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INLEIDING 

Aandachtsproblemen worden m de prakti jk van het onderwijs, zowel door de 
leerkrachten als door de ouders, als een belangrijke bron van slechte leerpres
taties gezien. Met name geldt dit voor de grote groep leerlingen m scholen voor 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden ( l o m ) en m scholen voor moeilijk lerende 
kinderen (m. l .k ) Allerlei m de handel verkr i jgbare "concentratie"-spelletjes 
en boeken met tips en programma's, spelen in op het veronderstelde tekort aan 
aandacht bij de kinderen Van de beoogde werkzaamheid is vaak bitter weinig 
bekend. 

Een groot probleem is, dat een door de onderwijzer gesignaleerd tekort m de 
aandacht van een leerling, de vervolgens door een psychodiagnosticus mogelijk 
gebruikte test en tenslotte het behandelingsadvies en de feitelijke behandeling, 
waarschijnlijk alleen "aandacht" als term gemeenschappelijk hebben, zonder dat 
het over dezelfde gedragingen gaat. In Hoofdstuk 1 zal daarom getracht worden 
enige duidelijkheid te verschaffen in de terminologie, het bedoelde gedrag en de 
eventueel bijpassende tra in ing. In dit hoofdstuk zal ook het theoretisch kader 
geschetst worden, waarbinnen het onderzoek gedaan werd waarover m Hoofd
stuk 3 gerapporteerd zal worden Dit kader wordt gevormd door de kennis om
trent de cognitieve stijldimensie Impulsiviteit-Reflexiviteit Deze stijldimensie 
poogt de wijze van psychologische informatieverwerking te beschrijven die met 
name plaatsvindt m probleemsituaties waarin zich verschillende antwoordmoge
lijkheden aandienen. Deze informatie- verwerkmgsstij l wordt doorgaans gemeten 
door visuele meerkeuze vergelijkingstaken aan te bieden. In dit hoofdstuk moet 
tevens gepoogd worden duidelijk te maken, dat voor het construeren van een 
aandachtstrainmg bekend moet zijn in welk gedrag de aandacht zich manifest
eert, of zichtbaar te maken is 

Het observeren van kijkgedrag door oogbewegingen te meten, is een manier 
om iets van het aandachtsproces zichtbaar te maken. In Hoofdstuk 2 wordt m 
een breder kader de methode en de opbrengst van het oogbewegingsonderzoek, 
als een poging om coverte processen zichtbaar te maken, aan de hand van de l i 
teratuur onderzocht. Het hoofdstuk is eerder in een iets gewijzigde vorm ver-
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schenen als artikel m het Ti jdschrif t voor Onderwijsresearch (1982, 7, 
145-171) 

Het laatste hoofdstuk doet verslag van een onderzoek waarin de verschillende 
effecten van twee trainmgscomponenten bij het aanleren van een cognitieve ge
dragsstrategie bestudeerd werden Daarbij werd gepoogd het attentieproces 
door middel van observatie van oogbewegingen zichtbaar te maken De 
cognitieve gedragsstrategie, die bestond uit een zogenaamde visuele zoekstrate
gie, werd geacht dit attentieproces te kunnen sturen Het doel van dit onder
zoek was meer inzicht te krijgen m het effect van de componenten van deze 
zoekstrategietrammg op het visuele zoekgedrag als onderdeel van het aan de 
gang zijnde attentieproces Een dergelijk inzicht zou van nut kunnen zijn bij het 
verklaren van de aard van het trammgseffect en zou aanwijzingen kunnen ge
ven voor het verbeteren van toekomstige trainingen van dit type Tevens werd 
met dit onderzoek getracht duidelijk te maken dat het zoekgedrag van moeilijk 
lerende kinderen met een dergelijke training veranderd kan worden Ook werd 
nagegaan of het eventuele trammgseffect zich zou uitstrekken tot de prestaties 
op met-getrainde taken Onder deze transfertaken bevonden er zich enkele die 
betrekking hadden op schoolse vaardigheden 
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HOOFDSTUK 1: AANDACHTSPROBLEMEN EN HUN BEHANDELING 

Aandacht of attentie behoort als concept ongetwijfeld met tot de best gedefi

nieerde begrippen van de psychologie Als aandacht al zo η vaag begrip is, dan 

is het de vraag hoe het mogelijk is een training ter bevordering van de aandacht 

te geven Om vast vooruit te lopen op de conclusies van dit hoofdstuk een 

training voor de aandacht l i jkt inderdaad onmogelijk Wel zijn er trainingen 

voor verschillende soorten gedragingen, die men mm of meer als manifestaties 

van diverse aandachtsprocessen kan beschouwen Naarmate aandachtsdefinities 

minder pretenderen aandacht als een proces te definieren, zijn operationahsaties 

beter mogelijk 

In dit hoofdstuk zal geen overzicht gegeven worden van aandachtsdefimties 

en -theorieën en het daarmee samenhangende onderzoek Reeds anderen hebben 
dat uitvoerig gedaan (zie bijvoorbeeld Kahneman, 1973, Mackworth, 1976, 
Posner Ь Boies, 1971) Het doel van dit hoofdstuk is veeleer duidelijk te maken 

op welke wijze aandacht getramd kan worden Daarvoor zal echter eerst op de 

relatie tussen attentie en schoolprestaties ingegaan worden BIJ de bespreking 

van de aandachtstrammgen zal de nadruk liggen op de zogenaamde 

reflexiviteitstrammgen Deze zijn gericht op verbetering van een bepaalde vorm 

van selectieve attentie Aan deze reflexiviteitstrammgen wordt bijzondere aan

dacht gegeven omdat het onderzoeksverslag m Hoofdstuk 3 betrekking heeft op 

dit type training 

AANDACHT EN SCHOOLPRESTATIES 

Zowel uit de dagelijkse prakt i jk van de school als uit het laboratoriumonder
zoek is de relatie tussen aandachtsproblemen en verminderde schoolprestaties 
gebleken (Hanke, Huber & Mandi, 1976, Keogh & Margohs, 1976, Krupski , 
1980) De vraag is of de onderwijzer en de onderzoeker wel steeds hetzelfde be
doelen met aandacht Bovendien lopen niet alleen m het onderzoek de definities 
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van aandacht uiteen, ook het gebruik van de term aandacht m de prakti jk l i jkt 

niet eenduidig gebruikt te worden Enkele voorbeelden kunnen dit ver

duideli jken. Een onderwijzer kan van een kind zeggen, dat het met goed oplet 

(aandachtsprobleem) Hiermee kunnen verschillende gedragingen bedoeld 

worden. Het kan zi jn, dat de betreffende leerling tijdens klassikale instructies 

van de onderwijzer, met medeleerlingen zit te praten De onderwijzer kan ook 

bedoelen dat de leerling slecht " luistert" wanneer de opdracht gegeven wordt 

Ook is het mogelijk dat de onderwijzer heeft gesignaleerd, dat de betreffende 

leerling met precies de reeds geleerde regels toepast bij het oplossen van re

kensommen of bij de spelling van taal In dit laatste voorbeeld zou ook van slor

digheid gesproken kunnen worden "Niet goed opletten" en "er met bij zijn" zijn 

kwalificaties die moeilijk af te grenzen zijn van oordelen over de concentratie 

van een leerling. Een onderwijzer die van zijn leerling zegt dat hij of ZIJ onge

concentreerd is, bedoelt mogelijk dat de leerling zijn of haar taak met zonder 

onderbreking in een behoorlijk tempo afmaakt Het kan ook z i jn, dat de snelle 

afleidbaarheid voor gebeurtenissen m de klas, het meest als gedragskenmerk 

opviel. Een extra complicatie is, dat dezelfde gedragingen als m de voor

beelden, m de prakti jk soms als motivatieproblemen omschreven worden. 

Vervolgens is de vraag, wat de gedragingen m de zojuist genoemde voor

beelden, te maken hebben met de gedragingen, die het onderwerp van onder

zoek zijn geweest. Wat is de relatie tussen het genoemde gedrag m school en 

bijvoorbeeld het gedrag gedurende een v/g/'/ont/etaak7 Vigilantie is namelijk een 

van de soorten aandacht die uitvoerig m het laboratoriumonderzoek bestudeerd 

zi jn. Een vigilantietaak is een taak waarin de pp, gedurende een lange periode, 

de opdracht heeft weinig voorkomende signalen te ontdekken Deze signalen 

zijn ingebed m een achtergrond van regelmatig voorkomende andere signalen 

(Anderson, Halcomb & Doyle, 1973, ρ 535). Lage prestaties op dergelijke taken 

blijken samen te hangen met leerproblemen (Anderson et a l . , 1973, Doyle, 

Anderson & Halcomb, 1976) Dit verband hoeft echter met te betekenen dat het 

gedrag dat nodig is voor een vigilantietaak ook het gedrag is wat de onderwijzer 

bedoelt, wanneer hij of ZIJ over aandacht praat. Een ander probleem is welke 

conclusies voor de prakt i jk uit het vigilantie-onderzoek getrokken moeten 

worden - op welke wijze moet gebrekkige aandacht geremedieerd worden7 Afge

zien van deze problemen, is er volgens Krupski (1980) een opvallende consisten

tie m de onderzoeksgegevens, die de relatie tussen prestaties op vigilantietaken 

en schoolprestaties aantonen. ZIJ kwam tot deze conclusie na een uitvoerige lite

ratuurstudie Daaruit bleek dat kinderen met lage leerprestaties, leerge-
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stoorden, hyperactieve en zwakzinnige kinderen, slechter presteerden op 
vigilantietaken dan kinderen met normale schoolprestaties Bovendien ver
toonden de kinderen met verminderde vigi lantie, meer dan de normaal pres
terende kinderen, tijdens de taak diverse gedragingen die als teken van ge
brekkige aandacht geïnterpreteerd konden worden Krupski (p 113) wees er
op, dat de consistentie m de onderzoeksresultaten nog opvallender is als men 
ziet hoe divers de taken van de verschillende onderzoekers waren Ongeveer 
dezelfde conclusies kon Krupski trekken met betrekking tot het onderzoek waar
in reactietijdtaken gebruikt werden om aandachtsproblemen te onderzoeken 
Krupski t, Boyle (1978) bijvoorbeeld, toonden aan dat kinderen die traag rea
geerden in een eenvoudige reactietijdtaak, m de voorperiode (dat is de periode 
tussen het begin van het waarschuwmgssignaal en het begin van het signaal 
waarop gereageerd moet worden) vaker naar de proefleider en andere objecten 
in het vertrek keken, dan snel reagerende kinderen Daarmee gaven ze steun 
aan een attentieverklanng voor het feit , dat kinderen met beneden-normale 
schoolprestaties en hyperactieve kinderen langere reactietijden hebben dan kin
deren met normale schoolprestaties en normaal actieve kinderen (zie bijvoorbeeld 
Dykman, Walls, Suzuki, Ackerman & Peters, 1970) 

Een geheel ander type onderzoek naar de relatie tussen attentie- en school-
leerproblemen, wordt gevormd door de observaties van taak- en met-taakgedrag 
in de klas en andere met-laboratoriumsituaties Zo vond Krupski (1979) dat 
geretardeerde kinderen tijdens de uitvoering van schooltaken minder t i jd aan de 
taak besteedden, meer van hun plaats af waren en vaker "druk bezig" waren, 
zonder aan de taak te werken, dan normale kinderen In haar l i teratuurover
zicht concludeerde Krupski (1980) dat de resultaten van dit type onderzoek he
laas vaak tegenstri jdig waren Naar haar mening is in dit onderzoek alleen nog 
op persoonsvariabelen gelet, zonder aandacht te schenken aan de interactie met 
taakvanabelen Kinderen met afwijkende schoolprestaties zouden alleen tekenen 
van verminderde aandacht vertonen in gestructureerde situaties, zoals bij een 
duidelijk omschreven taak naar aanleiding van een opdracht In vri jere situa
ties, zo bleek uit enkele door Krupski beschreven onderzoekingen, waren deze 
kinderen even aandachtig als normaal presterende kinderen 

Een aparte serie onderzoekingen heeft de relatie tussen afleidbaarheid en 
leerproblemen tot onderwerp gehad Zowel m klasse- als m laboratoriumsituaties 
werd de invloed van een afleider (distractor) op taak- en met-taakgedrag 
bestudeerd Turnure (1970) bijvoorbeeld, vergeleek normale en geretardeerde 
kinderen tijdens de uitvoering van een taak, waarbij in de afleidmgsconditie een 
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spiegel als distractor diende. Een eenduidige interpretatie van de resultaten als 
evidentie voor een attentie-mferionteit van de zwakzinnige ten opzichte van de 
normale kinderen, bleek met mogelijk. Crosby (1972) vond dat geretardeerde 
proefpersonen wel meer afgeleid werden, maar met slechter presteerden dan 
normale proefpersonen. In het algemeen heeft het distractie-onderzoek tegenge
stelde resultaten opgeleverd (Hallahan & Reeve, 1980, Doleys, 1976) Zowel 
prestatieverbetering als -verslechtering werden onder afleidende condities aan
getoond. 

