Hoewel de resultaten niet voldeden aan het 

gestelde significantie niveau, is er wel een tendens gevonden dat ook auditieve middelen, de 

narratieve ondersteuning bij de film, hielpen bij het leren van woorden in een nieuwe taal. 

 

Deze onderzoeken laten zien dat het gebruik van één of meerdere kenmerken of features 

daadwerkelijk zorgen voor een beter begrip en het beter onthouden van de te leren 

woorden, zoals Westhoff en daarvoor Paivio al hadden aangenomen.  

 

Onderzoek naar audio-visuele hulpmiddelen bij het leren van een taal 

 

Onderzoek naar de combinatie van auditieve en visuele hulpmiddelen bij het leren van een 

taal is relatief weinig uitgevoerd. Dat is enigszins verwonderlijk te noemen, aangezien de 

multifeature hypothese van Westhoff en ook de Depth of Processing Theory van Craik en 

Lockhart beiden beweren dat het gebruiken van meerdere processen in de hersenen 

bevorderend kan werken voor het leren van een tweede taal. Hieronder worden enkele 

onderzoeken beschreven waarbij meerdere processen in de hersenen worden getest.  

Er zijn onderzoeken die gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen, maar die richten 

zich niet op expliciete woordverwerving in een tweede taal. Een voorbeeld is het onderzoek 

van Ingels, Mayer en Rigotti (2007), die een video-opname gebruikten met een auteur van 

een informatief artikel om het artikel voor de lezer begrijpelijker te maken. 

 

Chun en Plass (1998) deden onderzoek naar het gebruik van plaatjes én video bij 

leesoefeningen en het intentioneel leren van woorden. Zij richten zich vooral op het 

opzoeken of het vermelden van woorden bij een leestekst. In hun onderzoek zijn de 

vermelde woorden vervangen door plaatjes of door video. Uit het onderzoek blijkt dat het 
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incidenteel leren van woorden bij een leestekst significant verbetert wanneer de 

geannoteerde woorden worden begeleid door een plaatje. De resultaten voor plaatjes met 

tekst zijn echter ook significant beter dan video met tekst of tekst alleen. 

In het artikel uit 1998 maken Chun en Plass melding van een onderzoek van Danan (1992). 

Het doel van haar onderzoek was om te leren hoe ondertitelde videoprogramma’s het leren 

van een vreemde taal kunnen verbeteren. Zij heeft in een onderzoek waarbij ze gebruik 

maakte van ondertiteling, aangetoond dat ondertiteling in combinatie met de visuele input 

van een video zorgt voor betere woordverwerving. Zij verwijst met haar conclusie naar de 

Dual Coding Theory van Paivio; meervoudige geheugenpaden worden gecreëerd door de 

visuele en tweetalige input. 

 

Ook Robert Solman en Adelanke Adepoju (1995) deden onderzoek naar de invloed van 

visuele en auditieve feedback bij het leren van vocabulaire in een tweede taal. Zij gebruikten 

in een eerder onderzoek de combinatie van plaatjes en woorden, maar kwamen tot de 

conclusie dat dit soms voor “interferentie van de eerste taal” en “blocking” kan zorgen bij de 

taalleerder. Een mogelijke oplossing hiervoor is de input om te draaien, zodat het woord in 

de tweede taal eerst getoond wordt. Solman en Adepoju wilden onderzoeken of het gebruik 

van auditieve feedback (zij noemen het orale feedback) hetzelfde effect heeft als de visuele 

feedback. Ze citeren Norman (1966): 

“Er wordt gesuggereerd dat visueel gepresenteerde items vertaald of 

gehercodeerd worden …tot een akoestische vorm passend bij de 

akoestische natuur van de “short-term store”. Auditieve presentaties zijn 

al vertaald zodat ze geaccepteerd kunnen worden in de “short-term 

store”. Dus prestatieverschillen die auditieve presentaties boven visuele 

presentaties stellen zijn verklaard als resultaat van de extra vertalingstap 

die nodig is om de visuele informatie op te slaan in de akoestische 

ruimte. (Norman, 1966) 

 

In het onderzoek van Solman en Adepoju werden kaartjes getoond met daarop de woorden 

die geleerd moesten worden. De woorden werden getoond in het Engels, de eerste taal, en 

het Frans, de tweede taal. In de eerste conditie kregen de proefpersonen alleen de auditieve 

feedback. De onderzoekers noemden het woord en de betekenis en de proefpersoon werd 

gevraagd dat te herhalen. In de andere conditie kregen de proefpersonen plaatjes bij de 

woorden te zien met daarbij de auditieve feedback zoals bij de eerste conditie. Achteraf 
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werd een directe posttest afgenomen waarbij de proefpersonen de betekenis moesten geven 

van de woorden in het Frans. 

