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“Uit het oog, uit het hart” is een spreekwoord met een flinke kern van waarheid. 

Behalve over de relativiteit van vriendschap zegt het iets over de relatie tussen ‘zien’ en 

‘kennen’. “Eerst zien, en dan geloven.” Nog een spreekwoord dat getuigt van een visuele 

instelling. Wat je niet ziet, kun je niet kennen, liefhebben, geloven, … Maar “aanzien doet 

gedenken”: zodra je iets of iemand (weer)ziet, roept dat herinneringen op.  

In het dagelijks leven zijn we dus overtuigd van het belang van het zien. Maar is er 

ook een wetenschappelijk te bewijzen relatie tussen ‘zien’ en ‘kennen’? Anders gezegd: 

helpen visuele aspecten bij het verankeren van informatie in het geheugen, of bij het 

oproepen van informatie uit het geheugen? Als dat daadwerkelijk zo is, dan is dat een 

wetenschap die niet genegeerd mag worden in het onderwijs.  

Concreet gaat het in dit onderzoek over het leren van woorden. Iedere leerling 

ontwikkelt daar zijn eigen trucjes en methoden voor. Het belang van herhaling is 

algemeen bekend, maar is er ook een rol weggelegd voor de ogen? Helpen plaatjes bij 

het onthouden van woorden, of bij het terughalen van woorden wanneer daarnaar 

gevraagd wordt?  

Naar het antwoord op deze vraag heb ik gezocht door eerdere onderzoeken en 

bestaande theorieën te raadplegen, en door, samen met twee medestudenten, een eigen 

onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek is ook de rol van auditieve ondersteuning 

onder de loep genomen. Na een beschouwing van de relevante literatuur (Hoofdstuk 2) 

en de formulering van de onderzoeksvraag (H.3), bespreek ik de opzet van het 

onderzoek en de resultaten en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken (resp. 

H. 4, 5 en 6). Ten slotte volgt een discussie van ons onderzoek in H.7. 

 

 

Opmerking: Om verwarring te voorkomen wil ik op deze plaats duidelijk 

onderscheid maken tussen een aantal veelgebruikte termen. 

Met ‘het onderzoek’ verwijs ik naar het onderzoek in zijn geheel, dus het totaal van 

het woorden leren en toetsen. Met ‘de toets’ bedoel ik de overhoring die de leerlingen 

kregen na het leren van de woorden. ‘De (Powerpoint-)presentatie’ is de diapresentatie 

met woorden die de leerlingen te zien kregen om de woorden te leren. De toets direct na 

het vertonen van de presentatie noem ik de ‘(directe) posttest’, en de toets die twee 

weken later werd afgenomen de ‘delayed posttest’.  

Hoofdstuk 1 Inleiding 
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Om een goede onderzoeksvraag te kunnen formuleren is het van belang dit 

onderzoek in een stevig theoretisch kader te zetten. In dit theoretisch kader zijn 

verschillende onderzoeksgebieden relevant: in de eerste plaats moet er het één en ander 

gezegd worden over woordenschatverwerving in het algemeen, en over 

woordenschatverwerving bij het leren van een vreemde taal. Daarbij moet de nadruk 

liggen op de cognitieve processen die gebruikt worden. Daarna moet gezocht worden 

naar relevante en recente artikelen die een eventuele rol van visuele ondersteuning 

beschrijven. 

 

Belangrijk bij het beschrijven van woordenschatverwerving is het onderscheid 

tussen het concept van een woord en de definitie. Het concept van een woord heeft 

betrekking op alles wat er in ons hoofd gekoppeld is aan een woord: de betekenis, 

associaties, ideeën en beelden die we daarbij hebben. Concepten kunnen ook bestaan 

zonder dat we daar een woord voor hebben. De definitie daarentegen is de abstracte 

inhoud van zo’n concept: een definitie benoemt de kenmerkende eigenschappen. Voor 

het verwerven van een definitie is taal onmisbaar, het verwerven van concepten kan ook 

op andere manieren, en is meer een kwestie van kennisverwerving, dan van een 

specifiek talig proces. 

Om uit voorkomens van een bepaald iets het concept te filtreren, is het 

noodzakelijk te generaliseren en de kenmerkende eigenschappen te behouden. Om de 

volledige inhoud van een concept te leren kennen, en de relatie daarvan tot andere 

concepten, is taal wel onontbeerlijk.  

Het maken van een sluitende definitie is bijna een onmogelijke zaak, omdat 

concepten vaak eenvoudigweg niet te definiëren zijn, en ook kunnen veranderen. Hoe 

kun je dan woorden leren aan een ander? Uit onderzoek is gebleken dat een 

taalgebruiker geen definitie in zijn hoofd heeft, maar een ‘prototype’: de ideale vorm 

van een bepaald concept. In dit voorkomen van het concept zijn de meest karakteristieke 

en definiërende kenmerken van een concept terug: het prototype van een vogel is voor 

veel mensen een roodborstje, niet een struisvogel of een pinguïn.  

Over het algemeen wordt aangenomen dat die prototypes mentaal zijn 

opgeslagen als een netwerk, waarin woorden een relatie tot elkaar hebben. Deze 

relaties kunnen van allerlei aard zijn: op het gebied van betekenis, door de vorm van het 

woord, door gebruiksrelaties (idioom), logische relaties (worden die relaties in een tekst 

Hoofdstuk 2 Theoretisch Kader 
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leggen, zoals ‘maar’, ‘en’, ‘terwijl’), internationale relaties (leenwoorden) en 

grammaticale relaties1.  

Appel & Vermeer2 wijzen op het bestaan van een scripttheorie. Deze theorie 

gaat uit van dezelfde gedachte, waarbij informatie niet hiërarchisch wordt opgeslagen, 

maar in schema’s of frames. Deze frames moeten dan gezien worden als 

standaardscenario’s voor reguliere gebeurtenissen, waarin nieuwe stimuli (de te 

onthouden items) moeten worden ingevoegd. 

Lieury3 gaat in zijn artikel ‘Réussite scolaire et connaissances lexicales’ in op de 

theorie van Ross Quillian en Allan Collins, die in de jaren ’70 een belangrijke ontdekking 

deden op het gebied van het lexicale geheugen. Hun theorie houdt in het kort in dat de 

betekenis van een woord op een andere plaats in het geheugen wordt opgeslagen dan de 

‘talige eigenschappen’ van het woord. De betekenissen van woorden zijn hiërarchisch 

en categorisch opgeslagen (als een boomstructuur: ‘kanarie’ wordt opgeslagen in ‘vogel’ 

en ‘vogel’ in ‘dier’). Bij dit concept zijn alleen de kenmerkende eigenschappen 

opgeslagen. Ook de eigenschappen houden zich aan de hiërarchie: in het voorbeeld van 

de kanarie is de eigenschap ‘geel’ (prototype!) opgeslagen bij het concept ‘kanarie’, 

terwijl de eigenschappen ‘heeft een bek’ en ‘heeft vleugels’ zijn opgeslagen bij het 

concept ‘vogel’. Quillian & Collins hebben dit aangetoond met onderzoeken naar 

reactiesnelheden (op de vraag ‘is deze zin waar?’ moesten proefpersonen langer 

nadenken bij de zin ‘een kanarie haalt adem’ dan bij de zin ‘een kanarie vliegt’. Dit 

bevestigt hun hypothese: de eigenschap ‘vliegen’ is dichter bij het concept ‘kanarie’ 

opgeslagen dan de eigenschap ‘ademhalen’.) Deze theorie spreekt het bestaan van een 

mentaal netwerk dus niet tegen. 

Wat van belang is voor dit onderzoek, is hoe het geheugen te werk gaat bij het 

leren van een vreemde taal. Ontwikkelt zich dan in het brein een nieuw netwerk, naast 

het bestaande ‘L1-netwerk’? Of wordt aan ieder concept een nieuw label gehangen, zodat 

aan het concept ‘vogel’ zowel het label ‘vogel’ als ‘bird’ als ‘oiseau’ etcetera hangt? Of, in 

termen van de scripttheorie, worden de schema’s gevuld met andere stimuli, of moeten 

er voor de vreemde taal nieuwe schema’s worden gemaakt? Het is onmiskenbaar dat 

nieuwe woorden in een vreemde taal worden geleerd met behulp van de woordenschat in 

de moedertaal. 

Een belangrijke observatie wordt gemaakt door Jiang4, die opmerkt dat leerders 

van een moedertaal zowel een semantisch als een lexicaal systeem moeten opbouwen. 