De term selectiviteit verwijst naar een eigenschap, die nauw verbonden is met 
het attentiebegrip. Conceptueel is selectieve attentie moeilijk af te bakenen van 
weerstand tegen afleidbaarheid. Een toestand van afleiding is immers op te 
vatten als een foutieve selectie Hallahan en Reeve (1980) stelden een dimensie 
voor, waarop selectieve attentie en distractie te onderscheiden zijn BIJ 
distractie gaat het om stimuli die ten opzichte van de taak extern zijn distale 
stimuli. BIJ selectieve attentie gaat het om keuzen tussen nabije stimuli die tot 
de taak zelf behoren: de proximale stimuli. Hallahan en Reeve meenden een ze
kere ondersteuning voor hun distaal-proximaal onderscheid te vinden m het feit 
dat m de selectieve attentietaken met de proximale afleiders, wel consistente re
sultaten gevonden werden Deze resultaten wezen m de richting van een betere 
selectieve attentie bij kinderen met normale schoolprestaties in vergeli jking tot 
kinderen met leerproblemen. In veel van dit onderzoek werd de 
"central-incidental learning task' van Hagen (1967) gebruikt . In deze taak 
kr i jgt de pp een aantal kaarten te zien, waarop zowel een dier als een huis
houdelijk voorwerp is afgebeeld. De pp kr i jgt de opdracht alleen de dieren te 
onthouden en met op de huishoudelijke voorwerpen te letten In attentietermi-
nologie moet de pp alleen de informatie over de dieren selecteren en weerstand 
bieden aan de huishoudelijke voorwerpen als afleiders. Oudere kinderen en kin
deren zonder leerproblemen slagen daar beter in dan jongere kinderen en kinde
ren met leerproblemen (zie bijvoorbeeld Hallahan, Gajar, Cohen & Tarver, 
1978) 

De laatste lijn van attentiestudies die hier wordt toegelicht is het 
impulsiviteitsonderzoek. In de prakt i jk van het onderwijs is impulsiviteit een 
begrip dat zowel door onderwijsgevenden als door psychodiagnostici gehanteerd 
wordt. Wanneer van een kind gezegd wordt dat het impulsief reageert, dan zal 
men meestal bedoelen dat het kind te vlug antwoordt, zonder er bli jk van gege
ven te hebben dat het antwoord voldoende overdacht is. Dit overdenken zou 
bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het afwegen van diverse antwoordmoge-
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lijkheden De aanwezigheid van dit proces van afwegen van alternatieven heeft 

Kagan (1965, 1966, Kagan, Rosman, Day, Albert & Phillips, 1964) vanuit de op

tiek van het cognitieve stijlonderzoek willen meten met de Matching Familiar 

Figures test (MFF) De pp kr i jgt bij deze taak zes vrijwel gelijke plaatjes aan

geboden en een extra plaatje Slechts een van de zes plaatjes is precies gelijk 

aan dit extra of voorbeeld plaatje De andere wijken steeds op een ander detail 

af Kinderen die snel of onjuist antwoordden, werden door Kagan cognitief im

pulsief genoemd Kinderen die langzaam en goed antwoordden, noemde Kagan 

cognitief reflexief Hoewel de betrouwbaarheid en validiteit van de MFF 

gekritiseerd is (Becker, Bender & Morrison, 1978, Cairns & Cammock, 1978), 

werd m het algemeen een verband gevonden tussen enerzijds reflexiviteit, ge

meten met de MFF, en anderzijds leesprestaties, schoolprestaties in het algemeen 

en aandachtsmaten Een overzicht van het onderzoek, waarop deze uitspraak 

gebaseerd is, is te vinden bij Wagner (1976) Voor het Nederlandse taalgebied 

gaf Soppe (1975) een krit isch overzicht van de l i teratuur op het gebied van het 

impulsiviteitsonderzoek 

In Hoofdstuk 3 zal onderzoek besproken worden, waaruit bleek, dat impulsief 

reagerende kinderen veel van de antwoordalternatieven van de MFF met be

keken, terwijl reflexief reagerende kinderen dat in veel mindere mate nalieten 

Impulsieve kinderen verdelen hun aandacht minder over alle alternatieven Met 

aandachtsverdeling wordt in dit verband geen simultaan proces bedoeld, maar 

het resultaat van een sekwentieel proces van afzoeken en vergelijken Daarmee 

is conceptueel het verband met selectieve attentie gelegd Gezien het onder

werp van deze studie is de samenhang tussen impulsiviteit en de leerproblemen 

van leerlingen van m I к -scholen van bijzonder belang Jans (1974) toonde m 

een vergelijking van jongere en oudere kinderen afkomstig van scholen voor 

g I o , I o m en m I к aan, dat de groep jonge moeilijk lerende kinderen, ge

volgd door de groep oudere moeilijk lerende kinderen, de meeste impulsieven 

telden Borys en Spitz (1978) vergeleken educabele mentally retarded (EMR)" 

jongeren (gemiddelde leeftijd en IQ respectievelijk 19 jaar en 63) met 

met-geretardeerde kinderen (gemiddelde leeftijd tien jaar) De twee groepen 

proefpersonen waren gematcht op mentale leeftijd EMR-kmderen zijn nog het 

meest vergelijkbaar met de intellectueel gemiddeld wat hoger functionerende, 

Nederlandse moeilijk lerende kinderen Borys en Spitz vonden tussen de 

geretardeerde en de normale groep geen verschillen op de MFF Matching op 

mentale leeftijd m dit type onderzoek is echter controversieel Met een 

dergelijke matching wil men de invloed van mentale leeftijd op de bestudeerde 
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variabele (impulsiviteit) uitsluiten, maar indien mentale leeftijd als een samen
vattende mdex voor cognitieve vaardigheden en bekwaamheden gezien wordt, 
dan is een dergelijke matching geheel onterecht Reflexiviteit zou immers een 
van deze vaardigheden kunnen zijn Matching leidt dan tot het elimineren van 
verschillen op de bestudeerde variabele Aangezien reflexiviteit toeneemt met 
de leeftijd (Wagner, 1976), zouden proefpersonen van dezelfde leeftijd zeer 
waarschijnlijk wel een verschil in het voordeel van de met-geretardeerde groep 
hebben laten zien Melis (1980) vergeleek recentelijk kinderen uit scholen voor 
g I o en I o m en vond dat de kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
meer fouten op de MFF maakten dan kinderen uit het gewone lager onderwijs 

Het onderzoek dat in dit deel van het hoofdstuk besproken werd, was 
correlatief van aard Ook bij de experimenten ging het tenslotte om vergelijking 
van diagnostisch verschillend geclassificeerde groepen Alternatieve ver
klaringen voor de gevonden relaties tussen aandachtsproblemen en leermoeilijk
heden zijn dan ook mogelijk Kopell (1979) gaf daar enkele voorbeelden van 
Onderzoek waarin rechtstreeks aandachtsvanabelen experimenteel gemanipuleerd 
wordt, kan de nodige validiteit aan de beweerde samenhang tussen aandacht en 
leerprestaties geven Daar gaat het volgende deel van dit hoofdstuk over 

Samenvattend kan worden gesteld, dat diverse soorten van aandachtspro
blemen in relatie tot leermoeilijkheden onderzocht zijn Soms had dit onderzoek 
betrekking op de activiteiten van kinderen op school (bijvoorbeeld observatie 
van taakgedrag), m andere gevallen op verrichtingen m laboratoriumsituaties 
(bijvoorbeeld vigilantie-en reactietijdtaken) Soms is de terminologie m onder
zoek en prakt i jk hetzelfde (afleiding, impulsiviteit), m andere gevallen alleen 
gebruikeli jk m het onderzoek (vigilantie) Maar ook bij dezelfde terminologie is 
het met altijd duidelijk of men het over dezelfde gedragingen of processen 
heeft De empirische relaties tussen aandacht en leerprestaties zijn het duide
li jkst voor vigilantie, reactietijden, selectieve attentie en impulsiviteit De resul
taten bij onderzoek op het gebied van taakgedrag en afleiding heeft minder 
ondubbelzinnige resultaten opgeleverd 

8 



TRAINING VAN AANDACHT 

Een belangrijke oorzaak van de spraakverwarring rond het begrip aandacht, 
is het feit dat aandacht meestal met rechtstreeks als gedrag geobserveerd 
wordt, maar uit een combinatie van ander gedrag en de situatie afgeleid wordt. 
Een kind dat tijdens een zojuist aan de klas opgedragen taak voor zich uit zit te 
staren, kan de indruk geven niet aandachtig met de taak bezig te zi jn. Maar 
hetzelfde gedrag kan bijvoorbeeld ook betekenen, dat het kind met meer goed 
weet hoe de opdracht luidde en die nu voor zichzelf aan het recapituleren is. In 
beide gevallen zou de onderwijzer, indien daartoe de noodzaak bestond, op een 
verschillende wijze moeten reageren In het algemeen kan de vraag gesteld 
worden, waar een aandachtstraming op aan moet gr i jpen, als met duidelijk is 
hoe aandacht er als gedrag uitziet Vanuit een gedragsmodificatie standpunt 
deelde Alabiso (1972, 1975) manifestaties van attentie m de volgende drie ca
tegorieën in. aandachtsspanne, aandachtsfocus en selectieve aandacht. Alabiso 
(1975) tramde matig zwakzinnige, hyperactieve kinderen op deze drie aspecten. 
Daarbij verstond hij onder aandachtsspanne de t i j d , die de pp gedurende de pe
riode dat een lamp aan was, op zijn plaats bleef zi t ten. Wanneer de pp aan een 
ti jdscriterium voldeed, dan werd een bekrachtiging gegeven. Nadat de aan
dachtsspanne tot een bepaalde lengte vergroot was, werd de aandachtsfocus 
getraind. Voor het trainen van attentiefocus, moest de pp de cijfers en sym
bolen kopiëren; een taak die, volgens Alabiso, van de pp vroeg weerstand te 
bieden aan afleiding Wanneer de pp de cijfers en symbolen m de juiste volgorde 
kopieerde, volgde een bekrachtiging. Tevens werd het zitgedrag (attentie
spanne) bekrachtigd. Selectieve attentie werd getramd door een bekrachtiging 
van de juiste respons bij een discrimmatieleertaak. Ook tijdens deze taak werd 
het zitgedrag bekrachtigd. De resultaten heten zien dat na de training 
generalisatie naar de klassesituatie plaatsvond. Alabiso ziet zijn resultaten als 
steun voor de opvatting dat attentie een aangeleerd gedrag is en dat aandachts
spanne, -focus en selectieve aandacht onder operante controle gebracht kunnen 
worden. Conceptueel is de driedeling (ook m de operationahsaties) met hele
maal bevredigend, maar Alabiso's aanpak laat wel zien hoe door het beschrijven 
van aandacht in termen van observeerbaar gedrag een logisch aansluitende 
traming mogelijk is. 

Eerder stelden Martin en Powers (1967) al voor, om vanuit een operante con
ditioneringsopvatting attentiespanne alleen m termen van de t i j d , die aan de 

9 



taak besteed wordt, te beschouwen Het operationaliseren van attentiespanne als 
de t i jd die aan een taak besteed wordt of als de tijdsperiode die niet onderbro
ken wordt door het verlaten van de plaats en andere operationalisaties van dit 
type heeft een belangrijk nadeel Het bekrachtigen van een langere spanne 
leidt namelijk alleen tot wat bekrachtigd wordt een minder vaak onderbreken 
van de taak en een minder vaak van de plaats gaan, echter zonder dat de kwali
teit van de taakprestaties door de verbeterde aandacht omhoog gaat Niet ge
publiceerd1 onderzoek van doctoraalstudenten in samenwerking met de auteur, 
liet zien dat de latentietijd bij rekenopgaven door een bekrachtigingsprocedure 
verlengd kon worden, maar dat de rekenprestaties met stegen Een dubbel c r i 
terium van verlengde latentietijd en tegeli jkerti jd een juist antwoord leidde tot 
significant betere antwoorden dan een afzonderlijk t i jds- of kwaliteitscriterium 
Kennelijk werd de extra t i jd pas benut, wanneer vanwege een bekrachtiging van 
een juist antwoord, de aandacht actief op het zoeken van een juiste oplossing 
gericht werd Ferntor, Bucholdt, Hamblm en Smith (1972) gaven geretardeerde 
kinderen tokens, contingent op attentief gedrag en correcte rekenprestaties m 
de klas Attentief gedrag bestond uit een verzameling van gedragingen zoals 
kijken naar en schrijven op zijn of haar papier, vragen stellen aan de onder
wijzer, hardop tellen enzovoort Gedrag dat met als aandachtig werd be
schouwd, was bijvoorbeeld rondkijken en praten met andere leerlingen 
Bekrachtiging van het aandachtsgedrag leidde tot een toename van dit gedrag 
en een afname van storend gedrag, maar gaf geen verbetering van de reken
prestaties (aantal goed gemaakte sommen) Omgekeerd leidde het geven van 
tokens voor goede rekenprestaties wel tot een kwaliteitsverbetering, maar met 
tot meer aandacht Alleen bekrachtiging voor zowel aandacht als rekenprestaties 
gaf een verbetering m beide klassen van gedragingen te zien De hier bespro
ken onderzoekingen laten zien dat eenvoudige operationalisaties van attentie 
aantrekkelijk kunnen zi jn, als ze tevens een trambaar doelgedrag formuleren 
Anderzijds levert de beïnvloeding van dergelijk gedrag m het algemeen geen 
toename van de prestaties op (Macmillan & Morrison, 1980) Er is nog weinig be
kend over eventuele faciliterende effecten van verbetering van de werkhouding 
en de attentiespanne op de kwaliteit van schoolprestaties 

1De scripties met de onderzoeksverslagen zijn voor geïnteresseerden bij de au
teur ter inzage 
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De o n t w i k k e l i n g van de aandach ts t ra imngen in het 

¡mpulsiviteit-reflexiviteitonderzoek is een geheel andere r i c h t i n g u i tgegaan 