Uit de onderzoeksgegevens maken Solman en Adepoju op dat het receptief aanbieden van 

de woorden (eerst de tweede taal dan de eerste taal) beter werkt dan het productief 

aanbieden van de woorden. Het geven van feedback, zowel auditief als visueel, werkt beter 

dan geen feedback. Auditieve feedback werkt volgens de onderzoekers beter dan de visuele 

feedback. 

 

Het onderzoek van Solman en Adepoju is uitgevoerd met behulp van kaartjes, waarbij de 

onderzoeker deze steeds moest omdraaien, en persoonlijke feedback. Het is interessant om 

te bekijken of dit ook mogelijk is via de computer en hoe de resultaten dan zullen zijn. 

Solman en Adepoju hebben alleen een directe posttest uitgevoerd. Het is ook interessant om 

te zien of het gebruik van meerdere features ook effect heeft op een langere termijn. 

Daarom zou het interessant zijn om de proefpersonen nogmaals te testen, bijvoorbeeld na 

een week. 

 

 

Aanleiding van het huidige onderzoek 

Hoewel er inmiddels vele onderzoeken zijn verricht op het gebied van woordverwerving in 

een vreemde taal met behulp van multimediale middelen, is er nog weinig onderzoek gedaan 

gericht op zowel auditieve als visuele ondersteuning bij het aanleren van woorden. Terwijl 

het stimuleren van meerdere processen in de hersenen, zoals beschreven is in de theoriëen 

van Paivio, Craik en Lockhart en Westhoff, dus zowel de auditieve als visuele processen, juist 

ervoor zou kunnen zorgen dat de woorden nog sneller geleerd kunnen worden.  

Daarnaast zijn de meeste onderzoeken gericht op incidenteel leren: woorden worden 

geleerd tijdens een activiteit zoals het lezen van een tekst of het bekijken van een video 

waarbij de nadruk niet ligt op het leren van woorden maar op de communicatie of alleen de 

lees-/luistervaardigheid. Er zijn weinig onderzoekers die hebben gekeken naar het expliciet 

of actief leren van woorden. Dit is echter wel een onderdeel in de meeste taalmethodes voor 

taalverwerving in de klas.  
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Onderzoeksvraag 

Dit onderzoek hoopt bij te dragen aan het verder ontwikkelen van betere methodes voor 

het leren van een vreemde taal. Voor die verdere ontwikkeling is meer kennis vereist over het 

effect van auditieve en visuele ondersteuning bij het expliciet leren van woorden. De 

onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: 

 

In hoeverre helpen features zoals auditieve en visuele ondersteuning bij het expliciet In hoeverre helpen features zoals auditieve en visuele ondersteuning bij het expliciet In hoeverre helpen features zoals auditieve en visuele ondersteuning bij het expliciet In hoeverre helpen features zoals auditieve en visuele ondersteuning bij het expliciet 

(aan)leren van Franse woordjes?(aan)leren van Franse woordjes?(aan)leren van Franse woordjes?(aan)leren van Franse woordjes?    

 

Hypothese 

Omdat in de literatuur is aangetoond dat het gebruik van zowel visuele ondersteuning als 

auditieve ondersteuning het leren bevordert zijn er twee hypothesen voor dit onderzoek. De 

eerste hypothese is dat het gebruik van twee features, auditieve ondersteuning en visuele 

ondersteuning, ervoor zorgt dat de woorden beter geleerd worden dan bij het gebruik van 

maar één feature. De tweede hypothese is dat het gebruik van één feature ervoor zorgt dat 

de woorden beter geleerd worden dan wanneer er geen features gebruikt worden. 

    

Operationalisering van begrippen 

Met auditieve ondersteuning wordt een woord dat de proefpersonen horen bij het leren van 

woordjes bedoeld. Met visuele ondersteuning wordt een plaatje of tekening bedoeld die 

getoond wordt bij het (aan)leren van woorden. Met het expliciet (aan)leren wordt bedoeld het 

leren van woorden die niet in een luister- of leestekst zijn aangeboden en waarbij het doel 

alleen het leren van woorden is. De term “(aan)leren” wordt hier gebruikt in plaats van de 

term “verwerven” omdat er in dit onderzoek niet gekeken wordt of de woorden die geleerd 

zijn later ook daadwerkelijk vaker voorkomen in het taalgebruik van de proefpersonen. Er is 

gekozen voor de Franse taal omdat leerlingen in 3VWO allemaal ongeveer hetzelfde niveau 

van Frans zullen hebben. Er zal geen sprake zijn van voorkennis zoals bij het Engels het 

geval kan zijn. Dat zorgt voor meer betrouwbare resultaten. 
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Methode 

 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het onderzoek is opgezet. Er wordt beschreven 

welke proefpersonen, stimuli, materialen en testen er zijn gebruikt en hoe de scores zijn 

berekend. 