Tweedetaalverwervers daarentegen gebruiken voor een groot deel het semantische 

netwerk van hun moedertaal. Omdat de relatie tussen vorm en betekenis echter in iedere 

                                                 
1
 Deze opsomming is overgenomen uit Verhallen & Verhallen, 1994, p.73 -85 

2
 Appel & Vermeer, 1997 

3
 Lieury, 2004 

4
 Jiang, 2004 
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taal verschillend is, is het niet zo simpel dat aan het bestaande semantische netwerk een 

tweede lexicaal systeem kan worden gehangen. Om de woordenschat van een tweede 

taal goed te beheersen zal het semantische systeem dus geherstructureerd moeten 

worden.  Uit het onderzoek van Jiang blijkt echter dat zelfs gevorderde 

tweedetaalverwervers sterk op hun oorspronkelijke semantische systeem leunen. 

Een interessante bevinding van neurologisch onderzoek wordt beschreven in Kim 

et al5. De auteurs onderzochten met fMRI6 hoe de moedertaal en tweede talen in het 

brein zijn terug te vinden. Uit hun onderzoek bleek dat in het gebied van Broca, dat het 

motorisch spraakcentrum is, de moedertaal en de vreemde taal duidelijk van elkaar 

gescheiden waren. In het gebied van Wernicke echter (het sensorisch spraakcentrum), 

waar taalbegrip gehuisvest is, waren de twee talen niet of nauwelijks onderscheiden. 

Deze observatie lijkt erop te wijzen dat het probleem bij het verwerven van een tweede 

taal niet ligt in het begrip van de taal, maar bij de motorische aansturing van de mond en 

de tong. Dit zou verklaren waarom tweedetaalverwervers een vraag vaak beter lijken te 

begrijpen, dan dat ze hem kunnen beantwoorden. Ook zou dit een verklaring zijn voor 

het gemak waarmee kinderen een tweede taal verwerven; uit hetzelfde onderzoek blijkt 

dat bij mensen die vanaf zeer jonge leeftijd tweetalig zijn geen onderscheid tussen de 

twee talen wordt gemaakt in beide hersengebieden.  

Helaas is het wonder van het menselijke taalvermogen nog geen open boek voor 

neurologen. Wel kunnen we veel leren over de werking van het brein door 

psychologisch en psycho-linguïstisch onderzoek. Moonen7 beschrijft aan de hand van 

de bevindingen van verschillende psychologen dat input (niet per se linguïstisch) door 

het brein wordt verwerkt. Door middel van selectie, extractie en combinatie wordt de 

input geïnterpreteerd. In het werkgeheugen wordt deze input gecombineerd met de 

context waaruit de input afkomstig is en met gegevens uit het langetermijngeheugen. 

Het resultaat van deze combinatie is dat er verbindingen worden gelegd tussen de 

gegevens uit de input en het langetermijngeheugen. Deze verbindingen laten sporen 

achter (de zogenaamde ‘memory traces’), die ervoor zorgen dat items, concepten of 

structuren weer opgeroepen kunnen worden. Als dit gebeurd is, is de nieuwe informatie 

opgeslagen in het langetermijngeheugen. 

Wittrock8 sluit met zijn Model of Generative Learning aan bij deze 

gedachtegang. Ook hij legt de nadruk op het actief aan de slag gaan met input om 

cognitieve verbindingen te kunnen leggen, en dus om iets te leren. Wittrock onderscheidt 

                                                 
5
 Kim, Relkin, Lee & Hirsch, 1997 

6
 De functionele MRI (fMRI) komt in grote lijnen op hetzelfde neer als de gewone MRI. Het enige verschil is dat tijdens het 

maken van de MRI-beelden opdrachtjes uitgevoerd moeten worden. De hersenactiviteit die dit met zich meebrengt wordt 

door de MRI vastgelegd. Zodoende is het mogelijk te analyseren welke delen van de hersenen werkzaam zijn tijdens het 

uitvoeren van die opdrachten en in welke mate. bron: http://www.amc.uva.nl/index.cfm?pid=862  
7
 Moonen et al, 2005, p. 5-7 

8
 Wittrock, 1992 
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in zijn model vier processen die van belang zijn om te leren: aandacht, motivatie, 

voorkennis, en het genereren van cognitieve verbindingen. Hiermee wordt dus een 

compleet model van het leerproces gegeven, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de 

structuur van de kennis, maar vooral naar de neurologische en cognitieve processen die 

leerders moeten aanwenden om te leren. 

De belangrijkste implicatie van deze gang van zaken is dat iemand die iets wil 

leren, actief met de te verwerven kennis aan de slag moet gaan. Er zal in het 

werkgeheugen gewerkt moeten worden om iets in het langetermijngeheugen te kunnen 

plaatsen. 

In aansluiting op de voorgaande onderzoeken die erop wijzen dat leerders actief 

aan de slag moeten met kennis om te kunnen leren, stelden verschillende onderzoekers 

hypothesen op die het leren zouden moeten verbeteren. Craik & Lockhart9 onderschrijven 

het feit dat het werken met kennis neurologische verbindingen tot stand brengt, maar 

wijzen er met hun Depth of Processing Hypothesis op dat er wel eisen moeten 

worden gesteld aan die verwerking. De verwerking moet voldoende verdieping geven, en 

niet slechts herhaling of oppervlakkige verwerking om sterke verbindingen in het 

langetermijngeheugen te bewerkstelligen. Laufer & Hulstein10 combineren, evenals 

Wittrock, cognititieve factoren en factoren op het gebied van motivatie. In hun 

Involvement Load Hypothesis stellen zij drie eisen aan een taak die effectieve 

verwerking tot gevolg heeft: ‘need’, ‘search’ en ‘evaluation’. Bij ‘need’ gaat het met name 

om de behoefte van de leerder om een nieuw woord te leren, ‘search’ is de noodzaak om 

de betekenis te achterhalen, en bij ‘evaluation’ ten slotte moet het nieuwe woord 

gekoppeld worden aan het bestaande kennisnetwerk. Mondria komt in zijn proefschrift11 

tot de conclusie dat de context van belang is: de retentie is beter wanneer woorden in 

context geleerd worden dan wanneer de woorden los geleerd worden. 

Voor ons onderzoek is het van belang om beter te kijken naar de eerder 

genoemde ‘memory traces’, omdat die ervoor zorgen dat informatie weer opgeroepen 

kan worden. In het geheugen worden dus geen complete concepten opgeslagen, maar 

een verzameling van verbindingen tussen neuronen die samen een patroon opbouwen. 

De (verzamelingen) neuronen kunnen onderdeel zijn van verschillende patronen. Zo kan 

het patroon voor ‘geel’ onderdeel zijn van zowel het patroon voor ‘kanarie’ als voor dat 

van ‘banaan’. 

Om woorden snel en goed te kunnen oproepen, is het van belang dat deze 

‘memory traces’ versterkt worden. Westhoff12 heeft zich daar met zijn Multi Feature 

Hypothesis in verdiept. Hij gebruikt de term ‘features’ voor de meer neurologische term 

                                                 
9
 Craik & Lockhart, 1972 

10
 Laufer & Hulstein, 2001 

11
 Mondria, 1996 

12
 Westhoff, 2004 
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‘neuronen’. Hij stelt dat features geactiveerd worden door bepaalde stimuli, en 

vervolgens andere features activeren. Hoe sterker de verbinding is tussen de features die 

een concept vormen, hoe sneller dit concept geactiveerd kan worden. Maar hoe kunnen 

deze connecties versterkt worden? Uit door Westhoff geciteerde onderzoeken blijkt dat 

het van belang is dat de features vaak geactiveerd worden. Ook is het bevorderlijk als de 

features worden geactiveerd in combinaties die het meest frequent zijn.  

Bovendien is het belangrijk dat features van verschillende categorieën worden 

geactiveerd. Een concept bestaat immers uit features in verschillende categorieën: 

semantisch, morfologisch, syntactisch, pragmatisch, associatief, enz. In een situatie 

waarin een bepaald patroon opgebouwd moet worden, kan de eerst geactiveerde feature 

uit al die categorieën afkomstig zijn: visueel, auditief, pragmatisch, morfologisch, enz. 