Aanvanke l i j k bestond de idee dat de cogni t ie f impuls ieve s t i j l v e r a n d e r d kon 

worden met r e f l e x i v i t e i t s t r a m i n g e n waar in het k ind geleerd we rd het an twoord 

b i j voorbee ld pas na 35 sec. (He ider , 1971) te geven . Impuls ief reagerenden 

gaven immers te snel een antwoord Aangenomen werd dat v e r l e n g i n g van de 

la ten t ie t i j d de ge t ra inde er toe zou brengen deze ex t ra t i j d te g e b r u i k e n voor 

het geven van meer andacht aan de versch i l l ende antwoordmogel i jkheden In 

het algemeen bewerks te l l i gden de rge l i j ke t r a i n i n g e n wel een v e r l e n g i n g van de 

l a ten t i e t i j d , maar geen ve rm inde r i ng van het aantal fou ten (Kendal l & F m c h , 

1979, p. 47 ) . Naar aanle id ing van het oogbewegingsonderzoek met de MFF, v e r 

schoof echter het accent m de t r a i n i n g naar de beïnv loed ing van het aanleren 

van e f f i c iën te r a f t a s t ( s c a n n i n g ) - en zoekgedrag . Het be t re f fende oogbewegings

onderzoek wo rd t in Hoofdstuk 3 besp roken . Een van de eerste die hun ppn een 

derge l i j ke v isuele zoekst ra teg ie aan leerden, waren Meichenbaum en Goodman 

(1971) Vooral Egeland (1974) heeft de v isuele zoeks t ra teg ie , d ie ideaal geacht 

we rd voor het oplossen van de MFF-prob lemen, nauwkeur ig m s t ra teg ierege ls 

besch reven . Bovendien verge leek hi j de ef fecten van een t r a i n i n g , waar in een 

de rge l i j ke s t ra teg ie ingeoefend w e r d , met een t r a i n i n g waar in het u i ts te l len van 

responderen ge leerd werd Alleen de s t r a teg ie t ra i n i ng leidde to t een f o u t e n r e -

duc t ie Egelands s t ra teg ie schreef de pp voo r , met meer dan eén detai l te 

k iezen, waarop de f i g u r e n verge leken moesten w o r d e n , en met eerder te an t 

woo rden , dan nadat s tuk voor s tuk alle antwoordmogel i jkheden op éen na u i t ge 

sloten waren Anderen (zie Hoofds tuk 3) g e b r u i k t e n dezel fde of een verwante 

s t ra teg ie en be re ik ten evenals Egeland een fou ten reduc t i e op de MFF. Het suc

ces van deze t r a i n i ngen kan m be langr i j ke mate toegeschreven worden aan de 

kennis die ont leend werd aan het observeerbaar gemaakte zoekgedrag . Het 

z ich tbaar maken van de versch i l l en tussen re f lex ieven en impuls ieven m deze 

vorm van select ieve aandacht , gaf aanknop ingspun ten voor het cons t rue ren van 

een betere t r a i n i n g , dan een t r a i n i n g waar in alleen ge leerd werd het antwoord 

u i t te s te l l en . In de laatste t r a i m n g s v o r m leer t de pp mogel i jk mets anders dan 

passief t e wachten to t het moment aanbreek t , waarop geantwoord mag worden 

In de s t r a teg ie t r a i n i ng daaren tegen , word t de pp een keten van gedrag ingen of 

stappen aangeleerd die to t een succesvol an twoord moet leiden 

Ook andere elementen werden aan de r e f l e x i v i t e i t s t r a m m g toegevoegd of 

geïsoleerd bes tudeerd Meichenbaum en Goodman (1971) t r a m d e n de ppn m het 

verba l i se ren van de op loss ingss t ra teg ie . In een derge l i j ke zelf i n s t r u c t i e - t r a i n i n g 
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moet de pp leren zichzelf hardop opdrachten te geven, te evalueren en de 

fouten te corrigeren In de latere fasen van de training mag de pp zachter gaan 

praten en tenslotte, als de zelfinstructie 'ver inner l i jk t" is, mag het zonder 

hardop te praten Meestal wordt (zoals bij Meichenbaum & Goodman) de zelfin

structie voorgedaan door een model Maar ook de invloed van reflexieve en im

pulsieve modellen zonder directe strategietraining is nagegaan (Nagle & Thwaite, 

1979, Ridberg, Parke Ζ- Hetherington, 1971) Wagner (1967, ρ 164) conclu

deerde op basis van een literatuuronderzoek, dat oudere kinderen (tien-jarigen) 

en intelligente kinderen voor het verbeteren van hun zoekstrategie al voldoende 

hebben aan het observeren van een model, dat eventueel de aftaststrategie 

voordoet of zichzelf hardop instrueert BIJ normaal begaafde kinderen (van acht 

tot tien jaar oud) moet het model en de strategie voordoen en zichzelf hardop 

instrueren Voor de jongere kinderen (van ongeveer vi jf jaar) en zwakbegaafde 

kinderen is het modelgedrag onvoldoende BIJ deze kinderen moet de strategie 

met een zelfmstructieprocedure ingeoefend worden 

BIJ de eerste pogingen impulsief gedrag te verminderen, waren ook trainingen 

die gebaseerd waren op remforcementprocedures (Massari t Schack, 1972) 

Kendall en Finch (1979) vatten dit onderzoek, waaraan ZIJ zelf een groot aandeel 

hadden, samen en concludeerden dat response-cost procedures effectief waren 

in het verlengen van de latentietijd en het verminderen van de fouten Voor k l i

nische toepassingen gebruikten ZIJ een combinatie van response-cost voor 

fouten, modeling en zelf-mstructietraining Nelson (1976) vergeleek de werk

zaamheid van de zelf-mstructietraining en de response-cost procedure afzon

derli jk en m combinatie De afname van de fouten en de verlengde latentietijd 

bleken met name bij de follow-up metingen alleen een gevolg van de 

zelf- instructietrammg te zijn De response-cost procedure leidde bij de na

meting eveneens tot dezelfde gedragsverandering, maar liet bij de follow-up me

ting nog slechts een latentietijdverlengmg zien Veel vragen over de 

werkzaamheid van diverse componenten m de reflexiviteitstrammg zijn nog on

beantwoord, zoals bijvoorbeeld de specificiteit van de training Wagner (1976) 

onderscheidde een specifieke aftaststrategie van een meer algemene gedragsstra

tegie (het zelfcontrole aspect) Kendall en Finch (1979, ρ 68-71) vermeldden 

ongepubliceerd onderzoek, waaruit zou blijken dat met-specifieke 

("conceptuele") strategietraining tot betere generalisatie naar gedragsbeoor-

delmgen door leerkrachten leidde, dan specifieke (' concrete") strategie

training 
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Gedurende enkele jaren werd in het kader van hun scriptieonderzoek2 door 
doctoraalstudenten in samenwerking met de auteur, onderzoek gedaan naar de 
effecten van diverse reflexiviteitstrammgen, m een populatie van moeilijk 
lerende kinderen. Een aantal van deze onderzoekingen was van het 
single-subject type met meestal multiple basislijn controle, andere hadden een 
pretest-posttest control group design met kleine aantallen ppn (soms vier) per 
experimentele groep. Van de elf onderzoekingen werd in acht gevallen een signi
ficant effect gevonden na een ref lexivi tei tstrammg. De trainingen waren meestal 
analoog aan de trainingen van Egeland (1974) en Meichenbaum (1971). Soms 
werden daarbij transfereffecten naar (technisch) leesprestaties gevonden, ter
wijl alleen met f iguren getramd was BIJ sommige trainingen bestond het 
trainingsmatenaal uit woorden, waarbij de pp moest leren het enige woord aan te 
wijzen, dat hetzelfde als een voorbeeld woord was. In bijna alle gevallen leidde 
een dergelijke training met woorden tot een transfereffect op leesprestaties Ook 
werd in dit scriptieonderzoek nagegaan of causale attr ibuermgen door de trainer 
het effect verklaren van een strategietraining met zelf-mstructie Het trainen 
van kinderen in het toeschrijven van succes aan hun eigen prestaties (interne 
causale attr ibuermg) leidde niet tot een trammgseffect op een matchmgtaak als 
de MFF. Er was een tendens zichtbaar m de richting van een extra effect voor 
een strategietraining die gecombineerd was met een attr ibueringstraimng. Naast 
de onderzoekingen m het kader van de impulsiviteitstheone, werden ook enige 
aandachtstrainmgen geëvalueerd, die aansloten op het onderzoek van 
Kabylnizkaja(1972). Evenals in haar onderzoek bleek het mogelijk kinderen te 
leren fouten op te sporen m een schriftelijke tekst, die daarvoor geprepareerd 
was. Er werd daarbij ook transfer naar dictee-prestaties gevonden. 

Ook Galperm (1972) heeft vanuit het perspectief van de handelingsleertheorie 
een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis die nodig is om de aandacht te 
verbeteren. Op zijn opvattingen over aandacht was het zojuist genoemde 
tramingsexperiment van Kabylmzkaja (1972) ook gebaseerd Een bespreking van 
de ideeën van Galperm en het onderzoek van Kabylmzkaja is te vinden bij 
Parreren en Carpay (1972, p.59-68) In het kort is de visie van Galperm de 
volgende: voor de uitvoering van een taak maakt de pp zich een voorstelling 
van wat hem of haar te doen staat De voorstelling uit deze oriëntatiefase heeft 

2De auteur heeft de scripties, waarin de onderzoekingen beschreven zi jn, voor 
geïnteresseerden ter inzage. 
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een sturende, controlerende functie bij de feitelijke uitvoering van de han
deling Taal speelt hierbij een belangrijke rol in de vorm van het verbaliseren 
van de handelingen. BIJ een toenemende vaardigheid, raakt de taal verinnerl i jkt 
en wordt de controlehandeling steeds minder expliciet Er treed een fase van 
geautomatiseerde controlehandelmgen in. De door Galperm beschreven controle-
handelingen bieden een geschikt aanknopingspunt voor trainingspogmgen Het 
wezen van de training van Kabylmzkaja was dan ook het aanleren van een stel 
controlehandelmgen. Als de ppn deze handelingen stuk voor stuk afwerkten, 
konden ze met succes de fouten m de tekst opzoeken 

Zijdelings kan worden opgemerkt dat de Russische handelmgsleertheorie zoals 
van Galperm, de kennis over de ontwikkelde strategie- en zelfmstructie-
trammgen uit het impulsiviteitsonderzoek en de hier met toegelichte psycholo
gische informatieverwerkingstheorieën (Hall, 1980a), de wortels vormen van de 
cognitieve gedragsmodificatie Voor een uiteenzetting over deze recente 
remediatievorm wordt verwezen naar Meichenbaum (1977, Hfdst 1)en 
Meichenbaum en Asarnow (1979) en voor een krit ische bespreking naar Dumont 
(1982) 

Uiteraard zijn er nog andere manieren ontwikkeld om aandacht te trainen. In 
het kort worden er nog enkele genoemd Een oudere methode is de 
stimulusreductietechniek van Cruickshank (Hallahan & Cruickshank, 1973). Kin
deren werden m een afgeschermd hokje m de klas beschermd tegen afleidende 
informatie Deze methode bleek weliswaar tot minder afgeleid gedrag te leiden, 
maar veroorzaakte geen prestatieverbeteringen (Hallahan t Reeve, 1980). Gezien 
de tegenstrijdige resultaten bij het distractieonderzoek is de aanbeveling tot 
stimulusreductie bovendien dubieus (Doleys, 1976). Linden (1973) evalueerde 
meditatie-oefeningen als aandachtstrainmg bij kinderen Simpson en Nelson 
(1974) bestudeerden de effecten van verhoogde controle op de ademhaling door 
operante procedures en biofeedback Mulholland (1974) stelde EEG biofeedback 
als attentietraming voor 

Het succes van een aandachtstrainmg is minstens voor een deel afhankelijk 
van het feit of het te beïnvloeden aandachtsproces observeerbaar gemaakt is m 
termen van gedragingen die een controlerend en selecterend functie hebben. In 
deze context kan aandacht gedefinieerd worden als het gebruik van cognitieve 
gedragsstrategieen, die gericht zijn op een optimale, efficiënte informatieop
name Met cognitieve gedragsstrategie wordt een systematisch geheel van 
stappen (gedragingen) bedoeld, die zich doorgaans aan de observatie ont-
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t rekken, maar m principe wel observeerbaar gemaakt kunnen worden. Hierbij 
kan gedacht worden aan verbaliseren, aanwijzen en ki jkgedrag. In deze definitie 
heeft de persoon m het mformatieselectieproces een actieve rol. Daarmee worden 
andere belangrijke vormen van attentie zoals de oriëntatiereactie en arousal 
genegeerd, voor zover ze onwillekeurig door stimuluskenmerken opgeroepen 
worden en daardoor minder geschikt zijn als voorwerp van traming Deze op
vatting over aandacht is verwant aan Krupski's (1980) indeling van attentie m 
een willekeurig ("voluntary") en onwillekeurig (" involuntary") deel De laatste 
vorm van attentie staat onder controle van stimuluseigenschappen, de eerste 
vorm staat onder controle van de persoon In dit kader is het van belang te 
signaleren dat Hallahan en Reeve (1980, ρ 156) concludeerden, dat de selec

tieve attentieproblemen een manifestatie van een gebrekkige taakstrategie zi jn. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd al gesteld dat impulsieve kinderen 

hun aandacht minder over alle antwoordmogelijkheden verdelen dan reflexieve 

kinderen. Impulsieve kinderen zouden tijdens een visuele vergelijkmgstaak b i j 

voorbeeld naar minder plaatjes kijken dan reflexieve kinderen. Door de wijze 

waarop impulsieve kinderen hun informatie selecteren, vergaren ze onvoldoende 

informatie om tot een juiste keuze te komen. Ze letten onvoldoende op de hoe

veelheid alternatieven en volgen mogelijk ook een verkeerde volgorde bij het be

kijken van de varianten of onderdelen ervan, waardoor geen goede visuele 

vergelijkingen van de plaatjes onderling gemaakt kunnen worden. 