 

Proefpersonen 

Aan dit onderzoek hebben 63 middelbare scholieren (38 jongens en 25 meisjes) van twee 

verschillende scholen, het Leidsche Rijn College in Utrecht en de Driestar in Gouda 

meegewerkt. Alle leerlingen zaten in 3 VWO en hadden gedurende drie jaar Franse les 

gevolgd op school. Geen van de leerlingen sprak Frans als moedertaal. 

    

Stimuli en materiaal 

Voor dit onderzoek zijn 30 Franse concrete zelfstandige naamwoorden geselecteerd, deze 

komen voor in het “Frequency dictionary of French words” (Juilland, Brodin en Davidovitch, 

1970). De woorden waren niet alleen concrete zelfstandige naamwoorden maar ze moesten 

ook duidelijk weer te geven zijn in een plaatje en ze mochten ook niet te bekend zijn vanuit 

een andere taal. Een voorbeeld hiervan is het woord “trui” dat in het Frans als “le pullover” 

kan worden vertaald, dat lijkt teveel op het Engelse woord. Voor dit woord hebben we een 

ander synoniem gevonden in het Frans. Daarna zijn deze woorden ter controle voorgelegd 

aan een aantal docenten Frans. De Nederlandse vertalingen waren equivalent aan de 

betekenis van het Franse woord. 

De plaatjes die gebruikt zijn in het onderzoek zijn getekend door één van de onderzoekers 

en de woorden zijn ingesproken door een docente Frans. 

De 30 woorden werden in een PowerPoint-presentatie vier keer in een steeds willekeurige 

volgorde getoond en de proefpersonen moesten deze woorden uit het hoofd leren. De 

proefpersonen kregen zowel het Franse als het Nederlandse woord in een scherm te zien, 

gedurende 9 seconden, met een pauze ertussen van 3 seconden.  
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de stropdas

la cravate

 

Figuur 1: voorbeeld van een woord uit 

PowerPoint-presentatie voor de visuele 

conditie2 

 

 

 

 

 

 

de stropdas

la cravate

 

Figuur 2: voorbeeld van een woord uit 

PowerPoint-presentatie voor de audio-

visuele conditie3 

                                                

2 De plaatjes zijn getekend door Matthijs Hendriks. 

3  Het icoontje voor het geluid was in de echte test 

niet te zien. Het is hier gebruikt om het verschil 

tussen de auditieve en niet-auditieve condities aan 

het geven. 

 

 

de stropdas

la cravate

 

Figuur 3: voorbeeld van een woord uit 

PowerPoint-presentatie voor de controle 

conditie 

    

       

 

 

de stropdas

la cravate

 

Figuur 4: voorbeeld van een woord uit 

PowerPoint-presentatie voor de auditieve 

conditie    
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Design en condities 

De proefpersonen werden willekeurig verdeeld in vier groepen. De groepen kregen allemaal 

dezelfde woorden te zien maar iedere conditie kreeg ze in een andere, willekeurige volgorde 

te zien. 

De controlegroep kreeg alleen de Franse woordjes en de Nederlandse vertaling te zien 

(Figuur 3).  

De auditieve groep kreeg de woorden in beide talen te zien en ze hoorden de uitspraak van 

het Franse woord door een koptelefoon, dit woord werd twee keer herhaald (Figuur 4). De 

visuele groep kreeg een plaatje te zien op het scherm dat het woord uitbeeldde, ze zagen 

daarbij de woorden in beide talen (Figuur 1). De vierde groep was de auditieve/visuele 

groep; zij kregen de woorden te zien in beide talen, ze hoorden het Franse woord door een 

koptelefoon en ze zagen een plaatje erbij. (Figuur 2) 

 

Procedure 

De procedure bestond uit een onderdeel woordverwerving, een directe posttest en een 

delayed posttest. Voordat we met de test begonnen hebben we een pretest uitgevoerd. 

 

Pretest 

Voordat we de volledige test konden afnemen bij de proefpersonen hebben we een pretest 

uitgevoerd. De pretest hebben we uitgevoerd bij een groep van 9 scholieren van het Leidsche 

Rijn College. Deze scholieren zijn willekeurig gekozen uit een 3 VWO klas. We hebben de test 

afgenomen in een multimedia lokaal op het Leidsche Rijn College. Ze hebben alleen het 

onderdeel “woordverwerving” en de directe posttest gedaan. Naar aanleiding van deze test 

hebben we de instructies verbeterd en duidelijker gemaakt zodat de proefpersonen beter 

wisten wat de procedure zou zijn. We hebben ook negen woorden uit de lijst verwijderd en 

enkele aangepast. Sommige woorden of plaatjes zorgden voor onduidelijkheid, ze waren niet 

concreet genoeg, deze hebben vervangen voor meer concretere woorden met duidelijkere 

plaatjes. Andere woorden of plaatjes waren te makkelijk of bekend uit een andere taal. Een 

voorbeeld hiervan is het woord “bassin” dat “(vissen)kom” betekent. We hebben geen delayed 

posttest uitgevoerd tijdens deze pretest.  
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Woordverwerving 