Het is daarom een logische stap om te veronderstellen dat een patroon sneller 

opgebouwd kan worden als al die features frequent zijn gebruikt. Westhoff formuleert dat 

als volgt: 

 

Multi Feature Hypothesis13 

Retention and ease of activation is improved by mental activities involving 

� many features 

� from many different categories 

� in current combinations 

� in great frequency 

� simultaneously 

 

Het aanbieden van meer features tijdens het leerproces zou dus tot een beter 

leerrendement moeten leiden. In dit onderzoek wordt gekeken wat het effect is van het 

geven van visuele ondersteuning, waarmee de leerlingen dus een extra feature uit een 

andere categorie krijgen aangeboden bij het leren. We beperken ons daarom verder tot 

dat onderwerp. Er zijn al enkele onderzoeken gedaan die het leren van woorden met het 

gebruik van plaatjes combineerden. Opvallend is dat de meeste van die onderzoeken zich 

te lijken richten op impliciete woordenschatverwerving. Chun & Plass14 onderzochten het 

effect van multimedia-gebruik bij de impliciete verwerving van Duitse woordjes. Concreet 

kregen de leerlingen tijdens drie studies plaatjes en video’s aangeboden bij sommige 

woorden in een tekst tijdens een tekstbegripoefening. De woorden met een plaatje 

bleken veel beter onthouden te zijn dan de woorden met video of zonder ondersteuning. 

Het onderzoek van Nienhuis & De Hondt15 is wel gericht op intentionele 

woordenschatverwerving. Zij vergeleken een bimodale manier van woorden leren met 

                                                 
13

 Westhoff, 2004, p. 61 
14

 Chun & Plass, 1996 
15

 Nienhuis & De Hondt, 1998 
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een monomodale manier. De bimodale groep leerde franse woorden met behulp van een 

lees- en luistertekst en door ze tijdens het leren te lezen en uit te spreken. De leerlingen 

in de controlegroep lazen dezelfde tekst alleen, en leerden de woorden door ze op te 

schrijven. Hoewel niet overtuigend, waren de resultaten positief voor de bimodale groep: 

de leerlingen die met luisteren en spreken hadden geleerd behaalden betere resultaten. 

Ook Jones16 voerde een dergelijk onderzoek uit. In haar onderzoek kregen de 

leerlingen op de computer een luistertoets. De leerlingen werden in vier groepen 

verdeeld, waarbij de eerste (controle-)groep geen ondersteuning bij de woordjes kreeg. 

De overige drie groepen kregen respectievelijk visuele ondersteuning, tekstuele 

ondersteuning en zowel visuele als tekstuele ondersteuning bij de woorden. Uit het 

onderzoek bleek dat de leerlingen in de groepen met ondersteuning beter presteerden 

dan de leerlingen in de controlegroep. 

   

  

                                                 
16

 Jones, 2004 
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Uit het theoretisch kader blijkt dat er voldoende reden is om waarde te hechten 

aan het aanbieden van extra features tijden woordenschatverwerving. Ons onderzoek 

vertoont een sterke overeenkomst met dat van Jones (2004). Jones heeft echter alleen 

naar incidentele woordenschatverwerving gekeken, terwijl het in de praktijk van het 

vreemdetalenonderwijs toch met name om intentionele verwerving gaat. Het is daarom 

om minimaal drie redenen interessant dit onderzoek te herhalen: 

� Ieder onderzoek moet meerdere keren uitgevoerd worden om de resultaten 

generaliseerbaar te laten zijn; 

� Een variant waarbij intentionele woordenschatverwerving onderzocht wordt in 

plaats van incidentele woordenschatverwerving is waarschijnlijk relevanter 

voor de onderwijspraktijk; 

� De hiervoor genoemde onderzoeken beschrijven alleen het effect op korte 

termijn; door het ontbreken van een delayed posttest is het niet bekend of de 

effecten ook op langere termijn merkbaar zijn. 

De onderzoeksvraag die centraal staat in deze scriptie is: 

 

“Leidt visuele ondersteuning tot betere retentie bij intentionele 

woordenschatverwerving in een vreemde taal?” 

 

‘Visuele ondersteuning’ verwijst naar het gebruik van plaatjes bij de te leren 

woorden. Met ‘betere retentie’ wordt bedoeld dat de proefpersonen de woorden beter 

onthouden, hetzij receptief, hetzij productief, dan proefpersonen die geen visuele 

ondersteuning kregen. ‘Intentionele woordenschatverwerving’ betreft het traditionele 

woordjes leren, dus niet bijvoorbeeld het afleiden van de betekenis uit een context 

(incidenteel), maar in rijtjes woorden waarbij steeds de Nederlandse equivalent wordt 

gegeven. Een ‘vreemde taal’ is een taal die op latere leeftijd geleerd wordt, in een 

omgeving waar deze taal niet gesproken wordt. In het geval van dit onderzoek is dat het 

leren van het Frans in een Nederlandstalige omgeving. 

Gezien de besproken onderzoeken en theorieën is onze verwachting dat de 

leerlingen die visuele ondersteuning ontvangen beter zullen presteren op de posttest en 

de delayed posttest dan de leerlingen die de woorden leerden zonder visuele 

ondersteuning. Uiteraard verwachten we dat de leerlingen op de delayed posttest minder 

goed zullen scoren dan op de directe posttest, maar dat het verschil tussen de twee 

groepen proefpersonen nog steeds merkbaar zal zijn.  

Hoofdstuk 3 Onderzoeksvraag & hypothesen 
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Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werd een experimenteel 

onderzoek opgezet. Dit onderzoek moest de invloed van visuele ondersteuning bij 

woordenschatverwerving meten. Om dit te onderzoeken werden twee groepen 

proefpersonen gevormd: een controlegroep, die alleen woorden kreeg aangeboden, en 

een groep die visuele ondersteuning kreeg.17  

Om te voorkomen dat de resultaten beïnvloed zouden worden door het feit dat 

sommige leerlingen de woorden al kenden, werden infrequente woorden uit het Frans 

gebruikt. De woorden werden geselecteerd op basis van een frequentielijst18, en 

vervolgens werd gecontroleerd of de woorden niet voorkwamen in de door de leerlingen 

gebruikte lesmethode.  

Om het precieze effect van de gebruikte ondersteuning te kunnen meten, moesten 

andere factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het toetsresultaat van tevoren 

worden uitgesloten. Om die reden kregen de leerlingen de woorden aangeboden in een 

Powerpoint-presentatie, waarvan de dia’s automatisch versprongen na een vooraf 

ingestelde tijd. Bovendien werden de woorden in een willekeurige volgorde aangeboden, 

en was ook de verdeling van de leerlingen over de groepen volledig willekeurig. Dit werd 

bereikt door gebruik te maken van gerandomiseerde getalreeksen, gecreëerd met behulp 

van een website19. Alle proefpersonen zaten in de derde klas havo/vwo.  

  

 

                                                 
17

 Aan het onderzoek werkten nog twee andere studenten mee. Zij onderzochten het effect van resp. auditieve ondersteuning 

en visueel-auditieve ondersteuning. In werkelijkheid waren er dus vier groepen van circa 15 proefpersonen: (1) een 

controlegroep, (2) een visuele groep, (3) een auditieve groep en (4) een visueel-auditieve groep. Voor mijn onderzoek zijn de 

eerste, derde en  vierde groep samengevoegd tot één controlegroep. Dit verklaart het verschil in aantal leerlingen tussen de 

beide groepen. 
18

 Juilland, 1970 
19

 www.random.org  

Hoofdstuk 4 Methodiek 
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Om er zeker van te zijn dat het onderzoek aan onze eisen zou voldoen en om niet 

voor verrassingen te komen staan hielden we een pretest met negen leerlingen. Deze 

pretest voerden we uit op school A. Wij voerden het onderzoek uit met een aantal 

leerlingen uit vwo3 tijdens één van hun lessen Frans. Voor de pretest kozen we 

willekeurig negen leerlingen van een lijst; vanwege de beperkte capaciteit in de 

mediatheek was het niet mogelijk meer leerlingen te testen. Deze leerlingen namen we 

mee naar de mediatheek waar de computers stonden. Vervolgens gaven we de leerlingen 

instructies. We vertelden ze dat ze een Powerpoint-presentatie te zien zouden krijgen 

met woorden in het Nederlands en Frans. Het was de bedoeling dat ze deze woorden uit 

hun hoofd leerden. Ze mochten niet praten tijdens de presentatie en na de presentatie 

zouden ze overhoord worden. Tijdens het geven van de instructies was het rumoerig 

waardoor niet alle instructies duidelijk overkwamen. Ook tijdens het onderzoek was het 

rumoerig omdat er andere leerlingen de mediatheek binnenkwamen en weer weggingen. 

Het was helaas  niet mogelijk om de mediatheek af te sluiten of te reserveren. 

De Powerpoint-presentatie bestond uit 39 woorden in het Nederlands en het Frans 

die ieder drie maal getoond werden, in totaal 117 dia’s. De leerlingen in de visuele 

conditie kregen bij ieder woord een afbeelding van het woord te zien, in tegenstelling tot 

de leerlingen in de controlegroep. Alle dia’s werden negen seconden getoond. De 

leerlingen gebruikten af en toe hun muis of het toetsenbord om de dia’s sneller te laten 

verschijnen, ondanks dat we verteld hadden dat dit niet de bedoeling was. 