Dit probleem, van wat men een gestoorde selectieve aandacht zou kunnen 

noemen, treedt volgens Kagan (1965, 1966) met name op in situaties waarin een 

impulsief kind geconfronteerd wordt met probleemsituaties waarin onzekerheid 

over de juistheid van de aangeboden antwoordalternatieven bestaat De taken 

waarmee een dergelijke probleemsituatie gecreëerd werd, bestonden doorgaans 
uit visuele vergelijkingstaken van het match-to-sample type. De pp moet hierbij 
uit een aantal plaatjes het enige plaatje opsporen, dat exact gelijk is aan een 
voorbeeld- plaatje Kagan et al. (1964) vonden aanwijzingen dat m de vaar
digheid om zulke taken goed uit te voeren, twee fundamentele cognitieve fac
toren een rol speelden- de mogelijkheid om over alternatieve oplossingen te 
reflecteren en de vaardigheid de visuele stimulusconfiguraties te analyseren m 
hun samenstellende delen. In het onderzoek waarvan m Hoofdstuk 3 verslag zal 
worden gedaan, werd bestudeerd of een zogenaamde reflexiviteitstraimng waarin 
een visuele zoekstrategie werd aangeleerd inderdaad tot een verbeterde selec
tieve attentie leidt. Onder een verbeterde selectieve attentie werd een veran
dering m kijkgedrag verstaan, waarbij m de visuele vergelijkingstaken onder 
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andere meer keuzeplaatjes bekeken werden (wat nodig ¡s voor de reflexie over 
de juistheid van de keuze) en de onderdelen van de plaatjes voor vergeli jking 
grondiger en systematischer afgezocht werden (visuele analyse van het plaatje 
in de samenstellende delen). 

Samenvattend kan worden gesteld, dat er aandachtstramingen ontwikkeld zijn 
die zich richtten op bepaalde aspecten van de aandacht, zoals spanne en selec
t iv i te i t . Nergens werd verondersteld dat een training van de aandacht bestaat. 
Met name vanuit de gedragsmodificatie optiek is de behandeling van attentiepro-
blemen aangepakt door eenvoudige, observeerbare gedragingen als doelgedrag 
te kiezen. Vanuit de cognitieve gedrags- modificatie en met name vanuit het 
impulsiviteitsonderzoek is vooral het strategische karakter van de aandacht be
nadrukt. Ook daar werd het aandachtsproces zoveel mogelijk observeerbaar ge
maakt. Dit gebeurde doordat de pp tijdens de traming hardop iedere stap van 
het mformatieselectieproces moest trachten te noemen en doordat de pp aan 
moest proberen te wijzen waar hij of ZIJ op dat moment naar keek. 
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HOOFDSTUK 2: OOGBEWEGINGSONDERZOEK: METHODE, RESULTATEN EN 
BETEKENIS VOOR ONDERZOEK VAN HET ONDERWIJS 

INLEIDING 

Het bestuderen van kijkgedrag met behulp van oogbewegmgsonderzoek is de 
laatste vi j f t ien jaar opnieuw m de belangstelling gekomen (Rayner, 1978a) Over 
het algemeen heeft dit onderzoek nog weinig rechtstreeks betrekking gehad op 
onderwijsleerprocessen De vraag kan dan ook gesteld worden of het oogbe
wegingsonderzoek iets kan opleveren of opgeleverd heeft voor het onderwijs 

In dit hoofdstuk zal gepoogd worden duidelijk te maken, dat oogbewegings
onderzoek een aanvulling kan zijn op andere methoden voor analyse van pro
cessen, die relevant zijn voor de prestaties in school Eerst zal in de sectie 
"Methodologische aspecten van het oogbewegingsonderzoek" in het kort enige 
basisinformatie over stimuluspresentatie, meet- en verwerkingstechnieken ver
strekt worden In deze sectie zal verder aandacht gegeven worden aan enkele 
methodologische overwegingen bij de operationalisatie en validiteit van het 
oogfixatieconcept 

In de volgende sectie "Resultaten van het oogbewegmgsondezoek" zullen de 
vragen, methoden, resultaten en implicaties die bij dit onderzoek aan de orde 
komen, besproken worden Voor een uitvoerig overzicht van het recente oog
bewegingsonderzoek m het algemeen kan verwezen worden naar Rayner (1978a) 
In het huidige hoofdstuk ligt de nadruk op de mogelijke relevantie voor onder
zoek van onderwijsleerprocessen De bespreking zal beperkt worden tot onder
zoek, waarin het oogbewegingsgedrag als component of indicator van het aan de 
gang zijnde informatie opnemende en verwerkende proces wordt geobserveerd 
Dergelijk onderzoek geeft meer aangrijpingspunten voor een leerprocesanalyse 
dan bijvoorbeeld onderzoek naar laterale oogbewegingen In dit laatste type 
onderzoek wordt nagegaan, hoe de voorkeur van proefpersonen (ppn) , om m 
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bepaalde situaties naar links of rechts te ki jken, samenhangt met bepaalde per

soonlijkheidseigenschappen (b ν Otteson, 1980, Reynolds & Kaufman, 1980). Zo 

onderzochten Hustmyer et al. (1980) de relatie tussen cognitieve stijl en 

laterale oogbewegingen Weliswaar werd er geen samenhang met de richting van 

de oogbewegingen gevonden, maar de grootte van de laterale oogbeweging bleek 

wel verband te houden met cognitieve stijl Hoewel dergelijk onderzoek op zich 

interessante diagnostische instrumenten kan opleveren, wordt hiermee weinig 

inzicht in het proces verkregen. BIJ veel moderne apparatuur voor de meting 

van oogbewegingen kan ook gemakkelijk de pupilgrootte als indicator voor 

cognitieve processen meegeobserveerd worden Onderzoek waarin de 

pupilgrootte wordt gemeten (zie b ν Gardner et al , 1978) valt echter buiten 

het bestek van dit hoofdstuk. 

In een laatste sectie zullen tenslotte enkele conclusies getrokken worden over 

de interpretatiemogelijkheden van het oogbewegingsonderzoek en de bruik

baarheid van oogbewegmgsregistratie m toekomstig onderzoek op het gebied van 

onderwijsleerprocessen 

METHODOLOGISCHE ASPECTEN VAN HET OOCBEWEGINGSONDERZOEK 

In het eerste gedeelte van deze sectie zal enige informatie over de instrumen

tatie bij dit type onderzoek gegeven worden In het tweede en derde gedeelte 

zal ingegaan worden op respectievelijk de operationalisering en interpretatie van 

de oogfixatie als eenheid van analyse 

Instrumentatie 

De gebruikeli jke proefopstelling bij het oogbewegingsonderzoek bestaat uit 

voorzieningen voor stimuluspresentatie, oogbewegmgsdetectie, gegevensopslag 

en eventueel onmiddellijke computerverwerking 
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Stimuluspresentatie. De aanbieding van stimulusmatenaal (leestekst, plaatjes 
enz ) kan plaats vinden op papier, met geprojecteerde dia's of via een beeld
scherm In deze volgorde nemen de mogelijkheden tot automatische besturing 
van de stimuluspresentatie toe Bewegende scenes kunnen met film of video 
aangeboden worden Ook kunnen oogbewegingen bestudeerd worden tijdens re
alistische situaties, zoals autorijden (Blauw ï, Riemersma, Noot 1). Eventueel 
kan het stimulusmatenaal afhankelijk van de ki jkr icht ing van de proefpersoon 
(pp) aangeboden worden Een nadere toelichting op de procedure en het ge-
bruiksdoel van deze laatste stimuluspresentatietechniek zal gegeven worden m 
de hoofdstukgedeelten die gaan over "Interpretat ie" en "Lezen". Een uitvoerige 
beschrijving van de techniek is o.a gegeven door Reder (1973) en McConkie et 
al (1978) 

Oogbewegingsdetectie. BIJ de bespreking van de verschillende methoden (en 
ook verder in het hoofdstuk) worden enkele begrippen gebruikt , die vooraf 
enige verduideli jking nodig hebben De term "bl ikpunt" verwijst naar het punt 
waar de pp m het visuele veld naar ki jkt Met "fixatie van het hoofd" wordt be
doeld, dat het hoofd relatief onbeweeglijk is gemaakt met behulp van een km-
en/of hoofdsteun In gevallen waar extreme onbeweeglijkheid vereist is, moet de 
pp tijdens de oogbewegingsregistratie m een afdruk van zijn of haar gebit 
(blijven) bi j ten. Verder is het in het oogbewegingsonderzoek gebruikeli jk de 
afstand tussen twee punten m het visuele veld aan te geven met de hoekafstand 
tussen hun respectievelijke projecties op het netvlies. In de prakt i jk wordt deze 
afstand gemeten door de hoek te nemen die de twee verbindingslijnen vanuit 
beide punten naar het oog met elkaar maken. Oogbewegingen kunnen zo aange
geven worden met de afgelegde hoekafstand. De hoekafstand wordt uitgedrukt 
in hoek- of booggraden De nauwkeurigheid van een oogbewegingsdetectieme-
thode wordt m overeenstemming met het voorgaande ook in graden uitgedrukt 
Tenslotte worden m Figuur 1 de delen van het oog aangegeven, die voor het 
oogbewegingsonderzoek het belangrijkste zijn Het licht van een object komt 
door de doorzichtige cornea het oog binnen. Daar gaat het verder door de pupil 
en de lens en vormt een beeld (projectie) op het netvlies De fovea is het 
gevoeligste deel van het netvlies 

Detectie van oogbewegingen is op zeer verschillende manieren mogelijk Voor 
een uitgebreide uiteenzetting over werking, voor- en nadelen en kosten van de 
verschillende methoden kan verwezen worden naar Young en Sheena (1975) en, 
voor een meer beknopte behandeling, naar Breimer (Noot 2, Noot 3 ) , Van 
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Figuur 1. Schematische doorsnede van het oog. 

Hout-Wolters (Noot 4) en Van Lieshout (Noot 5). Deze methoden worden η ge

noemd. Bij de contactlensmethode bestaat de apparatuur uit een contactlens op 

het oog en een systeem, waarmee de positie van de lens gebruikt wordt om de 

oogbolstand vast te stellen. Bij de electro-oculografische (EOG) methode 

worden, met electroden bij het oog, de spanningsvariaties geregistreerd, wan

neer het oog beweegt. In de limbusreflectiemethode wordt de plaats van de 

limbus (de overgang tussen oogwit (sclera) en i r is, zie Figuur 1), met behulp 

van het verschil m lichtreflectie tussen iris en sclera, bepaald. Bij de corneale 

reflectiemethode wordt de verandering van de oogbolstand afgeleid uit de ver

andering van de weerkaatsmgshoek van een l ichtbundel, die op de cornea (Fi

guur 1) gericht is. Deze methode wordt ook gebruikt bij de 

pupilcentrum-corneale reflectiemethode. Met behulp van een patroonher

kenningsmethode wordt bovendien het pupilcentrum gevolgd. Door de beschik

baarheid van de corneale reflectie en de pupilcentrumbepalmg, kunnen bij deze 

methode hoofd- en oogbewegingen onderscheiden worden. Ook bij de dubbel 

Purkinje beeldmethode is dit onderscheid mogelijk door gebruikmaking van de 

corneale reflectie en de reflectie van de achterkant van de ooglens. 
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Alle oogbewegingsmethoden hebben voor- en nadelen. Deze betreffen onder 
meer de nauwkeurigheid, de complexiteit en de kosten van de apparatuur, de 
verwerkbaarheid van de output en de belasting van de pp De contactlensme
thode is bijvoorbeeld het nauwkeurigst (tot op enkele boogseconden), maar is 
tevens een van de meest belastende methoden voor de pp, vanwege de irr i tat ie 
van het oog en het risico van beschadiging van oogweefsel De 
pupilcentrum-corneale reflectiemethode daarentegen, vraagt een geringe of geen 
hoofdfixatie, levert rechtstreeks het bl ikpunt, maar is complex en zeer 
kostbaar. 