De test begon met een onderdeel waarbij de leerlingen de PowerPoint-presentatie te zien 

kregen met daarin de 30 Franse woorden en de Nederlandse vertalingen en afhankelijk van 

de conditie waarin ze waren ingedeeld ook de plaatjes en het gesproken woord. Dit 

onderdeel duurde ongeveer 20 minuten. Tijdens dit onderdeel mochten de leerlingen niet 

overleggen of met elkaar praten. Ze moesten de woorden bekijken en leren in de tijd die 

ervoor stond, ze mochten niet sneller door de test heen. Deze instructie werd gegeven om 

ervoor te zorgen dat iedereen de woorden even lang en even vaak langs zag komen. De 

onderzoekers bleven in dezelfde ruimte als de proefpersonen. 

 

Directe posttest 

Nadat alle woorden viermaal vertoond waren was het onderdeel afgelopen en kregen de 

proefpersonen een paar minuten pauze. Daarna begon de directe posttest. De 

proefpersonen kregen een vel met daarop in totaal 35 woorden, waarvan vijf “fillers”, die ze 

moesten vertalen. De helft van Nederlands naar Frans, productief, en de andere helft van 

Frans naar Nederlands, receptief. Er zaten vijf “fillers”, controlewoorden, tussen die niet in de 

PowerPoint-presentatie voorkwamen. Omdat de score van deze woorden ongeveer “nul” was, 

zijn ze niet meegenomen bij het berekenen van de resultaten.  

 

Delayed posttest 

Twee weken na het afnemen van de directe posttest zijn de onderzoekers teruggegaan en 

hebben ze nog een test afgenomen bij de proefpersonen. Deze test was dezelfde test als de 

directe posttest.  

 

Scoring 

De testen hebben we op drie verschillende punten beoordeeld. De leerlingen konden een 

punt verdienen wanneer ze de vertaling goed hadden (score a), wanneer ze het lidwoord 

goed hadden (score b) en ook wanneer ze de spelling van het zelfstandig naamwoord goed 

hadden (score c). Die scores hebben we bij elkaar opgeteld voor ieder woord en voor iedere 

leerling (score totaal abc). De berekeningen zijn uitgevoerd met de score “totaal abc” en niet 

met de score a, omdat de score “totaalabc” de beste score zou moeten zijn.  

De correlaties tussen de opgetelde scores voor de directe posttest zijn hoog, de waarden 

liggen tussen de 0.985 en de 0.993. De correlatie tussen de opgetelde scores voor de 

directe posttest zijn eveneens hoog, de waarden liggen tussen de 0.989 en de 0.997. Omdat 
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de correlatie tussen de totaalscore en de deelscores zo hoog is, is er geen verschil tussen de 

scores en kan er met de totaalscore gerekend worden. Alle correlaties zijn significant, 

waarbij p < 0.001.  

 

CorrelatieCorrelatieCorrelatieCorrelatie    Score aScore aScore aScore a    Score bScore bScore bScore b    Score cScore cScore cScore c    

Totaalscore abc Totaalscore abc Totaalscore abc Totaalscore abc bij 

Directe posttest    

0.993 0.985 0.990 

Totaalscore abc Totaalscore abc Totaalscore abc Totaalscore abc bij 

Delayed posttest    

0.997 0.991 0.989 

Tabel 1.  Correlatie bij beide testen 
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Resultaten 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de testen zijn uitgevoerd en met welke scores er 

gerekend is. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de statistische berekeningen 

besproken. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag of auditieve en visuele 

ondersteuning, of het gebruik van allebei de features, helpen bij het expliciet (aan)leren van 

Franse woordjes.  

 De verwachting is dat de proefpersonen in de conditie met twee features betere resultaten 

scoren dan de proefpersonen in de conditie met maar één feature. Deze laatste groep zou, is 

de verwachting, weer betere resultaten halen dan de controlegroep, zonder features. 

 Achtereenvolgens worden de betrouwbaarheid, de gemiddelden en de toetsing 

weergegeven en vervolgens een exploratie van enkele relevante resultaten.  

 

Betrouwbaarheid  

Om er zeker van te zijn dat de woorden die getest zijn ook daadwerkelijk testten wat ze 

moesten testen is de betrouwbaarheid van de items gemeten. De betrouwbaarheid is 

gemeten voor zowel de directe posttest als de delayed posttest. De resultaten van 

Cronbach’s Alpha toets laten zien dat alle tests betrouwbaar zijn. 