Tijdens de presentatie waren de leerlingen snel afgeleid en overlegden ze met 

elkaar. Het was lastig om de leerlingen geconcentreerd bezig te laten zijn. Nadat alle 

dia’s waren vertoond kregen ze een paar minuten pauze, waarna ze meteen een 

overhoring kregen. De toets bestond uit 44 woorden, waarvan de ene helft productief 

(Nederlands-Frans) en de ander helft receptief (Frans-Nederlands) gevraagd werd. Ter 

controle en als afleiding werd een aantal ‘filler items’, woorden die niet in de presentatie 

waren voorgekomen, aan de toets toegevoegd. Deze overhoring duurde ongeveer tien 

minuten. Sommige leerlingen vulden deze overhoring heel serieus in, anderen deden er 

wat luchtiger over. Na de toets hebben we de leerlingen kort gevraagd naar hun mening 

over het onderzoek. 

Over het algemeen vonden ze het onderzoek te lang en een beetje saai. De 

woorden kwamen te lang in beeld en werden te weinig herhaald. Sommigen hadden 

moeite met het leren van de woorden vanaf een computerscherm, dit was anders dan ze 

gewend waren. Anderen hadden last van het geroezemoes in de mediatheek en werden 

 4.a Pretest 
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daardoor afgeleid. Eén jongen gaf aan dat hij erg slecht was in het leren van woorden en 

dat hij daarom de toets niet goed had ingevuld. Ze vonden vrijwel allemaal dat het 

onderzoek iets korter zou moeten en dat de woorden vaker herhaald moesten worden. 

De leerlingen met de plaatjes vonden het wel handig en dachten dat het wel had 

geholpen. De leerlingen met het geluid waren ook positief over de extra hulp. De 

leerlingen merkten op dat er nog een paar foutjes in de presentatie zaten.  

Met de informatie op grond van deze pre-test pasten we de presentatie aan. We 

herstelden de foutjes die we tijdens de pre-test ontdekten, we maakten de presentatie 

korter en herhaalden de woorden vaker. Ook hielden we er in het vervolg rekening mee 

dat we een computerlokaal voor onszelf hadden zodat de leerlingen niet afgeleid en 

gestoord konden worden. We gaven strengere instructies en zorgden ervoor dat de 

leerlingen niet met elkaar gingen overleggen. Met deze aanpassingen meenden we 

voldoende voorbereid te zijn op de echte testen. 
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Na de pretest was het tijd om het onderzoek echt uit gaan voeren. Omdat het einde 

van het schooljaar al naderde en we specifieke eisen aan de klassen stelden, was het 

moeilijk om  docenten bereid te vinden om mee te werken. Uiteindelijk werden we 

uitgenodigd op school A, waar we ook al gepretest hadden, en op school B. Op school A 

viel één klas af, omdat daar de leerlingen in zaten die hadden meegewerkt aan de 

pretest. Er bleven twee vwo3-klassen over. Op school B wilde één docent meewerken; 

helaas had deze docent maar één vwo3-klas onder zijn hoede. Gelukkig bestond deze 

klas wel uit een groot aantal leerlingen. Uiteindelijk hadden we op school A 33 leerlingen 

om te testen, en op school B 32.  

Op school A konden we gebruik maken van de mediatheek. De helft van de klas 

(circa 8 leerlingen) ging met ons mee naar de mediatheek, terwijl de andere helft bij de 

docent bleef en reguliere lesstof kreeg. Na 25 minuten haalden we de andere helft van de 

klas op. Op deze manier was het zowel voor ons als voor de docent prettig om met een 

kleine groep te werken. Het was duidelijk dat niet alle leerlingen even gemotiveerd 

waren, maar omdat we er slechts acht tegelijk testten konden we meestal voorkomen 

dat ze helemaal niet meewerkten. Na de presentatie mochten de leerlingen vijf minuten 

internetten, mailen, of iets anders doen, zolang ze niet met elkaar over de presentatie 

overlegden of op een andere manier met de Franse woorden bezig waren. Tijdens deze 

pauze kregen de leerlingen van ons een kleine traktatie als dank voor hun medewerking. 

Vervolgens kregen zij de toets, die we na tien minuten weer ophaalden. Met de tweede 

klas, die aansluitend op de eerste les had, volgend we exact dezelfde procedure. 

 Ook op school B voerden we het onderzoek op dezelfde manier uit. Het enige 

verschil was dat de leerlingen hier allemaal in een computerlokaal zaten (dus zonder 

andere bezoekers, in tegenstelling tot de situatie op school A) en allemaal tegelijk getest 

werden. Bijna alle leerlingen werkten serieus mee, en de les verliep zonder problemen.  

Tabel 1 

Verdeling leerlingen over condities 

  school A school B Totaal 

controlegroep 22 24 46 directe posttest 

visuele conditie 11 5 16 

 totaal 33 29 62 

controlegroep 21 24 45 delayed posttest 

visuele conditie 9 5 14 

 totaal 30 29 59 

 

4.b Uitvoering 
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 Behalve de directe posttest wilden we ook nog een delayed posttest uitvoeren. Dit 

lieten we door de docenten zelf doen. We stuurden exact dezelfde toets toe, die ze een 

week na ons onderzoek aan de leerlingen voorlegden in de les Frans of een tussenuur. 

Omdat er een week verstreken was sinds de directe posttest achtten we het niet nodig 

de volgorde van de woorden te veranderen. Op deze manier konden we juist eventuele 

verschillen, veroorzaakt door een verschil tussen de toetsen, uitsluiten. Helaas was niet 

iedereen aanwezig bij de delayed posttest. Het uiteindelijke aantal leerlingen was 

daardoor iets kleiner. 

 
 

 

 



“Het oog wil ook wat” – Masterscriptie Annemarie Eikelboom  

Pagina   17

 

Bij het registreren van de antwoorden van de leerlingen werden de leerlingen en 

hun antwoorden gecodeerd. Iedere leerling kreeg een nummer, gevolgd door een code 

voor geslacht (0 of 1 voor resp. man of vrouw), een code voor de school (1 of 2 voor 

resp. school A of school B), en een code voor de conditie waarin zij waren ingedeeld (1, 

2, 3 of 4).  

Vervolgens werden voor ieder antwoord drie codes genoteerd, die we a, b en c 

noemden. Deze codes gaven respectievelijk aan of het woord fout of goed was, of het 

juiste lidwoord was gebruikt, en of het antwoord juist was gespeld. 

Uit de correlatie tussen deze codes blijkt dat er een sterke correlatie is tussen de 

variabelen (variërend van 0,96 tot 0,99). Concreet betekent dit dat wanneer de 

proefpersonen het woord goed hadden, zij in de meeste gevallen ook het lidwoord en de 

spelling goed hadden. Het belangrijkst van deze hoge positieve correlatie is dat hiermee 

vaststaat dat het voldoet om naar de totaalscore (a+b+c) te kijken bij de verdere 

verwerking van de resultaten. 

Op deze manier kon voor ieder antwoord een maximale score van drie punten 

gehaald worden. Na ieder antwoord van een score te hebben voorzien, berekenden we de 

gemiddelde scores voor de te vergelijken groepen leerlingen. Deze gemiddelde scores 

zijn weergegeven in tabel 3. 

Na het verzamelen van alle gegevens konden we met SPSS aan de slag. Eerst was 

het van belang om de betrouwbaarheid van ons onderzoek te toetsen. SPSS toonde 

een betrouwbaarheid van 0,96 aan (Cronbach’s Alpha). Deze hoge score toont aan dat de 

resultaten bij een hypothetisch herhaalde meting gelijk zouden zijn, en niet op toeval 

berusten. 

In de toets werd een gedeelte van de woorden receptief (Frans-Nederlands) en 

een gedeelte productief (Nederlands-Frans) bevraagd. Voor de verwerking van de 

resultaten is het daarom van belang om te weten of deze twee groepen woorden 

significant verschillen. Dit bleek inderdaad het geval: er is een significant verschil tussen 

receptief en productief (F=21,60; DF=1,61; p=0,00), 

maar niet tussen receptief en productief binnen 

condities (F=0,35; DF=1,61; p=0,56). In het vervolg 

zullen de berekeningen dus voor beide groepen 

gegevens apart gemaakt worden. De betrouwbaarheid 

van de vier dataverzamelingen ligt tussen 0,77 en 

0,94. 