Opslag en verwerking. BIJ de meeste apparatuur voor het meten van oogbe
wegingen komen de horizontale en verticale coördinaten van de oogbolstand als 
electrische signalen beschikbaar De gegevens worden opgeslagen met behulp 
van een (analoge of digitale) recorder of onmiddellijk verwerkt De computer is 
vooral van belang voor datareductie en, in combinatie hiermee, voor het creëren 
van interpreteerbare analyse-eenheden (fixaties, f ixat ieduur, kijkpatronen 
enz.) Datareductie is noodzakelijk vanwege de omvangrijke hoeveelheid data die 
een korte periode van registreren oplevert BIJ andere (met-electrische) out-
putvormen, zoals foto's of f i lm, is handscormg noodzakelijk Aangezien dit zeer 
bewerkelijk is, wordt de registratieti jd kort gehouden of wordt slechts een deel 
gescoord. Deze beperking is uiteraard met of minder nodig bij volledige ver
werking per computer Maar ook dan kan de dataverwerking bewerkelijk zijn 
De problemen liggen dan meer op het vlak van de koppeling van verschillende 
electromsche apparaten en de ontwikkeling van computerprogrammatuur (Young 
& Sheena, 1975, Loftus, 1979). De problemen bij onmiddellijke ("on-lme") ver
werking zijn daarbij groter dan bij verwerking achteraf ("off- l ine") 

Oogbewegmgstypen en de oogfixatie 

Er zijn verschillende soorten oogbewegingen. Een uitgebreide beschrijving is 
te vinden bij Young en Sheena (1975) Tot de belangrijkste grote oogbe
wegingen behoren in de eerste plaats de saccaden. Deze worden verderop toege
licht Dan zijn er de volgbewegingen. Dit zijn vloeiende oogbewegingen die de 
ogen maken tijdens het volgen van een bewegend object. Verder zijn er compen-
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serende oogbewegingen, die tijdens hoofd- of lichaamsbewegingen, het oog op 
dezelfde plaats gericht houden Ook deze bewegingen zijn gelijkmatig van aard 
Dat geldt ook voor de vergentiebewegmgen Hierbij bewegen de ogen in tegen
gestelde richting om objecten dichterbij of verderaf te fixeren De 
nystagmusbewegingen bestaan uit verschillende typen, maar hebben gemeen dat 
ze zowel vloeiende als sprongachtige componenten bevatten Een afzonderlijke 
bespreking van deze typen voert hier te ver 

Voor het type onderzoek, waar het in dit hoofdstuk over gaat, is van de 
grote oogbewegingen alleen de saccade van belang De saccade of oogsprong is 
een snelle sprongachtige beweging van de oogbol Als gevolg van deze beweging 
wordt aan het einde van de saccade een ander deel van het visuele veld op de 
fovea geprojecteerd dan voorafgaand aan de saccade Tussen deze bewegingen 
is het oog relatief bewegingsloos Deze bewegmgspauze heet fixatie Tijdens de 
saccade, die slechts enkele tientallen milliseconden duur t , zijn er verschillende 
mechanismen voor verantwoordelijk, dat er vrijwel niets gezien wordt (Volkmann 
et al , 1978) De lengte van de saccade kan variëren van 1 tot 40 graden 
(Young & Sheena, 1975) Tijdens het lezen is de gemiddelde saccadelengte 2 
graden ofwel 8 tot 9 letters en bij het kijken naar plaatjes bedraagt de gemid
delde saccadelengte 3 5 graden (Rayner, 1978a) BIJ het bekijken van een object 
dat stil staat ten opzichte van het hoofd van de waarnemer, kunnen de ogen 
slechts in twee toestanden verkeren in een toestand van fixatie of in een toe
stand van saccadische beweging (Yarbus, 1967, pp 105-106) Het is daarbij 
niet mogelijk van het ene fixatiepunt naar het andere een vloeiende in plaats van 
een sprongsgewijze beweging te maken Binnen de totale ki jkt i jd bij lezen of 
plaatjes kijken verhoudt zich de t i jdsduur waarin gefixeerd wordt tot de t i jd 
waarin de saccaden plaatsvinden als ongeveer 9 1 (Rayner, 1978a) 

Definitie oogfixatie. In het voorgaande is reeds gesteld, dat de fixatie of oog-
pauze de periode is na een saccade en voorafgaand aan de volgende saccade In 
deze periode verandert de oogbolstand vrijwel met ten opzichte van de visuele 
stimulus Een gefixeerde stimulus is een stimulus, die gedurende de oogpauze 
op de fovea geprojecteerd bl i j f t en daardoor met de grootst beschikbare waar-
nemmgsnauwkeungheid geanalyseerd kan worden De fovea beslaat ongeveer 1 
tot 1,5 graden van het netvlies Buiten de fovea ligt het parafoveale gebied met 
een middellijn van 10 graden De rest van het netvlies heet het perifere gebied 
(Bouma, 1978, Rayner, 1978a) De gemiddelde f ixatieduur bedraagt bij het le-
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zen 200 tot 250 msec en voor het bekijken van plaatjes 300 tot 350 msec (Rayner, 
1978a). 

Tijdens de fixatie zijn er zogenaamde miniatuur oogbewegingen: d r i f t , 
microsaccaden en tremor. Dri f t is een langzame random beweging binnen een 
gebied van 1 graad. Microsaccaden zijn corrigerende oogbewegingen, die er 
voor zorgen dat hetzelfde deel van het visuele veld op de fovea geprojecteerd 
bl i j f t . De tremor heeft een frequentie van 30 tot 150 Hz en een amplitude die 
kleiner is dan een boogmmuut. Van de meeste van deze bewegingen is de per
soon zich met bewust en sommige van deze bewegingen zijn noodzakelijk om t i j 
dens de fixatie iets te kunnen zien (Yarbus, 1967). Er bestaat nog steeds 
verschil van opvatting over de beantwoording van de vraag of dr i f t dan wel 
microsaccaden een rol spelen in het instandhouden van de waarneming. Evenzo 
is nog met duidelijk of microsaccaden, of driftbewegingen het oog gericht 
houden op hetzelfde doel. (Zie voor deze meningsverschillen de discussie tussen 
Ditchburn (1980) enerzijds en Kowler en Stemman (1980) anderzijds.) 

Omdat de verschillende oogbewegingen tijdens de fixatie binnen een gebied 
van ongeveer 1 graad bl i jven, is voor het opsporen van een fixatie een nauw
keurigheid, waarmee afstanden kleiner dan een graad nog betrouwbaar gemeten 
kunnen worden, met nodig (Young & Sheena, 1975). Duurt een pauze, gere
kend vanaf het einde van de vorige saccade, korter dan ongeveer 100 tot 150 
msec, dan wordt geen informatie opgenomen (Russo, 1978). De fixatie is dus een 
periode tussen twee saccaden, die lang genoeg duurt om informatie op te kunnen 
nemen (Yarbus, 1967). 

Rekeninghoudend met het voorgaande kan een fixatie geoperationaliseerd 
worden als een periode, die minstens 100 tot 150 msec duur t , en waarin de oog
bewegingen beperkt zijn tot een gebied, dat in hoekgrootte ongeveer overeen
komt met de fovea. Algoritmen waarmee fixaties met behulp van 
computerprogramma's gedefinieerd worden, bevatten dan ook meestal een duur-
parameter en verplaatsingsparameters. De duurparameter spreekt voor zich. De 
verplaatsingsparameters geven in verticale en horizontale richting het gebied 
aan waarbinnen de oogbewegingen beperkt moeten bl i jven. Dit kan geschieden 
door te toetsen of een bepaalde oogbolstand in termen van ki jkr icht ing minder 
dan het verplaatsmgscriterium afwijkt van het fixatiecentrum. Dit centrum kan 
het gemiddelde zijn van alle achtereenvolgende ki jkr icht ingen, die binnen het 
criteriumgebied gebleven zi jn. Een voorbeeld van een dergelijk algoritme is te 
vinden bij Mandel (1979). Een andere operationahsatie, die eveneens berust op 
de eerdergenoemde eigenschappen van de diverse oogbewegingen, is de definitie 
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van een fixatie als een toestand van laagste oogbewegingssnelheid 
("zero-velocity"). Het algoritme bevat dan een snelheidscnterium, dat zodanig 
gekozen is dat het lager ligt dan de saccadische snelheid (Reder, 1973) 

Het operationaliseren van de fixatie is echter niet zonder problemen vanwege 
de keuze die gedaan moet worden met betrekking tot de criteria (duur, ver
plaatsing en snelheid) en het te gebruiken algoritme Deze keuze is mede geba
seerd op de wens al dan met microsaccaden te registreren. Er zijn aanwijzingen 
dat microsaccaden verband houden met bepaalde cognitieve activiteiten (Engel, 
1977; McConkie, 1979, Rayner, 1979a). Registratie van microsaccaden maakt de 
meetprocedure echter gecompliceerder (er is o.a. een veel grotere nauwkeu
righeid dan 1 booggraad nodig) De problemen van de juiste fixatiedefinitie 
kunnen, indien de onderzoeksdoelstelling dat toelaat, vermeden worden door de 
fixatie als eenheid van analyse los te laten. Het alternatief is het kijkgedrag te 
registreren m termen van bekeken doelen m het visuele veld (Rayner, 1979a). 
Doelen kunnen woorden, delen van plaatjes enz. zijn De verschillende oogbe-
wegmgstoestanden (fixatie en saccade) worden daarbij genegeerd. 

Interpretatie 

De reden, waarom oogfixaties geregistreerd worden, is meestal om te kunnen 
achterhalen welk deel van het visuele veld de pp ziet, m.a.w. waar de pp aan
dacht aan geeft. In hoeverre mag bij de registratie van fixaties aangenomen 
worden, dat deze aangeven waar de pp de visuele informatie opneemt7 

Eenvoudige stippelpatronen bijvoorbeeld, kunnen nog tot 20 à 30 graden 
buiten het fixatiepunt gediscrimineerd worden zonder dat oogbewegingen nodig 
zijn (Sanders, 1970). Het gebied, waaruit informatie opgenomen kan worden, is 
dus met beperkt tot een gezichtshoek van 1 à 2 graden (de omvang van de 
foveale projectie), maar is, zoals ook iedereen intuïtief ervaart, veel groter 
Sanders (1970, 1976) verdeelde het functionele gezichtsveld m drie 
concentrische gebieden, te weten het stationaire veld, het oogveld en het 
hoofdveld In het hoofdveld is de hoekafstand tussen de stimuli zo groot, dat er 
hoofdbewegingen nodig zijn om de stimuli (achtereenvolgens) te zien. In het 
oogveld zijn geen hoofd-, maar wel oogbewegingen noodzakelijk. In het 
stationaire veld tenslotte, zijn noch oog-, noch hoofdbewegingen nodig. In dit 
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veld kan zonder verplaatsing van het f ixatiepunt informatie uit de periferie op
genomen worden. Het stationaire veld kan, zoals uit het voorbeeld van de dis
criminatie van eenvoudige stippelpatronen bleek, relatief groot zijn in 
vergeli jking met het foveale gebied. Een oudere term voor de omvang van het 
gebied waaruit in één blik informatie opgenomen kan worden is: waarnemings
spanne. In verschillende nog komende secties van dit hoofdstuk zal oogbe
wegingsonderzoek besproken worden, dat zich meer of minder expliciet met de 
waarnemingsspanne beziggehouden heeft. Met name is de laatste jaren veel 
onderzoek verr icht naar de waarnemingsspanne tijdens het lezen. 

Niet alleen is het van belang te weten tot hoever in de periferie informatieop-
name mogelijk is, maar het is ook belangrijk te weten of het fixatiecentrum altijd 
samenvalt met het centrum van visuele aandacht. Het b l i jk t , dat een ver
schuiving in de aandacht naar een bepaald deel van het visuele veld, niet samen 
hoeft te gaan met verplaatsing van de fixatie naar dat punt (Bouma, 1976; 
Jonides, 1980). Remington (1980) toonde aan, dat de verplaatsing van het 
f ixatiepunt en het aandachtspunt twee onafhankelijk van elkaar werkende me
chanismen zi jn. Relevante gebeurtenissen zetten eerst de verschuiving in het 
attentiepunt in gang en daarna (eventueel) de verplaatsing van het f ixatiepunt. 
Mackworth et al. (1964) vonden dat ppn signalen in een vigilantietaak niet op
merkten, terwij l ze de signalen wel f ixeerden. 

In de genoemde onderzoekingen, die de dissociatie van aandachts- en 
f ixatiepunt aantoonden, werden zeer eenvoudige Stimuluspatronen gebruikt . 
Wanneer de informatiewaarde van de aangeboden stimuli toeneemt, bl i jkt het 
stationaire veld (het gebied waarbinnen geen oogbewegingen nodig zijn voor het 
opnemen van informatie) in te krimpen (Bunt & Sanders, Noot 6). Bij een ver
dere toename van de informatiewaarde is verplaatsing van het f ixatiepunt naar 
de aangeboden stimulus voor een adequate waarneming steeds noodzakelijk. 
Perifere informatie bl i j f t dan mogelijk nog wel een rol spelen in de planning van 
het volgende f ixat iepunt. 

De correspondentie tussen aandachts- en fixatiepunt kan dus opgevoerd 
worden door de ppn taken te geven, die veelvuldige fixaties vragen als gevolg 
van de hoge informatiewaarde van de onderdelen van het visuele veld. Een an
dere manier is het aanbieden van stimuli, die de ppn dwingen te fixeren wegens 
de slechte zichtbaarheid, bijvoorbeeld door een laag contrast tussen f iguur en 
achtergrond (Noton & Stark, 1971). Just en Carpenter (1976) schakelden 
perifere informatie uit, door alleen dat deel van het stimulusveld zichtbaar te 
maken, dat de pp fixeerde. Dit gebeurde met behulp van de techniek van 
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fixatie-contmgente stimuluspresentatie, die gerealiseerd werd met behulp van 

een on-lme verbonden computer BIJ deze techniek ki jkt de pp naar een beeld

scherm waarop een stimulusveld gepresenteerd wordt Met behulp van de oog-

bewegmgsapparatuur wordt bepaald welk deel van het scherm door de pp ge

fixeerd wordt Deze plaats wordt doorgegeven aan de computer, die alleen het 

gefixeerde deel op het scherm zichtbaar maakt en de rest onderdrukt Dit pro

ces herhaalt zich steeds onmiddellijk wanneer een nieuwe fixatie door het sys

teem ontdekt wordt Het op deze wijze uitschakelen van perifere 

informatieverwerking beperkt wel de generahseerbaarheid naar meer alledaagse 

kijksituaties Maar daar gaat het Just en Carpenter ook met m de eerste plaats 

om Wat zij met deze techniek willen bereiken is, dat er meer stappen in het aan 

de gang zijnde cognitieve proces, m termen van afzonderlijke fixaties, obser

veerbaar gemaakt worden (Just t Carpenter, 1976, Carpenter & Just, 1978) 

Een voorbeeld van een alledaagse situatie waar perifere informatieverwerking 

juist erg belangrijk is, is waarnemen tijdens het besturen van een auto (Blaauw 

& Riemersma, Noot 1) 