 Cronbach's Alpha 

Directe posttest 0.963 

Delayed posttest 0.850 

Tabel 2. Cronbach’s Alpha voor de directe en delayed posttest 

  

Gemiddelden en toetsing  

De resultaten van de directe posttest en de delayed posttest zijn weergegeven in 

gemiddeldes in onderstaande tabel. De gemiddelde scores voor de conditie met maar één 

feature zijn hoger, in de directe posttest, dan de scores voor de conditie met twee features. 

Beide condities scoren gemiddeld hoger dan de controleconditie, zonder features. De 

standaarddeviatie voor alle condities is groot, hier wordt later in dit hoofdstuk meer 

aandacht aan besteed. Het verschil tussen de verschillende condities is niet significant, 

p=0.589, df=2,60, F=0.534, berekend met een één-wegsvariantie analyse van een test of 

between-subjects effect. Deze toets laat zien dat de eerste hypothese, dat het aanbieden van 

stimuli met twee features zorgt voor een betere verwerking dan de conditie met één feature, 
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verworpen moet worden. De tweede hypothese waarbij gesteld is dat het aanbieden van één 

feature ervoor zorgt dat de woorden beter geleerd worden dan zonder het aanbieden van 

features moet ook verworpen worden.  

 

Test Conditie Gemiddeld Standaard- 

deviatie 

Sig. F df 

Direct  totaal 48.54 20.03 0.589 0.534 2,60 

 Controle  45.00 15.21    

 Auditief of visueel 51.10 21.87    

 Auditief én visueel 47.13 21.00    

Delayed totaal 15.13 8.72 0.998 0.002 2,60 

 controle 15.25 7.27    

 Auditief of visueel 15.10 8.54    

 Auditief én visueel 15.06 10.77    

Tabel 3. Gemiddelden van de testen en condities. 

Voor de delayed posttest geldt dat de gemiddelde score voor de conditie met één feature 

hoger is dan de gemiddelde score voor de conditie met twee features, maar dat de scores 

voor beide condities echter ook iets lager zijn dan de gemiddelde score voor de 

controlegroep. Wederom is een één-wegsvariantie analyse van een test of between-subjects 

effect berekend. De toets, p=0.998, df=2,60, F=0.002, laat zien dat zowel de eerste 

hypothese, dat het aanbieden van stimuli met twee features zorgt voor een betere 

verwerking dan de conditie met één feature, als de tweede hypothese, de conditie met één 

feature zorgt voor een betere verwerking dan de controleconditie, ook voor de delayed test 

verworpen moet worden. 

 

Exploratie        

Omdat de standaarddeviatie van de conditie met één feature, de groep die óf auditieve 

ondersteuning kreeg óf visuele ondersteuning, erg groot is, is het relevant om te bekijken of 

er binnen de conditie nog een verschil te meten is. De groep met één feature is gesplist 

zodat er vier condities zijn ontstaan. De controlegroep, een groep die auditieve 

ondersteuning kreeg, een groep die visuele ondersteuning kreeg en tot slot de groep met 

twee features. Daarvan zijn de gemiddelde scores berekend, de standaarddeviatie en de 
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één-wegsvariantie analyse van een test of between-subjects effect. Deze scores worden 

weergegeven in de volgende tabel. 

Test Conditie Gemiddeld Standaard- 

deviatie 

Sig. F df 

Direct  totaal 48.54 20.03 0.358 1.097 3,59 

 Controle  45.00 15.21    

 Auditief 45.60  20.55    

 Visueel 56.25 22.45    

 Auditief én visueel 47.13 21.00    

Delayed totaal 15.13 8.72 0.651 0.549 3,59 

 controle 15.25 7.27    

 Auditief 13.00 10.07    

 Visueel 17.06 6.20    

 Auditief én visueel 15.06 10.77    

Tabel 4. Gemiddelden van de testen en condities, gesplitst. 

Deze gegevens laten zien dat het vooral de resultaten van de visuele conditie zijn die 

ervoor zorgen dat de scores van de conditie met maar één feature hoger zijn dan de scores 

van de conditie met twee features. De conditie met twee features heeft hogere gemiddelde 

scores dan de conditie met alleen auditieve ondersteuning, in zowel de directe als de 

delayed posttest. Voor beide testen geldt echter dat ze niet voldoen aan het gestelde 

significantie niveau, dus de hypothese dat de conditie met twee features beter is dan de 

conditie met één feature, in dit geval óf visuele óf auditieve ondersteuning, moet wederom 

verworpen worden. 
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Discussie 

 

Dit onderzoek heeft als doel te onderzoeken of het gebruik van meerdere features, zoals 

visuele en auditieve ondersteuning via een computer, helpt bij het leren van woordjes.  Het 

onderzoek is uitgevoerd onder 63 leerlingen Frans van de derde klas van het VWO. Er zijn 

twee hypotheses opgesteld. De eerste hypothese stelde dat het aanbieden van woorden met 

behulp van twee features, visuele en auditieve ondersteuning, zorgt voor het beter leren van 

de woorden dan het aanbieden met behulp van één feature. De tweede hypothese stelt dat 

het aanbieden van woorden met behulp van één feature, visuele óf auditieve ondersteuning, 

zorgt voor het beter leren van de woorden dan zonder het aanbieden van een feature. 