 

Tabel 2 

betrouwbaarheid 

 Cronbach’s Alpha 

direct productief 0,94 

 receptief 0,93 

delayed productief 0,77 

 receptief 0,82 

Hoofdstuk 5 Resultaten 
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Tabel 3 

gemiddelde resultaten directe toets 

  conditie gem std dev N 

Receptief overig 1,70 0,64 46 

 visueel 2,08 0,82 16 

 totaal 1,80 0,70 62 

Productief overig 1,44 0,66 46 

 visueel 1,72 0,76 16 

directe 

toets 

 totaal 1,51 0,69 62 

  

Dan rijst de vraag of er een 

significant verschil tussen de 

verschillende condities te zien is. Bij 

vergelijking van de visuele conditie 

met de overige condities blijkt dat er 

in de visuele conditie significant beter 

gepresteerd is in het productieve 

gedeelte (F=4,07; DF=1,54; p=0,05) 

en in het receptieve gedeelte (F=6,32; 

DF=1,54; p=0,01).  

Vervolgens kijken we naar de verschillende variabelen die een rol zouden kunnen 

spelen bij het effect van visuele ondersteuning. In de eerste plaats maakten we 

onderscheid tussen jongens en meisjes. Zowel bij het productieve als het receptieve 

gedeelte is er geen significant tussen de prestaties van jongens en meisjes (resp. 

F=0,99; DF=1,54; p=0,32 en F=0,18; DF=1,54; p=0,68). Ook als we naar het verschil 

tussen jongens en meisjes binnen condities kijken, is er geen significant verschil. 

Om iets te kunnen zeggen over het effect van visuele ondersteuning en het 

verschil tussen jongens en meisjes is het ook belangrijk om te weten of eventuele 

verschillen niet aan de school te wijten zijn. Uit de berekeningen blijkt dat de leerlingen 

van beide scholen niet significant verschillend hebben gepresteerd (productief: F=2,52; 

DF=1,54; p=0,12, receptief: F=2,92; DF=1,54; p=0,09). Ook als we naar het verschil 

tussen de scholen binnen de condities kijken, zien we geen significant verschil (F=0,35; 

DF=1,54; p=0,56 en F=1,58; DF=1,54; p=0,21). 

0
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Tot nu toe hebben we alleen 

gekeken naar de resultaten van de 

eerste meting, direct na de test. 

Maar hoe hebben de leerlingen het 

twee weken later, in de delayed 

posttest, gedaan?  

Als we met de gegevens van 

de tweede meting de visuele 

conditie met de overige condities 

vergelijken, dan vinden we voor het 

productieve gedeelte geen 

significant verschil (F=1,41; 

DF=1,51; p=0,24), maar voor het 

receptieve gedeelte wél (F=5,85; DF=1,51; p=0,02). 

Bij de vergelijking van jongens met meisjes treedt er ook bij de delayed toets 

geen significant verschil op, maar zowel bij het productieve als het receptieve gedeelte is 

er wel een verschil tussen jongens en meisjes binnen conditie (resp. F=4,23; DF=1,51; 

p=0,04 en F=8,84; DF=1,51; p=0,00). Hoewel het verschil bij jongens tussen overig en 

visueel wel significant lijkt te zijn, en bij meisjes niet, is voorzichtigheid geboden bij deze 

gegevens, omdat de verdeling van jongens en meisjes over de condities niet gelijkmatig 

is. 

 

    

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

overig visueel

jongens

meisjes

 
Ook in de tweede meting is er geen significant 

verschil tussen beide scholen opgetreden (prod: F=0,02; DF=1,51; p=0,88, rec: F=0,00; 

DF=1,51; p=0,98). Bij het productieve gedeelte is er ook geen significant verschil tussen 

scholen binnen condities (F=0,00; DF=1,51; p=0,99), maar in het receptieve gedeelte 

wel (F=5,31; DF=1,51; p=0,02). 

Als we ten slotte de eerste en de tweede meting naast elkaar zetten, dan zien we 

een zeer groot verschil tussen de beide metingen voor zowel productief (F=192,61; 

DF=1,57; p=0,00) als receptief (F=127,06; DF=1,57; p=0,00). Het verschil tussen de 

Tabel 4 

gemiddelde resultaten 

  conditie gem std dev N 

Receptief overig 1,70 0,64 46 

 visueel 2,08 0,82 16 

 totaal 1,80 0,70 62 

Productief overig 1,44 0,66 46 

 visueel 1,72 0,76 16 

directe 

toets 

 totaal 1,51 0,69 62 

Receptief overig 0,79 0,40 45 

 visueel 1,04 0,46 14 

 totaal 0,85 0,42 59 

Productief overig 0,28 0,24 45 

 visueel 0,35 0,25 14 

delayed 

toets 

 totaal 0,30 0,24 59 

Tabel 5 

resultaten delayed toets - receptief 

 m/v gem std dev N 

Overig jongens 0,66 0,38 20 

  meisjes 0,90 0,39 25 

 totaal 0,79 0,40 45 

Visueel jongens 1,33 0,35 4 

 meisjes 0,92 0,46 10 

  totaal 1,04 0,46 14 
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twee metingen binnen de condities is niet significant. Wat deze resultaten betekenen 

voor de onderzoeksvraag, wordt besproken in het volgende hoofdstuk. 

 

   

Tabel 6 

eerste en tweede meting 

  conditie gem std dev N 

direct overig 1,44 0,67 45 

  visueel 1,81 0,68 14 

 totaal 1,53 0,68 59 

delayed overig 0,28 0,24 45 

 visueel 0,35 0,25 14 

productief 

 totaal 0,30 0,24 59 

direct overig 1,72 0,64 45 

 visueel 2,14 0,77 14 

 totaal 1,82 0,69 59 

delayed overig 0,79 0,40 45 

 visueel 1,04 0,46 14 

receptief 

 totaal 0,85 0,42 59 
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De hoofdvraag van dit onderzoek was: 

 

“Leidt visuele ondersteuning tot betere retentie bij intentionele 

woordenschatverwerving in een vreemde taal?” 

 

Wat kunnen we op grond van de onderzoeksgegevens concluderen over deze 

vraag? De resultaten in de visuele conditie waren significant beter dan in de overige 

condities. Hierbij speelde het geen rol op welke school de leerlingen zaten, en ook sexe 

lijkt niet van invloed te zijn. Dit sluit aan bij de in hoofdstuk 2 besproken theorieën dat 

het aanbieden van extra features (in dit geval visuele) leidt tot een beter leerrendement. 

Uiteraard waren de prestaties in de delayed posttest, twee weken later, beduidend 

minder. Bij deze toets was er voor het productieve gedeelte geen verschil tussen de 

visuele en de overige condities, maar voor het receptieve gedeelte wel. Ook hier was 

geen effect van school of sexe te vinden. 

Het is niet erg verbazingwekkend dat er een verschil bleek te zijn tussen de 

receptief en de productief bevraagde woorden;  met name in de delayed toets werd er op 

het receptieve gedeelte veel beter gescoord dan op het productieve gedeelte. 

Er lijkt dus voldoende reden te zijn om de onderzoeksvraag positief te 

beantwoorden: visuele ondersteuning leidt tot betere resultaten bij intentionele 

woordenschatverwerving in een vreemde taal. Zelfs na twee weken hebben de leerlingen 

die visuele ondersteuning kregen de woorden beter onthouden dan hun klasgenoten. 

 

Hoofdstuk 6 Conclusies 
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Zowel tijdens het uitvoeren van het onderzoek, het lezen van andere onderzoeken 

als het beschrijven van het eigen onderzoek liepen we tegen punten aan die we achteraf 

gezien beter anders hadden kunnen doen. Ook zijn er dingen die we misschien niet 

hadden kunnen veranderen of voorkomen, maar die voor een juist beeld van de 

onderzoeksresultaten wel opgemerkt moeten worden.  

In de eerste plaats was de verdeling van de proefpersonen over de condities niet 

helemaal in balans. Als de verdeling van jongens en meisjes en leerlingen van school A 

en school B over de condities gelijkmatig was geweest, dan waren de cijfers omtrent de 

rol van sexe en school van meer betekenis geweest. Er lijkt geen verschil te zijn tussen 

jongens en meisjes wat betreft het effect van visuele ondersteuning. Dit kan echter pas 

met zekerheid gezegd worden als het onderzoek herhaald zou worden met een 

gelijkmatige verdeling van jongens en meisjes over de condities. 

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek waren de onderzoeksomstandigheden 

niet ideaal. De leerlingen zaten in een mediatheek of met de hele klas in een 

computerlokaal, waardoor de concentratie van sommige leerlingen te wensen overliet. 

Bovendien waren niet alle leerlingen gemotiveerd om serieus hun best te doen voor een 

toets ‘die toch niet meetelt’. Aan de andere kant sluit deze manier van onderzoeken wel 

meer aan bij de onderwijspraktijk dan een test in een stille en lege 

laboratoriumomgeving. 