Concluderend kan worden gesteld, dat onder bepaalde voorwaarden de cor

respondentie tussen fixatie en attentie voldoende hoog is om het fixatiepunt als 

valide index voor het punt van selectieve informatieopname te kunnen be

schouwen Aan deze voorwaarden wordt onder meer voldaan als het 

stimulusmatenaal, gezien de taak die de pp heeft, relatief complex is 

Niet alleen bij de plaats van de f ixatie, ook bij de f ixatieduur kan de vraag 

naar de mate van synchroniciteit met het informatieverwerkende proces gesteld 

worden Er bestaan twee opvattingen over de f ixatieduur (Rayner, 1978a, 

ρ 630) De eerste is de zogenaamde cognitive-lag hypothesis" Deze impli

ceert, dat de wisseling van fixatiepunten sneller gaat dan de verwerking, zodat 

de laatste steeds achterloopt op de visuele informatieopname De duur van een 

fixatie correspondeert m deze opvatting dus niet met het aan de gang zijnde 

cognitieve proces De tweede opvatting wordt aangeduid met 

"process-monitoring hypothesis" In deze opvatting beïnvloedt het ver
werkingsproces, dat tijdens de fixatie aan de gang is, de lengte van de 
fixatieduur wel Rayner (1978a, 1979b) concludeerde op basis van een over
zicht van relevant onderzoek, dat de f ixatieduur tijdens het lezen beïnvloed 
wordt door het cognitieve proces tijdens de fixatie Het standpunt dat de duur 
van de fixatie los van het tegeli jkerti jd plaats vindende cognitieve proces tot 
stand komt, is niet houdbaar gebleken Er zijn echter ook aanwijzingen voor 
het ontbreken van een volledige correspondentie tussen fixatieduur en het 
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cognitieve proces (zie b ν Parker, 1978 en O Regan, 1980) Russo (1978) be

redeneerde, dat een verbetering van de correspondentie tussen kijkgedrag en 

cognitief proces te verkri jgen is door een eenheid van kijkgedrag te specificeren 

die beter aansluit op een overeenkomstig element van het cognitieve proces Dit 

kan, zoals Just en Carpenter (1980) dat deden, door fixaties samen te nemen m 

een grotere eenheid, die als element m het bestudeerde cognitieve proces zinvol 

interpreteerbaar is In hun onderzoek naar het begrijpen van leestekst telden 

ze de duur van individuele fixaties per woord op tot ki jkduur ( gaze duration") 

per woord Ook berekenden ze de totale ki jkduur voor iedere (grammaticaal ge

definieerde) tekstsector Russo en Rosen (1975) bestudeerden oogbewegingen 

tijdens keuzeprocessen De analyse van verschillen in duur van individuele 

fixaties bleek niets op te leveren Groepering van de fixaties tot eenheden, die 

bij een bepaald element van het keuzeproces hoorden, leidde wel tot significante 

verschillen m ki jkduur 

Naast de betekenis van de plaats en de duur van de fixatie is het ook van be

lang te weten op welke wijze de volgende fixatie tot stand komt Waardoor 

worden lengte en richting van de volgende saccade bepaald7 Er bestaan ver

schillende modellen voor de sturing van de oogbewegingen tijdens het lezen 

(Rayner, 1978a) Voor het model, waarin de ogen zich zonder enige cognitieve 

controle over min of meer vaste afstanden langs de tekst bewegen, is geen 

ondersteuning te vinden in de beschikbare data (Rayner, 1979b) Saccadelengte 

en f ixatieduur zijn te variabel en er is teveel onderzoek dat aanwijzingen voor 

het bestaan van cognitieve controle geeft In andere modellen worden de oogbe

wegingen gestuurd door informatie uit het parafoveale of perifere gezichtsveld 

Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit woordlengte of spaties Ook 

zijn er modellen waarin het volgende fixatiepunt bepaald wordt op basis van de 

begripsmatige verwerking van de tekst De keuze van het volgende fixatiepunt 

is daarbij een weerspiegeling van de voorspelling, die de lezer op basis van de 

verwerkte tekst gemaakt heeft Tenslotte zijn er nog de ' process-monitoring' 

modellen In deze modellen komt de volgende fixatie uit op het punt, tot waar de 

informatie tijdens de huidige fixatie verwerkt is In dit model is er dan ook een 

onmiddellijke koppeling tussen oogbeweging en cognitief proces Wordt dit 

laatste niet verondersteld, dan bevat het model nog een buffer, waarin het wis

selende teveel aan opgenomen informatie m afwachting van verdere verwerking 

opgeslagen wordt Er zijn nog geen doorslaggevende onderzoeksresultaten, die 

het mogelijk maken voor een van de genoemde modellen of een ander model te 

kiezen Zoals eerder gesteld, zijn er wel voldoende gegevens om het model van 
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het constante oogbewegmgspatroon te verwerpen Ook zijn er voldoende aan

wijzingen waaruit geconcludeerd kan worden dat oogbewegingen tijdens lezen 

onmiddellijk door de verwerkingsprocessen gestuurd kunnen worden 

(Levy-Schoen Ь O'Regan, 1979). Niet alleen bij het lezen maar ook bij het be

kijken van plaatjes is de invloed van cognitieve processen op de keuze van het 

volgende fixatiepunt aangetoond (Loftus & Mackworth, 1978) 

Eerder werd al, in verband met de relatie tussen cognitief proces en 

f ixat ieduur, de keuze tussen individuele f ixatieduur en totale duur van een 

groep fixaties ter sprake gebracht In samenhang met het probleem van de oog

sturing maakten Levy-Schoen en O'Regan (1979) onderscheid tussen locale en 

globale maten voor oogbewegingsgedrag Individuele f ixatieduur en individuele 

fixatielengte zijn locale maten. Globale maten zijn combinaties van deze locale 

maten Voorbeelden van dergelijke globale maten zi jn: gemiddelde fixatieduur 

per regel, gemiddelde saccadelengte, aantal fixaties en de totale ki jkt i jd voor 

bepaalde gebieden. Zo gebruikten Shebilske en Reíd (1979) leessnelheid per 
zin, afgeleid van de totale f ixatieti jd per zm, met succes als afhankelijke varia
bele. Dit is een voorbeeld van een globale maat Shebilske en Reíd zijn het on
eens met McConkie (1979), die stelde dat oogbewegmgsdata pas voor de toetsing 
van theorieën over het lezen gebruikt kunnen worden, als duidelijk is wat pre
cies per f ixatie gezien wordt en hoe mentale processen het volgende fixatiepunt 
m de tekst bepalen. Russo (1978) vindt het gebruik van samenvattende maten 
als gemiddelde f ixat ieduur, fixatiefrequentie en ruimtelijke verdeling van de 
fixaties weinig zinvol Maar, zoals eerder vermeld, pleit hij wel voor het samen
nemen van fixaties m cognitief interpreteerbare eenheden Deze eenheden kun
nen ki jkduur binnen een bepaald gebied (zie b.v. de 'gaze duration" van Just & 
Carpenter, 1980) of frequentie van of ki jkduur in bepaalde fixatiesequenties 
(Rosen & Rosenkoetter, 1976, Russo & Rosen, 1975) z i jn. Het gebruik van meer 
globale maten voor oogbewegingsgedrag l i jkt op zich aanvaardbaar zolang aan de 
voorwaarde van Russo voldaan wordt de maten moeten interpreteerbaar zijn m 
het kader van het bestudeerde cognitieve proces De keuze van de maat hangt 
dan mede van de aard van dit cognitieve proces af Gaat het om verwerkings
processen van laag niveau (b .v woordherkenning), dan zijn locale maten no
dig BIJ cognitieve processen van hoger niveau (b .v samenhang m de tekst 
begri jpen), zouden globale maten meer op hun plaats zijn (Levy-Schoen & 
O'Regan, 1979). De vraag is of in het laatste geval registratie van oogbe-
wegmgsgedrag wel nodig is. 
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Kort samengevat werden in verband met de interpretatie van het oogbe-

wegmgsgedrag besproken - ten eerste, de waarnemingsspanne en de correspon

dentie tussen fixatiepunt en plaats van selectieve informatieopname, ten tweede, 

het verband tussen cognitief proces en f ixat ieduur, ten derde, de sturing van 

de saccadische oogbewegingen en tenslotte, de operationalisering van relevant 

kijkgedrag Geconcludeerd kan worden, dat de interpretatie van de fixatie af

hangt van de aard en de aanbiedmgswijze van de taak en de operationalisering 

van het kijkgedrag De plaats van de fixatie kan een maat voor visuele aandacht 

zi jn. De duur van de individuele fixatie of van een groep of sequentie van 

fixaties kan een index voor het aan de gang zijnde cognitieve proces zi jn. De 

aangetoonde, soms onmiddellijke, invloed van het cognitieve proces op de oog

bewegingen maakt het oogbewegingsgedrag tot een belangrijk middel om 

cognitieve processen te bestuderen 

RESULTATEN VAN HET OOGBEWEGINGSONDERZOEK 

Allereerst zal oogbewegingsonderzoek bij lezen en leesmoeilijkheden besproken 
worden Daarna komt het onderzoek aan de orde, dat zich gericht heeft op pro
cessen van informatieopname en -verwerking tijdens visuele zoek-, 
herkennmgs- en probleemoplossingstaken. 

Lezen 

Eerder werd al vermeld dat het oog m 90oo van de t i jd gefixeerd is en in 

slechts 10oo van de t i jd in beweging is Tijdens deze beweging verplaatst het oog 

zich bij ervaren lezers over een afstand van ongeveer acht letters (ofwel 1,2 

woorden), met een range van 2 tot 18 letters (Rayner, 1978a; Levy-Schoen Ь 

O'Regan, 1979) Beginnende lezers hebben kortere saccaden dan ervaren le

zers. Voor de eerstgenoemden is de saccadelengte ongeveer drie letters ofwel 

een half woord De fixatieduur bedraagt gemiddeld 200 tot 250 msec. De be

ginnende lezer l i jkt een langere gemiddelde f ixatieduur te hebben, maar de rela-
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tie tussen f ixatieduur en de ontwikkeling van de leesvaardigheid is nog met 
geheel duidelijk (Levy-Schoen & O Regan, 1979) Wanneer de tekst niet te ver 
beneden het leesniveau van de gevorderde lezer l igt , wordt vrijwel ieder woord 
gefixeerd, met uitzondering van zeer korte woordjes als lidwoorden (Just £, 
Carpenter, 1980) Zoals reeds uit een eerdere opmerking over de saccadelengte 
valt af te leiden, bedraagt het gemiddelde aantal woorden per fixatie 1,2 BIJ 
het lezen worden enkele specifieke oogbewegingen onderscheiden In de eerste 
plaats zijn dat de voorwaartse bewegingen Dit zijn de normale saccaden m de 
leesnchtmg Verder zijn er de regressies of achterwaartse bewegingen 
Regressies zijn korte saccaden (met ongeveer de halve lengte van de voor
waartse saccade) tegen de leesnchtmg m Ze vinden gemiddeld ongeveer een 
keer per regel plaats (Levy-Schoen & O Regan) Aangenomen wordt, dat 
regressies gemaakt worden wanneer de lezer moeite met de verwerking van de 
tekst heeft of wanneer het geplande fixatiepunt voorbijgeschoten wordt 
(Rayner, 1978a) Tenslotte zijn er oogbewegingen ( ' re tu rn sweeps') die van 
het einde van de vorige regel naar het begin van de nieuwe gemaakt worden 
Daarbij is vaak nog een kleine correctieve saccade naar links nodig als de 
return sweep het fixatiepunt niet ver genoeg vooraan de regel gebracht heeft 

Met de introductie van een nieuwe stimuluspresentatie- techniek door 
McConkie en Rayner (1975) is in het leesonderzoek een interessante serie onder
zoekingen gestart Deze nieuwe methode is verwant aan de fixatie-contmgente 
stimuluspresentatietechniek die m de vorige sectie besproken werd Ook hier 
wordt stimulusmateriaal, in dit geval tekst, onder besturing van een computer 
via een beeldscherm aangeboden Terwijl de pp naar het scherm ki jk t , verwerkt 
de computer de oogbewegingsgegevens Op basis hiervan maakt de computer de 
aanbieding van tekst afhankelijk van het kijkgedrag Het signaal voor een ver
andering m de stimuluspresentatie is in sommige experimenten de detectie van 
een nieuw fixatiepunt en in andere gevallen de detectie van het begin van een 
saccade De technologie is uitvoerig beschreven door McConkie et al (1978) 

In het onderzoek van McConkie en Rayner (1975) werd met behulp van deze 
techniek alleen de tekst m en naast het f ixatiepunt, ongewijzigd aangeboden De 
tekst op de rest van het scherm werd steeds op een of andere wijze vervormd 
De vervorming bestond bijvoorbeeld uit het vervangen van iedere letter door de 
letter "x ' In alle condities bestonden de vervormingen uit nonsense woorden 
of letterseries Het deel dat ongewijzigd gepresenteerd werd, het zogenaamde 
venster, strekte zich een aantal letters links en rechts van het fixatiepunt uit 
en kon in afmetingen gevarieerd worden Wanneer de computer een nieuwe 
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f ixatie ontdekte, dan werd het venster verplaatst naar het nieuwe f ixatiepunt. 
Het onderzoek had tot doel vast te stellen tot hoever m de periferie informatie 
gebruikt wordt door de lezer. Een van deze vormen van informatie is woord-
lengte. De woordlengte-informatie uit de periferie was m de aangeboden tekst 
normaal aanwezig of werd onderdrukt doordat de spaties en interpunctie tussen 
de woorden buiten het venster door letters vervangen werden Deze ingreep 
leidde bij een vensterbreedte van 25 letters of minder tot een inkorting van de 
saccadelengte m vergeli jking met de saccadelengte bij tekst zonder vervanging 
van spaties en interpunctie BIJ een vensterbreedte van 31 letters of meer was 
er geen verschil m saccadelengte. McConkie en Rayner concludeerden uit deze 
gegevens dat ppn informatie over de woordlengte konden opnemen tot 12 a 15 
letterposities (ongeveer 4 graden) vanaf het f ixat iepunt. Met een meer geavan
ceerde instrumentatie (andere presentatie- en registratiemethoden) vonden o.a. 
Den Buurman et al (1981) ook een waarnemingsspanne van 12 tot 15 letterposi
ties vanaf het f ixat iepunt. Ze hadden tekst buiten het venster onleesbaar ge
maakt door contrastvermmdermg 