De gemiddelde scores van de conditie met twee features bleken lager dan de scores van de 

conditie met één feature. De conditie met één feature scoorde echter wel hoger dan de 

conditie zonder features. De scores van de toetsen beantwoordden niet aan het 

significantieniveau. Daaruit kan geconcludeerd worden dat beide hypotheses verworpen 

moeten worden. Er is dus geen verschil tussen de conditie waarin twee features worden 

aangeboden, de conditie waarin één feature wordt aangeboden of de conditie waarin geen 

features worden aangeboden. Dit is in tegenstelling met de theorieën van Paivio en Westhoff, 

die ervan uitgaan dat hoe meer features er aangeboden worden hoe beter de stimuli 

onthouden kunnen worden. 

De theorie van Craik en Lockhart (1972) is gebaseerd op het stimuleren van de processen 

in de hersenen zodat deze woorden beter en sneller verwerkt worden. Het lijkt erop dat het 

aanbieden van woorden met plaatjes en/of auditieve ondersteuning deze processen in de 

hersenen niet voldoende stimuleert om bij te dragen aan een betere verwerking.  

Een andere mogelijke verklaring voor het ontbreken van significante resultaten is het 

aantal woorden dat geleerd moest worden en de tijd die de leerlingen kregen om de 

woorden te leren. Solman en Adepoju (1995) gebruikten in hun onderzoek minder woorden 

en de woorden werden in vier sessies meerdere keren herhaald. Daardoor kregen de 

leerlingen de woorden vaker aangeboden en werd het makkelijker ze te leren. In een 

vervolgonderzoek zou de tijd waarin de woorden aangeleerd worden, verlengd moeten 

worden en de frequentie zou verhoogd moeten worden. 

In dit onderzoek zijn woorden gebruikt die aansloten bij de taalkennis van de studenten 

van 3VWO, er zijn woorden gebruikt waarvan ze het concept in het Nederlands al kennen. Dit 

kan mogelijk een effect hebben gehad op de te leren woorden in het Frans. Het is mogelijk 

dat het concept dat ze al in hun geheugen hebben opgeslagen interfereerde met 
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bijvoorbeeld het plaatje dat ze te zien kregen, zoals Solman en Adepoju (1995) ook in eerder 

onderzoek ontdekten. Maar omdat de scores van de visuele conditie het hoogst waren is het 

ook mogelijk dat het plaatje ervoor heeft gezorgd dat de verbinding in de hersenen tussen 

het concept en het plaatje juist gestimuleerd werd. Het zou interessant zijn om dit te 

onderzoeken met woorden waarvan het concept niet bekend is bij de proefpersonen. Te 

denken valt daarbij aan jargon.  

Het is mogelijk dat het gebruik van de computer in dit onderzoek heeft gezorgd voor een 

effect op de gemiddelde scores. Kanselaar (1993) beschrijft in zijn onderzoek dat het 

gebruik van de computer bij het leren van de woorden geen significante resultaten geeft bij 

woord (re)productietesten.  

Het gebruik van de auditieve ondersteuning, dat in dit onderzoek zorgde voor de laagste 

gemiddelde score, zou ook verder onderzocht kunnen worden. Davis en Kim (2001) hebben 

in hun onderzoek gebruik gemaakt van “visible speech” waarbij de proefpersonen het 

onderste deel van een gezicht te zien. Terwijl ze het woord hoorden zagen ze de mond het 

woord uitspreken. Door middel van liplezen konden de proefpersonen het woord beter 

verstaan en verwerken. Deze methode zou met behulp van een computer ook toegepast 

kunnen worden. 

Tot slot zou je voor een vervolgonderzoek meer proefpersonen moeten onderzoeken, 

waarschijnlijk voldoen de resultaten dan wel aan het significatieniveau dat gesteld is. 

Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het proces van het leren van een vreemde taal, door 

te laten zien dat het leren van woordjes niet automatisch verbetert met het aanbieden van 

meerdere features. Het laat zien dat het aanbieden van plaatjes en auditieve ondersteuning 

niet voldoende is en dat de processen in de hersenen nog meer gestimuleerd moeten 

worden.  