Een belangrijk punt is één van Jones’ bevindingen. Uit haar onderzoek bleek dat 

de leerlingen het hoogst scoorden wanneer de manier van toetsing aansloot op de manier 

waarop ze de woorden geleerd hadden. Dit had voor ons onderzoek betekend dat de 

leerlingen in de visuele conditie ook in hun toets plaatjes bij de woorden hadden moeten 

krijgen. De relevantie voor de onderwijspraktijk relativeert echter ook deze opmerking: 

het is interessant om te weten of het gebruik van plaatjes bij het leren leidt tot betere 

resultaten bij traditionele toetsen, want het is onwaarschijnlijk dat alle toetsen worden 

aangepast aan de leermanier. Als visuele ondersteuning dus alleen effect heeft bij een 

specifiek soort toets, dan is dat van weinig nut voor het onderwijs. 

Ondanks deze discussiepunten lijkt dit onderzoek wel weer een aanvulling te zijn 

op de verzameling onderzoeken die aantonen dat het gebruik van plaatjes effectief is. 

Het zou daarom geen onlogische stap zijn als docenten en ontwikkelaars rekening gaan 

houden met deze bevindingen. Bij het leren van woordjes zouden leerlingen ook op een 

visuele manier met de woorden bezig moeten zijn, bijvoorbeeld eenvoudigweg door 

plaatjes te zoeken bij de woorden. Ook de recente ontwikkelingen als Task Based 

Hoofdstuk 7 Discussie 
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Learning en WebQuests/TalenQuests bieden ruimte voor het toepassen van visuele 

ondersteuning. 
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School C: 

Bedankt voor jullie enthousiaste hulp. Op deze manier toch een beetje van de 

eeuwige roem waar jullie om vroegen, ondanks dat het anoniem is…

 
Dank 
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Het onderzoek dat in de voorgaande hoofdstukken wordt besproken wijst erop dat 

visuele ondersteuning wellicht een positief effect heeft op woordenschatverwerving. Dit 

onderzoek werd echter uitgevoerd onder min of meer laboratoriumomstandigheden. De 

vraag die dan natuurlijk rijst is: werkt het ook in de lespraktijk?  

Er worden ieder jaar veel onderzoeken gedaan naar de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Ook op het gebied van didactiek en van taalverwerving is dit het geval. Als 

resultaat van deze onderzoeken worden vele nieuwe bevindingen en theorieën 

gepubliceerd. Dit is eigen aan het beoefenen van de wetenschap, maar bij didactiek en 

taalverwerving komen ook andere belangen dan zuivere wetenschap om de hoek kijken. 

Onderzoek op deze vakgebieden heeft ook als doelstelling de praktijk door concrete 

aanwijzingen te verbeteren.  

Dat betekent dat dergelijke onderzoeken in de eerste plaats gericht moeten zijn 

op de onderwijspraktijk om relevante conclusies te kunnen presenteren. In de tweede 

plaats impliceert dit dat de onderzoeken niet alleen een bijdrage aan de wetenschap 

moeten leveren, maar ook concrete handvatten waarmee men ‘in het veld’ aan de slag 

kan. 

Veel onderzoeken voldoen niet aan deze eisen; ze stellen bijvoorbeeld 

voorwaarden die niet haalbaar zijn in de praktijk van het onderwijs, of presenteren 

conclusies waarmee een docent niets kan. Omdat het hiervoor beschreven onderzoek tot 

de conclusie leidt dat visuele ondersteuning een positief effect heeft op de retentie bij 

intentionele woordenschatverwerving, leek het me de moeite waard om een 

vervolgonderzoek te doen. Dit onderzoek zal relevant zijn, omdat het in een authentieke 

lessituatie wordt uitgevoerd, en concreet omdat het de handvatten geeft waarmee een 

docent aan de slag kan gaan. 

Hoofdstuk 9 Inleiding 
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In dit vervolgonderzoek staat dezelfde vraag centraal als in het voorafgaande 

onderzoek: 

 

“Leidt visuele ondersteuning tot betere retentie bij intentionele 

woordenschatverwerving in een vreemde taal?” 

 

Het antwoord op deze vraag zal nu gezocht worden in een alledaagse lessituatie. 

De verwachting is dat ook in de praktijk het gebruik van plaatjes voordelig zal zijn voor 

de retentie van de woorden, maar dat het effect minder groot zal zijn dan in het 

voorafgaande onderzoek. Een tweede hypothese is dat het effect van de visuele 

ondersteuning ook merkbaar zal zijn bij de scores van de delayed posttest, met andere 

woorden, dat de retentie op de langere termijn verbetert door het gebruik van plaatjes 

bij het leren van de woorden. 

Hoofdstuk 10 Onderzoeksvraag & hypothesen 
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Hoewel dit vervolgonderzoek nauw aansluit op het voorafgaande, was de gang 

van zaken toch anders. Om het effect en de bruikbaarheid voor het onderwijs te 

onderzoeken, moest uitgegaan worden van de dagelijkse gang van zaken op een 

middelbare school. Hiervoor werd een nieuwe docent op een nieuwe school benaderd, die 

mee wilde werken met een vwo3-klas. 

De leerlingen kregen een woordenlijst, die bestond uit dezelfde woorden als die in 

het eerste onderzoek gebruikt zijn. Tijdens een les vlak voor de kerstvakantie kregen ze 

van mij een instructie over het leren van de woorden. Uiteraard werd niet verteld wat het 

doel van het onderzoek was. 

De klas werd (zonder dat de leerlingen dat wisten) in twee groepen verdeeld: 

groep I en groep II, beide bestaand uit 11 leerlingen. Ook de woordenlijst werd in 

tweeën gedeeld: deel A en deel B. Vervolgens kreeg 

iedere leerling (na de instructie) een mail met in de bijlage 

een Worddocument met de 32 woorden. Groep I kreeg de 

opdracht om bij deel A plaatjes te zoeken, groep II zocht 

plaatjes bij deel B. De plaatjes mochten op internet 

worden gezocht en op de computer bij de woordenlijst 

worden gevoegd, en de woordenlijst mocht geprint worden 

om er vervolgens plaatjes bij te plakken of tekenen20. De leerlingen kregen de instructie 

om geen plaatjes te zoeken bij de overige woorden, en de woorden te leren met behulp 

van het toegestuurde document. 

De leerlingen hadden drie weken de tijd om de plaatjes te zoeken en de woorden 

te leren, en kregen toen een schriftelijke overhoring. Om zeker te zijn van de inzet van 

de leerlingen was hen verteld dat ze een cijfer kregen voor de overhoring, en dat ze een 

bonuspunt konden verdienen met het plaatjeshuiswerk.  

Op de overhoring werden alle 32 woorden teruggevraagd, voor de helft receptief, 

en voor de helft productief. Binnen zowel de receptief als de productief bevraagde 

woorden had iedere leerling de helft met plaatjes geleerd. Er werden ook weer vier filler 

items aan de toets toegevoegd.  

Zo ontstonden twee groepen van 11 proefpersonen, die hetzelfde experiment 

deden, maar met verschillende woorden (groep I leerde immers deel A met plaatjes, 

                                                 
20

 Zie bijlage ‘g’ voor een voorbeeld van het toegestuurde document. 

Tabel 1 

 groep I 

(N=11) 

groep II 

(N=11) 

deel A 

(N=16) 

met 

plaatjes 

zonder 

plaatjes 

deel B 

(N=16) 

zonder 

plaatjes 

met 

plaatjes 

Hoofdstuk 11 Methodiek 
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groep II leerde deel B met plaatjes). Op deze manier werd een eventueel effect van de 

woorden of van de proefpersonen uitgesloten. 

Tijdens de overhoring waren alle leerlingen van de klas aanwezig, en konden ook 

alle leerlingen een volledig geïllustreerde woordenlijst inleveren. Na het maken van de 

toets toonde de klas een grote interesse voor het onderzoek. Na een korte uitleg van de 

onderliggende theorie, kwam een leerling zelf met de suggestie om het onderzoek later 

nog eens te herhalen: ‘want ik denk dat ik die woorden met plaatjes langer ga 

onthouden; die andere ben ik morgen alweer vergeten’.  