In het experiment van McConkie en Rayner waren verder m sommige tekst
vervormingen de letters van de woorden buiten het venster veranderd, zonder 
de globale visuele woordvorm aan te tasten ( b . v . : "Graphology" werd ver
vangen door "Cnojkaiazp"). In andere tekstvervormingen werd de woordvorm 
juist wel veranderd (b .v . "Graphology" m "Hbfxwysyvo") of werden de letters 
door "x"-en vervangen. Op basis van de resultaten (verschillen m 
f ixat ieduur) , die met deze experimentele manipulaties verkregen werden, con
cludeerden McConkie en Rayner, dat specifieke letter- en woordinformatie met 
verder dan 10 letterposities vanaf het f ixatiepunt opgenomen werd. In plaats 
van te spreken van éen waarnemingsspanne, kan er volgens hen beter gespro
ken worden van verschillende waarnemmgsspannen tijdens het lezen Overigens 
bl i jkt het aantal letterposities, waaruit nog informatie opgenomen wordt, links 
van het f ixatiepunt consistent kleiner te z i jn, dan rechts (Bouma, 1976, 
Rayner, 1978a). O'Regan (1980) had een wat andere werkwijze dan McConkie en 
Rayner. HIJ bood alle tekst normaal aan, behalve m een klein (niet ver
schuivend) gebied van een of twee woorden. Wanneer de pp een saccade naar 
dit gebied maakte, werd de vervorming ongedaan gemaakt. O'Regan consta
teerde dat een combinatie van visuele en linguïstische informatie, binnen 6 à 7 
letters vanaf het f ixatiepunt, de duur van de lopende fixatie en de lengte van 
de volgende saccade bepaalde. Buiten dit gebied was alleen de woordlengte van 
invloed op de saccadelengte. Dit stemt globaal overeen met de resultaten van 
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McConkie en Rayner. BIJ een nadere analyse vond O'Regan echter, dat de duur 
van de daarop volgende fixatie wel degelijk door linguïstische informatie, verder 
dan 6 letters van het huidige f ixatiepunt, beïnvloed werd. 

In het bovengenoemde onderzoek verkeerde de pp, naar de mening van 
Rayner (1978a), m een meer natuurli jke leessituatie, dan m onderzoek, waarbij 
de waarnemingsspanne bijvoorbeeld bepaald werd met kort aangefhtste woorden 
of letters tijdens tachistoscopische presentatie Volgens Rayner is dit oogbe-
wegmgsonderzoek daarom ecologisch valider. Den Buurman et al. (1981) wezen 
echter op een aantal verschillen die er desondanks bestaan tussen de experimen
tele leessituatie, zoals bij McConkie en Rayner, en de normale leessituatie In 
hun eigen reeds eerder genoemde onderzoek konden Den Buurman et al. deze 
verschillen beperken tot de wijze waarop de tekst gepresenteerd werd. De pre
sentatie vond n l . nog wel op beeldscherm in plaats van op papier plaats. 

In een andere variant op deze methode van oogbewegingsafhankehjke tekst-
presentatie moesten ppn een punt f ixeren, waarna parafoveaal op het beeld
scherm een woord gepresenteerd werd (Rayner et a l . , 1978, Rayner, 1978b; 
1979b; Rayner et a l . , 1980). Dit woord was gelijk aan of week op een syste
matisch gevarieerde wijze af van een zogenaamd basiswoord. Wanneer het 
basiswoord b.v . "chest" was, dan kon het parafoveaal aangeboden woord b.v. 
zi jn: "chest" (gelijk aan basiswoord), "chovt", "char t " , "chfbt" of "ekovf" 
Als de computer een saccade naar het parafoveaal aangeboden woord 
detecteerde, dan werd dit woord vervangen door het basiswoord Het 
parafoveale woord werd op 1, 3 of 5 graden afstand links of rechts van het 
startpunt aangeboden. Rayner en zijn collega's wilden op deze wijze een gro
tere experimentele controle verwezenlijken, dan met de eerder beschreven tech
niek mogelijk was. Zo vroeg Rayner (1978b, 1979b) ppn te kijken naar het 
parafoveale woord en daarna het woord, dat tijdens de saccade eventueel veran
derd werd, te noemen. De afhankelijke variabele was de t i jd die tussen het ein
de van de saccade en het begin van het noemen van het woord verliep 
("noemtijd"). Op 5 graden van het f ixatiepunt waren er geen verschillen in 
noemtijd Deze t i jd bleef op 3 graden afstand ook nog geli jk, als de aanvanke
lijk parafoveaal aangeboden woorden alleen in woordvorm ("ekovf") of m begm-
en eindletters ("chfbt") overeenkwamen met het basiswoord ("chest") Kwamen 
ze echter m beide kenmerken ("chart", "chovt" en "chest") overeen met het 
basiswoord, dan werden de woorden op deze afstand sneller genoemd (Rayner, 
1979b). Op 1 graad van het f ixatiepunt bleek m grote lijnen hetzelfde patroon 
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van verschillen m noemtijd te bestaan Daarbij t rad duidelijk de kortste noemtijd 
op wanneer het parafoveale woord gelijk was aan het basiswoord 

In een fraaie serie experimenten konden Rayner et al (1980) de aard van de 
parafoveaal opgenomen informatie verder isoleren ZIJ toonden aan, dat de 
beïnvloeding van de noemtijd door het parafoveaal aangeboden woord, noch op 
basis van louter visuele informatie, noch op basis van zuiver semantische infor
matie plaatsvond, maar op een verwerkingsniveau, dat daar tussenin ligt Ook 
articulo-motonsche of fonetische overeenkomsten tussen het parafoveaal aange
boden woord en het later gefixeerde basiswoord konden het effect met ver
klaren Het bleek dat alleen de parafoveale informatie uit de eerste letters van 
het woord voor het effect verantwoordelijk was Rayner et al (1980) menen dat 
er een of andere abstracte code van de beginletters van het parafoveale woord 
gemaakt wordt Deze code wordt opgeslagen en vervolgens geïntegreerd met de 
informatie die na de saccade foveaal beschikbaar komt De toepasbaarheid van 
dit model op de normale leessituatie wacht nog op empirische verificatie Het 
gebied waaruit wel lexicale of semantische informatie verwerkt kan worden, zou 
volgens Rayner (1978a, 1978b) zich slechts uitstrekken tot ruim 1 graad vanaf 
het fixatiepunt Het betreft dus hier het foveale gebied 

Tenslotte is m het kader van dit type onderzoek nog een experiment van 
Rayner et al . (1978) vermeldenswaard Door geli jkt i jdig links en rechts 
parafoveaal modificaties van het basiswoord aan te bieden, konden ZIJ aantonen, 
dat meer informatie opgenomen werd uit het gebied, waarheen de oogbeweging 
nog plaats zou vinden, dan uit het gebied aan de andere zijde van het 
fixatiepunt Deze bevinding sluit aan op het in de vorige sectie genoemde 
onderzoek, waaruit bleek dat attentieverschuivingen kunnen plaatsvinden zon
der verplaatsing van het f ixatiepunt 

Wanneer de resultaten van het tot hier toe gerapporteerde leesonderzoek 
samengenomen worden, dan zijn de volgende conclusies te trekken De sturing 
van de oogbewegingen is m belangrijke mate cognitief van aard Fixatieduur is 
een van de oogbewegingsvariabelen, die cognitief gecontroleerd worden V r i j 
wel ieder woord, behalve zeer korte woordjes als lidwoorden, wordt gefixeerd 
mits de tekst met te ver beneden het leesniveau van de lezer ligt Wanneer dit 
gevoegd wordt bij het fei t , dat informatieopname alleen tijdens fixaties gebeurt 
en dat de opname van semantisch verwerkbare informatie vrijwel beperkt is tot 
de fovea, dan l i jkt oogbewegingsonderzoek interessant als techniek om aspecten 
van begrijpend lezen te onderzoeken 
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Dit is precies wat Just en Carpenter (1980) deden ZIJ toetsten een model 
voor leesbegnp, waarbij ze uitgingen van twee belangrijke veronderstellingen 
Ten eerste namen ze aan, dat ieder woord, dat de lezer ziet, onmiddellijk 
geïnterpreteerd wordt, ook al maakt de lezer daardoor voorlopige interpretatie-
fouten Deze veronderstelling duidden ze aan met de term "immediacy 
assumption" Hun tweede veronderstell ing, de "eye mind assumption" impli
ceerde, dat het oog net zolang op het woord gericht bl i j f t als de verwerking van 
het woord (in samenhang met de voorgaande tekst) duurt 

De afhankelijke variabelen in hun onderzoek waren ki jkduur per woord en 
ki jkduur per tekstsector Kijkduur was de som van de duur van de individuele 
fixaties Een tekstsector was een gedeelte met een bepaalde tekst-grammaticale 
rol , bijvoorbeeld een definit ie, oorzaak, gevolg enz Just en Carpenter toetsten 
een model, waarin de ki jkduur gerelateerd werd aan verschillende processen die 
tijdens het lezen betrekking hebben op het gefixeerde woord Ze stellen (p 
331) dat lezen gezien kan worden als een gecoördineerde uitvoering van ver
werkingsstadia zoals woord-encodering, lexicale toegang (lexical access), 
semantische roltoekenning van de woorden in hun onderlinge relatie, en het 
koppelen van informatie m een gegeven zin aan de vorige zinnen en vroegere 
kennis Het model bevatte een aantal factoren, die naar verwachting deze lees
processen of processtadia zouden beïnvloeden Omdat sommige factoren invloed 
zouden hebben op woordniveau en andere factoren op grotere eenheden, werd 
de ki jkduur zowel per woord als per tekstsector gemeten Factoren die op 
woordniveau van invloed kunnen zijn op processen van encodermg en lexicale 
toegang waren bijvoorbeeld de nieuwheid van het woord, de lengte van het 
woord m lettergrepen en de frequentie van voorkomen van het woord in de taal 
De grammaticale functie van het woord werd beschouwd als een factor die het 
proces van roltoekenning aan het woord beïnvloedt Of het woord het laatste 
woord van een zm was en of het woord de laatste van de alinea was, waren fac
toren die van belang werden geacht voor het integreren van informatie uit ver
schillende zinnen De factoren waarmee Just en Carpenter ki jkduur per 
tekstsector trachtten te verklaren waren de eerdergenoemde tekstgrammaticale 
rol van de sector en een aantal factoren die ook in de analyse per woord toege
past werden 

Deze factoren werden als predictorvanabelen ingevoerd in multiple regressie
analysen BIJ de analyse op woordniveau bleken vrijwel alle factoren significant 
bij te dragen aan de verklaarde vanantie van de ki jkduur (totaal verklaarde 
vanantie 52o) In de analyse op sectorniveau waren alle regressiecoefficienten 
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significant (totaal verklaarde variantie 940o) Op de specifieke inhoud van het 
psycholmguistische model, waarvoor met deze resultaten ondersteuning ge
vonden werd, zal hier verder met ingegaan worden In het kader van dit hoofd
stuk is het belangrijker, dat Just en Carpenter concludeerden, dat hun resul
taten aanwijzingen gaven die de "immediacy" en "eye-mmd" assumpties onder
steunden Dat betekent dus dat lezers een woord interpreteren terwijl ze het 
f ixeren en het blijven fixeren zolang de integratie met de voorgaande informatie 
nog niet afgerond is Just en Carpenter stellen (p 350) dat dit proces voor
komt, dat lezers bij ambigue tekstgedeelten verschillende interpretaties tegelijk 
moeten onthouden en pas aan het einde van een zin of zinsdeel deze moge
lijkheden kunnen gaan vergelijken om een keuze te maken Dit proces vraagt 
dus een relatief kleine geheugenbelasting en verwerkingscapaciteit 

Shebilske en Reíd (1979) zochten steun voor de opvatting dat de lezer tijdens 
het lezen een zogenaamde macrostructurele representatie van de tekst opbouwt 
Deze macrostructuur bestaat uit hogere-orde conceptuele eenheden (hoofd
onderwerpen uit de tekst) , die op hun beurt weer bestaan uit lagere-orde 
conceptuele eenheden (een of meer zinnen) Eerder werd het bestaan van een 
dergelijke macrostructuur al afgeleid uit de antwoorden die de persoon gaf naar 
aanleiding van vragen over de tekst Shebilske en Reíd wilden echter via een 
response, die tijdens het lezen observeerbaar moest z i jn, aantonen dat de lezer 
deze macrostructuur al tijdens het lezen en met achteraf tijdens de beant
woording construeert Oogbewegingsgedrag zou naar hun mening de rol van een 
dergelijke response kunnen vervullen Op basis van een macrostructurele ana
lyse van de tekst, onderscheidden ze zinnen die direct en zinnen die indirect 
samenhingen met de macrostructuur Wanneer een of twee zinnen samen een ho
gere-orde concept vormden, werd de relatie met de macrostructuur direct ge
noemd Ging het om 3 of meer zinnen, dan was er volgens hen sprake van een 
indirecte relatie Verondersteld werd, dat de zinnen van het laatste type meer 
verwerkingsti jd zouden vragen, bij het integreren tot een hogere eenheid, dan 
zinnen van het directe type Deze verwerkingsti jd werd afgeleid uit de totale 
hoeveelheid ki jkt i jd per zm (omgezet m leessnelheid) De leessnelheid bleek bij 
directe zinnen inderdaad significant hoger te liggen dan bij indirecte zinnen 