In de discussie is er een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek genoemd, op basis 

van deze resultaten is het niet waarschijnlijk dat de theorieën die in het theoretisch kader 

van dit onderzoek beschreven zijn helemaal verworpen zouden moeten worden.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: de woordenlijst tijdens de test. 

 

 

    Frans Frans Frans Frans     NederlandsNederlandsNederlandsNederlands    

1111    La feuille  Blad 

2222    L’éclair  Bliksem 

3333    Le toit  Dak 

4444    Le ciel  Hemel 

5555    La tire  Kar 

6666    Le menton  Kin 

7777    Le carrefour  Kruispunt 

8888    Le paysage  Landschap 

9999    Le volet  Luik 

11110000    Le repas  Maaltijd 

11111111    La paupière  Ooglid 

12121212    Le noyau  Pit 

13131313    La charrue  Ploeg 

14141414    L’estrade  Podium 

15151515    La chenille  Rupsband 

16161616    L’ombre  Schaduw 

17171717    Le crâne  Schedel 

18181818    La coquille  Schelp 

19191919    L’épaule  Schouder 

20202020    La luge Slee 

21212121    La banderole  Spandoek 

22222222    L’etoile Ster 

23232323    La cravate  Stropdas 

24242424    La laine  Trui 

25252525    Le doigt  Vinger 

26262626    Le drapeau  Vlag 

27272727    La mouche  Vlieg 

28282828    L’oiseau  Vogel 

29292929    Le poing Vuist 

30303030    Le mouchoir  Zakdoek 
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Bijlage 2: de toets 

 

NaamNaamNaamNaam:…………………………………………. 

DatumDatumDatumDatum:……………………………………….. 

SchoolSchoolSchoolSchool:………………………………………… 

KlasKlasKlasKlas:…………………………………………….. 

 

1.1.1.1.    Rupsband …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

2.2.2.2.    Schedel  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

3.3.3.3.    Vogel  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

4.4.4.4.    Schouder  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

5.5.5.5.    Stropdas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

6.6.6.6.    SchuurSchuurSchuurSchuur    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

7.7.7.7.    Pit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

8.8.8.8.    Podium …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

9.9.9.9.    Kin  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

10.10.10.10.    Hemel  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

11.11.11.11.    Trui  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

12.12.12.12.    Landschap  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

13.13.13.13.    Ploeg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

14.14.14.14.    Schaduw  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

15.15.15.15.    Vlag …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

16.16.16.16.    Ooglid  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

17.17.17.17.    Vlieg  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

18.18.18.18.    Schelp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

19.19.19.19.    Vlek Vlek Vlek Vlek  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

20.20.20.20.    Le toit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

21.21.21.21.    Le mouchoir …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

22.22.22.22.    L’éclair …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

23.23.23.23.    La banderole …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

24.24.24.24.    Le doigt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

25.25.25.25.    Le versantLe versantLe versantLe versant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

26.26.26.26.    La luge …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

27.27.27.27.    Le carrefour …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

28.28.28.28.    La feuille …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

29.29.29.29.    La tire …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

30.30.30.30.    Le poing …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

31.31.31.31.    La corbeilleLa corbeilleLa corbeilleLa corbeille  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

32.32.32.32.    Le repas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

33.33.33.33.    L’etoile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

34.34.34.34.    Le volet …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

35.35.35.35.    Le nainLe nainLe nainLe nain …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
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Bijlage 3: tabellen uit SPSS 

 

Correlations

1 ,966** ,979** ,993**

,000 ,000 ,000

63 63 63 63

,966** 1 ,960** ,985**

,000 ,000 ,000

63 63 63 63

,979** ,960** 1 ,990**

,000 ,000 ,000

63 63 63 63

,993** ,985** ,990** 1

,000 ,000 ,000

63 63 63 63

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

totaal a

totaal b

totaal c

totaal abc

totaal a totaal b totaal c totaal abc

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Tabel I: Correlatie bij de directe posttestTabel I: Correlatie bij de directe posttestTabel I: Correlatie bij de directe posttestTabel I: Correlatie bij de directe posttest    
 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: totaal abc

45,00 15,214 16

51,10 21,868 31

47,13 20,998 16

48,54 20,027 63

feature

controle

auditief of visueel

auditief en visueel

Total

Mean Std. Deviation N

 
 

Tabel II: gemiddelde scores bij 3 condities in de Tabel II: gemiddelde scores bij 3 condities in de Tabel II: gemiddelde scores bij 3 condities in de Tabel II: gemiddelde scores bij 3 condities in de directe posttestdirecte posttestdirecte posttestdirecte posttest    

    
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: totaal abc

435,191a 2 217,596 ,534 ,589

130438,313 1 130438,313 320,324 ,000

435,191 2 217,596 ,534 ,589

24432,460 60 407,208

173302,000 63

24867,651 62

Source

Corrected Model

Intercept

feature

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,018 (Adjusted R Squared = -,015)a. 
 