 

Tabel 2 

samenstelling toets per groep 

groep I receptief met plaatjes 8 groep II receptief met plaatjes 8 

  zonder plaatjes 8   zonder plaatjes 8 

 productief met plaatjes 8  productief met plaatjes 8 

  zonder plaatjes 8   zonder plaatjes 8 

totaal   32    32 

 

Twee weken na de overhoring werd de overhoring dus nog een keer afgenomen, 

bij wijze van een delayed posttest. Deze keer waren de leerlingen niet op de hoogte 

gesteld van mijn komst, en hadden zij de toets dus niet voorbereid. Iedereen deed 

gemotiveerd mee (nadat ze ervan overtuigd waren dat ze deze keer geen cijfer zouden 

krijgen), en probeerde zich zoveel mogelijk woorden te herinneren. Na tien minuten 

haalde ik de toetsen weer op. De resultaten van beide metingen worden beschreven in 

het volgende hoofdstuk. 
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Met behulp van SPSS werden de verkregen resultaten aan allerlei berekeningen 

onderworpen. Na het controleren van de betrouwbaarheid zocht ik naar significante 

verschillen, veroorzaakt door de verschillende variabelen in het onderzoek. In dit 

hoofdstuk worden eerst de resultaten van de directe posttest besproken, dan die van de 

delayed posttest. Ten slotte worden de gegevens van beide toetsen met elkaar 

vergeleken. In het vijfde hoofdstuk zal worden gezocht naar een verklaring van de 

gevonden resultaten. Omdat er in dit geval alleen een H0-hypothese (plaatjes hebben 

geen effect) en een H1-hypothese (plaatjes hebben een positief effect) zijn opgesteld, 

zijn de resultaten significant als p≤0,05 (eenzijdig). 

Hoofdstuk 12 Resultaten 
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Om de betrouwbaarheid van de gegevens te 

toetsen werd een Cronbach’s Alpha-score berekend. 

Deze score is zeer laag (zie tabel 1), wat erop zou 

duiden dat de resultaten op toeval berusten, en bij een 

hypothetisch herhaalde meting niet gelijk zouden zijn. 

Zoals later aangetoond zal worden, worden deze cijfers 

echter niet veroorzaakt door een slechte opzet van het 

onderzoek, maar door een plafondeffect in de resultaten. Het blijft daarom de moeite 

waard om verder op de gegevens in te gaan. 

De belangrijkste vraag is natuurlijk: is er verschil opgetreden tussen de resultaten 

voor de woorden die met, en de woorden die zonder plaatjes geleerd zijn? In tabel 3 zijn 

de gemiddelde scores van de directe posttest te zien, waarbij de maximaal haalbare sore 

dus 8 was. Deze gegevens zijn grafisch weergegeven in de figuur daarnaast.  

 

 
 

  

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat er een plafondeffect is opgetreden: bij een groot 

gedeelte van de toets werd gemiddeld bijna de maximale score van 8 punten gehaald. 

Deze hoge score laat weinig ruimte over tot verbetering in de visuele conditie. Toch zien 

we in alle gevallen een stijging van de gemiddelde score in de visuele conditie (behalve 

bij de productief bevraagde woorden in groep 2, waar de score gelijk bleef). In hoeverre 

zijn deze verschillen significant? Uit de berekening blijkt dat het verschil binnen de 

receptief bevraagde woorden niet significant is (F=0,37; df=1,20; p=0,28 eenzijdig). Er 

is sprake van interactie tussen de groep en de conditie (F=3,32; df=1,20; p=0,04 

eenzijdig): binnen groep 1 is nauwelijks verschil, binnen groep 2 is een groot verschil. Bij 

de productief bevraagde woorden is wel significant beter gepresteerd in de visuele 

Tabel 3 

Betrouwbaarheid directe posttest 

 Cronbach’s Alpha 

normaal receptief 0.64 

 productief 0.25 

visueel receptief 0.15 

 productief 0.44 

6

6,5

7

7,5

8

normaal visueel

receptief
groep 1

receptief
groep 2

productief
groep 1

productief
groep 2

 

Tabel 4 

gemiddelde resultaten directe toets 

 conditie groep gem 
st 
dev 

N 

1 6.64 1.63 11 normaal 

2 7.73 0.65 11 

1 7.64 0.51 11 

receptief 

visueel 

2 7.82 0.60 11 

1 7.55 0.69 11 normaal 

2 7.55 0.82 11 

1 7.64 0.92 11 

productief 

visueel 

2 7.55 0.69 11 

 

fig. 1

12.a Resultaten directe posttest 
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conditie (F=1,92; df=1,20; p=0,04 eenzijdig), en dit verschil is niet afhankelijk van de 

groep (F=1,38; df=1,20; p=0,07 eenzijdig).  

 

Tabel 5 

Test of Within-Subjects Effects 

 df 
Mean 

square 
F p 

receptief 1,20 0.28 0.37 0.28 eenzijdig 

receptief * groep 1,20 2.56 3.32 0.04 eenzijdig 

productief 1,20 1.92 3.21 0.04 eenzijdig 

productief * groep 1,20 1.38 2.30 0.07 eenzijdig 
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Vervolgens bekijken we de resultaten die zijn 

voortgekomen uit de toets die later werd afgenomen. 

Met de betrouwbaarheid van deze gegevens is het 

eveneens niet erg goed gesteld: die varieert tussen 

een Cronbach’s Alpha van 0,26 en 0,50. 

Als we de gegevens de delayed posttest 

bekijken is meteen duidelijk dat hier aanzienlijk lagere 

scores zijn behaald, en dat er een groot verschil is tussen de receptief en de productief 

bevraagde woorden. 

De grafiek laat vier stijgende lijnen zien, maar zijn de verschillen significant? Het 

verschil tussen condities bij de receptief bevraagde woorden is significant (F=41,68; 

df=1,20; p<0,01 eenzijdig), en dat verschil is niet afhankelijk van de groep (F=0,00; 

df=1,20; p=0,50 eenzijdig). Bij de productief bevraagde woorden is het verschil ook 

significant (F=26,41; df=1,20; p<0,01 eenzijdig), en dit verschil is afhankelijk van de 

groep (F=4,73; df=1,20; p=0,02 eenzijdig).  

 

Tabel 8 

Test of Within-Subjects Effects 

 df 
Mean 

square 
F p 

receptief 1,20 109,14 41,68 <0,01 eenzijdig 

receptief * groep 1,20 0,00 0,00 0,50 eenzijdig 

productief 1,20 30,73 26,41 <0,01 eenzijdig 

productief * 

groep 
1,20 5,50 4,73 0,02 eenzijdig 

 

Tabel 6 

Betrouwbaarheid delayed posttest 

 Cronbach’s Alpha 

normaal receptief 0,37 

 productief 0,50 

visueel receptief 0,26 

 productief 0,47 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

normaal visueel

receptief
groep 1

receptief
groep 2

productief
groep 1

productief
groep 2

 

Tabel 7 

gemiddelde resultaten delayed toets 

 conditie groep gem 
st 
dev 

N 

1 4,64 1,43 11 normaal 

2 5,73 1,49 11 

1 6,64 1,21 11 

receptief 

visueel 

2 5,91 1,38 11 

1 2,73 1,49 11 normaal 

2 3,00 1,84 11 

1 4,09 1,64 11 

productief 

visueel 

2 4,18 1,94 11 

 
fig. 2

12.b Resultaten delayed posttest 
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De laatste vraag die dan overblijft, is: zijn de verschillen tussen de directe en de 

delayed posttest significant? Als we de gemiddelde scores tegenover elkaar zetten 

krijgen we een duidelijk antwoord op alle vragen. 

In de eerste plaats kijken we naar de receptief bevraagde woorden.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uit de gegevens blijkt dat er een significant verschil optreedt tussen beide 

condities (F=56,52; df=1,20; p<0,01 eenzijdig). Dit verschil is niet afhankelijk van de 

groep (F=0,98; df=1,20; p=0,17 eenzijdig). In de direct posttest is significant beter 

gepresteerd dan in de delayed posttest (F=20,97; df=1,20; p<0,01 eenzijdig). Dit 

verschil is afhankelijk van de groep (F=14,56; df=1,20; p<0,01 eenzijdig). Ten slotte 

blijkt het verschil tussen de condities niet afhankelijk te zijn van de direct of delayed 

posttest (F=1,80; df=1,20; p=0,10 eenzijdig): het verschil tussen de condities is dus bij 

beide toetsen significant. 

Vervolgens kijken we naar de resultaten voor de productief bevraagde woorden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook bij deze woorden is het verschil tussen beide condities significant (F=176,05; 

df=1,20; p<0,01 eenzijdig). Dit verschil is wederom niet afhankelijk van de groep 

(F=0,14; df=1,20; p=0,36 eenzijdig). Ook bij dit gedeelte van de overhoring is een 

significant verschil te zien tussen de direct en de delayed posttest (F=7,06; df=1,20; 

p=0,01 eenzijdig), dat niet afhankelijk is van de groep (F=0,08; df=1,20; p=0,39 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

direct delayed

normaal

visueel

 

Tabel 9 

gemiddelde resultaten receptief 
bevraagde woorden 

 conditie gem st dev N 

normaal 7,18 1,33 22 direct 

visueel 7,73 0,55 22 

normaal 5,18 1,53 22 delayed 

visueel 6,27 1,32 22 

 

fig. 3

2

3

4

5

6

7

8

direct delayed

normaal

visueel

Tabel 10 

gemiddelde resultaten productief 
bevraagde woorden 

 conditie gem st dev N 

normaal 7,55 0,74 22 direct 

visueel 7,59 0,80 22 

normaal 2,86 1,64 22 delayed 

visueel 4,14 1,75 22 

 

fig. 4



“Het oog wil ook wat” – Masterscriptie Annemarie Eikelboom  

Pagina   39

eenzijdig). Bij deze woorden is het verschil in condities wel afhankelijk van de direct of 

de delayed toets (F=8,10; df=1,20; p=0,01 eenzijdig). Dit betekent dat het verschil 

tussen de condities bij de direct posttest niet significant was, maar bij de delayed 

posttest wel. 
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De betrouwbaarheid van de directe posttest bleek laag tot zeer laag te zijn. Dit is 

te verklaren uit het feit dat er een plafondeffect is opgetreden. De maximale score die 

gehaald kon worden per onderdeel was 8 (er waren immers 8 woorden per onderdeel van 

de toets). De gemiddelde scores variëren van 6,64 tot 7,82, wat neerkomt op 83 tot 98% 

juiste antwoorden. Dit verklaart ook waarom er nauwelijks effect merkbaar is als gevolg 

van het gebruik van plaatjes: als er bij de woorden die zonder plaatjes geleerd zijn al 

bijna een maximale score wordt behaald, dan is er nauwelijks ruimte voor verbetering in 

de visuele conditie, en zeker niet voor significante verbetering. Dit relativeert de 

resultaten van de directe posttest. Bij de directe posttest bleek dat alleen bij de 

productief bevraagde woorden een significant verschil te constateren was. 

De gegevens van de delayed posttest ondersteunen de veronderstelling dat er 

sprake was van een plafondeffect bij de direct posttest. Bij zowel het receptieve als het 

productieve deel van de toets is er significant beter gepresteerd in de visuele conditie.  

Als we vervolgens naar de totale dataverzameling kijken (dus de gegevens van 

direct en delayed posttest samen) wordt het effect van visuele ondersteuning 

onderstreept. Hier valt te constateren dat er bij de receptief bevraagde woorden 

significant beter werd gepresteerd, zowel bij de direct als de delayed posttest. Ook bij de 

productief bevraagde woorden is het verschil tussen de condities significant, maar dan 

alleen bij de delayed posttest. Omdat er zowel in de directe als in de uitgestelde posttest 

verschil was waar te nemen, is het verschil tussen condities bij berekeningen met de 

totale dataverzameling significant, waar dat bij berekening met slechts een toets nog niet 

het geval was. Het zal nauwelijks verbazen dat de resultaten bij de directe en de delayed 

posttest significant verschilden.  

 

De onderzoeksvraag zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 was 

 

“Leidt visuele ondersteuning tot betere retentie bij intentionele 

woordenschatverwerving in een vreemde taal?” 

 

Aan de hand van deze resultaten mag geconcludeerd worden dat er in ieder geval 

effect merkbaar is van het gebruik van plaatjes. De resultaten van dit onderzoek wijzen 

erop dat het gebruik van plaatjes vooral effect heeft voor de retentie op langere termijn, 

maar dat resultaat kan vertekend zijn door het opgetreden plafondeffect. Met dezelfde 

Hoofdstuk 13 Conclusies & Discussie 
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slag om de arm kan gesteld worden dat het gebruik van plaatjes meer effect heeft bij 

receptief dan bij productief bevraagde woorden. Gezien de verschillen tussen de twee 

groepen leerlingen kan het zijn dat het gebruik van plaatjes niet bij ieder woord evenveel 

effect heeft. 

Bij het interpreteren van de resultaten werd een aantal zaken duidelijk. In de 

eerste plaats bleek dat er een plafondeffect is opgetreden in de resultaten. Bij een 

volgend onderzoek zouden óf moeilijkere woorden geselecteerd moeten worden, of de 

leerlingen zouden meer woorden voor hun kiezen moeten krijgen.  

Een tweede punt – wat niet in de resultaten terug te zien is – is dat de leerlingen 

bij de delayed posttest de eerste helft van de toets beter gemaakt hadden dan de tweede 

helft van de toets. De onderste helft van het papier was vaak voor een groot deel leeg. 

Dit kan veroorzaakt zijn door tijdnood; de leerlingen moesten erg diep nadenken om zich 

de woorden van twee weken eerder weer te herinneren. Het zou beter zijn geweest als 

de leerlingen de toets in twee keer gemaakt hadden, waarbij ze een aantal minuten de 

tijd kregen voor het eerste deel, en vervolgens een aantal minuten voor het tweede deel 

van de toets. 

Ten derde zou in een vervolgonderzoek gekeken moeten worden waarom het 

gebruik van plaatjes effect heeft. Hangt de mate van effectiviteit af van de leerstijl van 

de leerling (denk ook aan de leerstijlen van Kolb21 en aan de Meervoudige Intelligentie-

theorie van Gardner22)? En is de retentie beter omdat tijdens het leren meerdere en 

verschillende ‘features’ werden aangeboden (zoals de Multi Feature Hypothesis stelt), of 

alleen omdat de leerlingen simpelweg langer bezig zijn geweest met de woorden waarbij 

ze plaatjes moesten zoeken? 

                                                 
21
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22 Gardner, H. (1998), “A Multiplicity of Intelligences”  

in: Scientific American, jan. 1998. New York: Scientific American 



“Het oog wil ook wat” – Masterscriptie Annemarie Eikelboom  

Pagina   42

 

Dit onderzoek begon, zoals de meeste onderzoeken, met het resultaat van 

eerdere onderzoeken. Verschillende onderzoeken en theorieën wijzen erop dat er bij het 

leren van woordjes meer met de woorden gedaan moet worden dan ‘stampen’. Onder 

andere het aanbieden van extra features tijdens het leren zou de retentie ten goede 

komen.  

Het eerste onderzoek ging dan ook – onder min of meer 

laboratoriumomstandigheden – aan de slag met het gebruik van plaatjes bij het leren. Na 

een pretest werden 62 leerlingen ingedeeld in een visuele conditie en een controlegroep. 

De leerlingen in de visuele conditie kregen plaatjes te zien in de powerpointpresentatie 

waarmee zij de woorden leerden, de leerlingen in de controlegroep niet. De resultaten 

bleken uitermate betrouwbaar te zijn, en wezen op een positief effect van visuele 

ondersteuning. Zowel bij de receptief als de productief bevraagde woorden werd er in de 

visuele conditie beter gepresteerd. In de delayed posttest was er alleen een significant 

verschil tussen de condities bij de receptief bevraagde woorden.  

Na dit onderzoek was het natuurlijk de vraag of visuele ondersteuning ook effect 

heeft als het in de lespraktijk gebruikt wordt. Een groep van 22 leerlingen, verdeeld over 

twee groepen, kreeg de opdracht om bij de helft van een woordenlijst plaatjes te zoeken, 

en vervolgens alle woorden te leren. Bij de directe posttest had de visuele ondersteuning 

alleen tot significante verbetering geleid bij de productief bevraagde woorden, en bij de 

delayed posttest was bij alle woorden significant beter gepresteerd in de visuele conditie.  

 Helaas was de betrouwbaarheid bij het tweede onderzoek laag. Bij een herhaling 

van het onderzoek zouden daarom meer woorden aangeboden moeten worden. Het is 

natuurlijk ook de vraag wat precies de oorzaak was van de verbeterde scores. Misschien 

was het niet alleen het gebruik van plaatjes dat leidde tot betere verankering in de 

hersenen, maar ook het feit dat de leerlingen meer gemotiveerd waren. Of (in het 

tweede onderzoek) simpelweg omdat ze, door het zoeken van plaatjes, meer tijd aan die 

woorden hadden besteed.  

Toch kan na dit onderzoek niet ontkend worden dat visuele ondersteuning effect 

heeft. Het gebruik van plaatjes leidt duidelijk tot hogere scores, en lijkt er bovendien 

voor te zorgen dat leerlingen de woorden langer onthouden dan tot de dag van de 

overhoring. Bovendien is het een manier die eenvoudig is te integreren in het dagelijkse 

talenonderwijs. Leraren, materiaalontwikkelaars en taalwetenschappers zouden er dus 

goed aan doen om het gebruik van illustraties niet te onderschatten! 

 

Hoofdstuk 14 Ten slotte 

 