Tabel III: test of betweenTabel III: test of betweenTabel III: test of betweenTabel III: test of between----subjects effect bij 3 condities in de directe posttestsubjects effect bij 3 condities in de directe posttestsubjects effect bij 3 condities in de directe posttestsubjects effect bij 3 condities in de directe posttest    
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Descriptive Statistics

Dependent Variable: totaal abc

45,00 15,214 16

56,25 22,445 16

45,60 20,549 15

47,13 20,998 16

48,54 20,027 63

conditie

controle

visueel

auditief

auditief/visueel

Total

Mean Std. Deviation N

 
 

Tabel IV: gemiddelde scores bij 4 condities in de directe posttestTabel IV: gemiddelde scores bij 4 condities in de directe posttestTabel IV: gemiddelde scores bij 4 condities in de directe posttestTabel IV: gemiddelde scores bij 4 condities in de directe posttest 
 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: totaal abc

1313,301a 3 437,767 1,097 ,358

148037,904 1 148037,904 370,812 ,000

1313,301 3 437,767 1,097 ,358

23554,350 59 399,226

173302,000 63

24867,651 62

Source

Corrected Model

Intercept

conditie

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum

of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,053 (Adjusted R Squared = ,005)a. 

 
 
Tabel VI: test of between-subjects effect bij 4 condities in de directe posttest 
 
 
 Correlations 
 

  totaal a totaal b totaal c totaal abc 

Pearson Correlation 1 ,985(**) ,982(**) ,997(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 

totaal a 

N 63 63 63 63 

Pearson Correlation ,985(**) 1 ,965(**) ,991(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 

totaal b 

N 63 63 63 63 

Pearson Correlation ,982(**) ,965(**) 1 ,989(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 

totaal c 

N 63 63 63 63 

Pearson Correlation ,997(**) ,991(**) ,989(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   

totaal abc 

N 63 63 63 63 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tabel VIITabel VIITabel VIITabel VII: Correlatie bij de delayed posttest: Correlatie bij de delayed posttest: Correlatie bij de delayed posttest: Correlatie bij de delayed posttest    
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Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: totaal abc  

feature Mean Std. Deviation N 

controle 15,25 7,271 16 

auditief of visueel 15,10 8,538 31 

auditief en visueel 15,06 10,767 16 

Total 15,13 8,724 63 

 

Tabel VII: gemiddelde scores bij 3 condities in de delayed posttestTabel VII: gemiddelde scores bij 3 condities in de delayed posttestTabel VII: gemiddelde scores bij 3 condities in de delayed posttestTabel VII: gemiddelde scores bij 3 condities in de delayed posttest    

 
Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: totaal abc  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,337(a) 2 ,168 ,002 ,998 

Intercept 13112,219 1 13112,219 166,729 ,000 

feature ,337 2 ,168 ,002 ,998 

Error 4718,647 60 78,644     

Total 19135,000 63       

Corrected Total 4718,984 62       

a  R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,033) 
 

Tabel IX: test of betweenTabel IX: test of betweenTabel IX: test of betweenTabel IX: test of between----subjects effect bij 3 condities in de delayed posttestsubjects effect bij 3 condities in de delayed posttestsubjects effect bij 3 condities in de delayed posttestsubjects effect bij 3 condities in de delayed posttest 
 
 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: totaal abc

15,25 7,271 16

17,06 10,070 16

13,00 6,199 15

15,06 10,767 16

15,13 8,724 63

conditie

controle

visueel

auditief

auditief en visueel

Total

Mean Std. Deviation N

 

Tabel X: gemiddelde scores bij 4 condities in de delayed posttestTabel X: gemiddelde scores bij 4 condities in de delayed posttestTabel X: gemiddelde scores bij 4 condities in de delayed posttestTabel X: gemiddelde scores bij 4 condities in de delayed posttest    
 
 
Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: totaal abc  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 128,109(a) 3 42,703 ,549 ,651 

Intercept 14341,537 1 14341,537 184,311 ,000 

conditie 128,109 3 42,703 ,549 ,651 

Error 4590,875 59 77,811     

Total 19135,000 63       

Corrected Total 4718,984 62       

a  R Squared = ,027 (Adjusted R Squared = -,022) 

 

Tabel XI: test of betweenTabel XI: test of betweenTabel XI: test of betweenTabel XI: test of between----subjects effect bij 4 condities in de delayed posttestsubjects effect bij 4 condities in de delayed posttestsubjects effect bij 4 condities in de delayed posttestsubjects effect bij 4 condities in de delayed posttest    