Rothkopf (1978) gaf ppn, bij het bestuderen van teksten, enkele leerdoelen 
op De teksten bevatten al dan met informatie, die relevant was voor de leer
doelen In zinnen met de relevante informatie was onder meer de 
fixatiedichtheid groter en de fixatieduur langer De lezers verschilden echter 
zeer aanzienlijk m het patroon van oogbewegingsvariabelen dat een effect van 
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de leerdoel-relevante informatie het zien Vergelijkbare resultaten vond hij bij 
de effecten van leesbaarheidsverschillen van tekst Vanwege de grote mate van 
individuele variatie m het effect op de oogbewegingen, maant Rothkopf tot voor
zichtigheid bij het interpreteren van oogbewegingsgedrag als indicator van 
onderliggende processen bij het leren van informatie uit tekst 

Enigszins verwant aan het laatste onderzoek is dat van Van Vianen (1978), 
waarbij lagere schoolleerlmgen eerst een tekst moesten lezen en daarna dezelfde 
tekst moesten leren om na afloop een vraag te kunnen beantwoorden In de 
leerfase, die volgde op een leesfase, bleken de kinderen, m termen van oogbe
wegingen, leesgedrag te blijven vertonen De beantwoording van de vraag over 
de leertekst gaf inzicht m de mate en de manier waarop de leerlingen de tekst 
konden reproduceren Op basis hiervan werden hoge en lage presteerders 
onderscheiden Analyse van de verschillen in oogbeweging tussen beide groepen 
leerlingen gaf Van Vianen aanleiding te concluderen, dat een aantal veronder
stelde activiteiten van het lange-termijn-geheugen niet volledig weerspiegeld 
worden m de beweging van de ogen, terwijl deze activiteiten nu juist de kern
aspecten van het leerproces betreffen Van Vianen destilleerde uit de verbale 
antwoorden van de ppn ook gegevens op basis van een kenmsrepresentatiemodel 
voor het lange-termijn-geheugen Haar conclusie met betrekking tot de beteke
nis van de oogbewegingen zou misschien positiever kunnen zi jn, wanneer, ana
loog aan de werkwijze van Shebilske en Reíd (1979) en Just en Carpenter 
(1980), m verder onderzoek meer specifieke predicties, bijvoorbeeld uit het 
kenmsrepresentatiemodel, getoetst zouden kunnen worden 

In het hier beschreven oogbewegingsonderzoek was geen sprake van aan
bieding van tekst op papier, zodanig dat de pp zonodig in de tekst kon strepen 
of schrijven Moderne, nauwkeurige apparatuur voor oogbewegingsregistratie 
verdraagt zich (nog) slecht met een dergelijke tekstpresentatie In het lees
onderzoek, dat gericht is op de bestudering van verwerkingsprocessen tijdens 
het leren van studieteksten, wordt daarom vaak gezocht naar andere meetmetho
den, waarbij de genoemde tekstpresentatie wel mogelijk is (Van Hout-Wolters, 
1982) 

In deze sectie werd eerst enige beschrijvende informatie gegeven over het 
oogbewegingsgedrag tijdens het lezen Vervolgens werd aandacht besteed aan 
onderzoek naar woordherkenningsprocessen met behulp van oogbewegingscon-
tmgente stimuluspresentatie Het ging m dit onderzoek vooral om de hoeveelheid 
en soort informatie die per fixatie opgenomen wordt Parafoveale informatie over 
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woord lengte en - vo rm b l i j k t door de lezer v e r w e r k t te kunnen w o r d e n . Maar 

voor het herkennen van de betekenis van het aangebodene is f i xa t i e nodig b i n 

nen een geb ied , dat met veel g r o t e r is dan de foveale p ro jec t ie . Na een t u s s e n 

t i j dse samenvat t ing werd de conclusie ge t rokken dat oogbewegingsonderzoek van 

belang kan zi jn bi j de bes tude r i ng van cogn i t ieve processen t i jdens begr i j pend 

lezen Di t werd ge ï l l us t ree rd aan de hand van enkele onderzoek ingen op d i t ge

bied In d i t onderzoek werd oogbewegingsgedrag met wisselend succes g e b r u i k t 

voor toe ts ing van hypothesen over begr ipsprocessen t i jdens leesact iv i te i ten en 

t i jdens het zoeken van gevraagde in format ie 

Leesmoei l i j kheden 

Het oogbewegingsonderzoek bi j leesmoeihjkheden heeft z ich vooral 

gecen t ree rd rond de vo lgende v r a g e n . Waarin w i jken slechte lezers en dys lec t ic i 

af van normale lezers7 Veroorzaken afwi jkende oogbewegingen leesproblemen of 

z i jn ze er eerder manifestat ies van? Kunnen er u i t de resu l ta ten van het oog

bewegingsonderzoek behandel ingsmethoden afgele id wo rden 7 

In v e r g e l i j k i n g met goede lezers ver tonen slechte lezers langere f i x a t i e s , meer 

regress ies , meer f i xa t ies en a fw i j k ingen in het te rugdraa ien van de ogen aan het 

einde van de regel naar het begin van de vo lgende (Rayner , 1978a; Elterman et 

a l . , 1980). Vanwege het ve rsch i l m oogbewegingen tussen goede en slechte le

ze rs , werden enkele decennia geleden pogingen ondernomen de leesprestat ies te 

ve rbe te ren door het t ra inen van snel lere en soepelere oogbewegingen ( T i n k e r , 

1958, Woodworth t Sch losberg , 1965) De t r a i n i ngen waren ge r i ch t op het v e r 

minderen van het aantal f i xa t ies en regressies Dit gebeurde door b i jvoorbee ld 

t i j dens een leesoefenmg zinnen m een bepaald tempo te pro jec teren of door 

woorden gedurende een ko r te per iode tachistoscopisch aan te b ieden. In v e r 

scheidene onderzoek ingen werden derge l i j ke t r a i n i ngen verge leken met leesoe-

femngen zonder deze t r a i n i ngen en met cont ro le cond i t ies . De 

oogbeweg ings t ramingen bleken niet to t betere prestat ies te leiden dan dezel fde 

leesoefeningen zonder deze t r a i n i ngen ( T i n k e r , 1958) Bovendien waren deze 

oogbeweg ings t ramingen nogal mechanisch van aard en op ve rhog ing van de 

leessnelheid in plaats van het leesbegnp ge r i ch t ( T i n k e r & McCu l lough , 1968). 
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"Goede" oogbewegingen, zo stellen Tinker en McCullough (p. 242), zijn symp
tomen van leesefficiëntie maar dragen er niet fundamenteel aan bi j . 

De oorzaak-gevolg kwestie is echter nog steeds controversieel (Elterman et 
a l . , 1980). De meeste onderzoekers hebben geconcludeerd, dat afwijkende oog
bewegingen secundair zijn bij een primaire stoornis m het leesbegrip, terwij l 
enkele anderen de gestoorde oogbewegingen als primaire oorzaak zagen. 
Elterman et al. redeneerden, dat een primaire stoornis in de controle van de 
oogbewegingen zich niet alleen zou moeten uiten in een leestaak, maar ook in een 
taak, waarbij geen leesbegrip nodig is. Ze verrichtten enkele gevalstudies en 
vonden bij de laatstgenoemde taak zowel dyslectische ppn met, als dyslectici 
zonder afwijkende oogbewegingen. Elterman et al. zien hun resultaten als 
ondersteuning van de opvatting dat aan dyslexie verschillende oorzaken ten 
grondslag kunnen liggen. Verwant hieraan is Rayners (1978a) opmerking dat 
dyslectici niet als homogene groep behandeld mogen worden. HIJ meent dat de 
oorzaak-gevolg controverse ondermeer samenhangt met de gebrekkige 
definiëring van dyslexie. 

Bouma en Legem (1977) toonden aan dat 20 normaal intelligente dyslectische 
kinderen, geïsoleerd aangeboden letters even goed herkenden als 20 normaal 
lezende leeftijdsgenoten (met een leesvoorsprong van drie jaar op de 
dyslectische kinderen). Werd de letter echter ingebed tussen andere letters 
aangeboden, dan daalden de prestaties van de dyslectische kinderen drastisch 
ten opzichte van de normaal lezende kinderen, echter alleen indien de aan
bieding niet foveaal, maar 1 graad vanaf het f ixatiepunt plaats vond. Bouma en 
Legem concludeerden, dat bij de dyslectische kinderen een soort van "tunnel 
zien" bestond, d .w.z . de foveale verwerking vond bij dyslectische kinderen met 
een even grote waarnemmgsnauwkeurigheid als bij de normale lezers plaats, 
terwijl parafoveaal de prestaties beduidend minder waren. Hiermee in overeen
stemming is de conclusie van Lefton et al. (1978), dat slechte lezers minder 
fouten maken tijdens letterdiscriminatie- taken, wanneer ze gedwongen zijn om 
iedere letter te f ixeren. In het onderzoek van Bouma en Legein vertoonden de 
normaal lezende kinderen, ten opzichte van een groep normaal lezende volwasse
nen, dezelfde verschillen m verrichtingen als de dyslectische kinderen ten op
zichte van de normaal lezende kinderen. Bouma en Legem meenden hiermee 
aanwijzingen gevonden te hebben, dat er bij dyslectische kinderen eerder 
sprake is van een rijpmgsachterstand dan een specifieke stoornis. 

Het is verleidelijk te concluderen, dat de aangetoonde gebrekkige parafoveale 
efficiëntie van dyslectische kinderen een rol speelt m het ontstaan van de lees-
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problemen In het eerder besproken onderzoek van McConkie en Rayner (1975) 

werden na het lezen van de tekst aan de ppn vragen over de inhoud voorgelegd 

om het leesbegnp te meten De manipulaties met de omvang van het tekstven

ster bleken echter met van invloed op het leesbegnp te zijn Volgens Rayner en 

McConkie zou dit begrip dus met afhankelijk zijn van de waarnemingsspanne 

Lefton et al (1979) constateerden bij slechte lezers meer fixaties per regel, 

langere fixaties en meer regressies per regel dan bij normaal lezende kinderen 

van dezelfde leeftijd Dit stemde overeen met eerder onderzoek BIJ een aantal 

van deze variabelen leken de slecht lezende kinderen op een groep jongere nor

maal lezende kinderen, terwij l ze op andere variabelen minder presteerden Met 

name bleek dit het geval te zijn bij een aparte analyse van de variabiliteit van 

het aantal fixaties en het aantal regressies per pp De mtra-mdividuele 

variabil iteit m deze twee maten was groter bij de dyslectische kinderen dan bij 

de normaal lezende vergelijkmgsgroepen (leeftijdsgenoten, jongere kinderen en 

volwassenen) Lefton et al (1979) concludeerden op basis van het laatste, dat 

de oogbewegingen van slecht lezende kinderen chaotisch en onsystematisch zi jn, 

waardoor ze moeilijkheden hebben met het opnemen van informatie 

In een eerder onderzoek boden Lefton, Lahey en Stagg (1978, Lefton, 1978) 

ppn een match-to-sample taak aan In deze taak moesten de ppn groepen van 

vi jf letters vergelijken Er waren vi jf groepen letters een standaard en vier 

alternatieven De ppn moesten het alternatief kiezen, dat als enige gelijk was 

aan de standaard De indeling m groepen was hetzelfde als m het onderzoek van 

Lefton et al (1979) De conclusies die getrokken werden op basis van een ana

lyse van de sequentie van fixaties op standaard en alternatieven, waren het 

interessantst De volwassen ppn vertoonden een systematisch kijkpatroon, 

waarbij ze een sterk beroep op hun geheugen deden Hun karakteristieke ki jk

patroon bestond eruit eerst de standaard en daarna, achtereenvolgens, het 

eerste tot en met het gekozen alternatief te fixeren Daarna werd teruggekeken 

naar de standaard en eventueel nogmaals naar het gekozen (meestal ook juiste) 

alternatief De normaal lezende derde en vijfde klassers (lagere school) ver

toonden eveneens een systematisch kijkpatroon, waarbij een veel kleiner beroep 

op het geheugen werd gedaan Voor hun manier van kijken was het typerend 

dat na ieder gefixeerd alternatief de standaard opnieuw bekeken werd Dat ge

beurde tot en met het alternatief dat ze uiteindelijk kozen De fixatievolgorde 

kon er b ν als volgt uit zien standaard - eerste alternatief - standaard -

tweede alternatief - standaard - derde alternatief - standaard De slecht 

lezende vijfde klassers bleken de eerste fixaties nog wel systematisch uit te 
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voeren, daarna werd hun kijkgedrag echter tamelijk willekeurig De alterna
tieven werden met meer op volgorde afgewerkt, maar meer op een 
random-achtige wijze. Het aantal fouten bij het kiezen van het juiste alternatief 
lag bij deze groep dan ook het hoogste van alle groepen Lefton et al. (1978) 
wijten het instorten van de kijkstrategie bij deze kinderen aan impulsiviteit en 
onmacht om de aandacht gedurende langere t i jd vast te houden. ZIJ conclu
deerden, mede op basis van eerder onderzoek, dat de lees- problemen geen ge
volg van een onbekwaamheid om letters te discrimineren waren, maar eerder 
veroorzaakt werden door een onsystematische strategie bij het bekijken van de 
letters. Naar de mening van Lefton (1978) heeft het daarom weinig zin om visu
eel discrimineren te trainen Letters discrimineren kunnen de leesgestoorde kin
deren immers wel Hoewel aan de leesstoornissen vaak een neurologisch defect 
ten grondslag zou kunnen liggen, l i jkt het hem nutt iger het kind cognitieve con
trole technieken aan te leren 

Samenvattend kan het volgende gesteld worden. Onder bepaalde condities 
(foveale fixatie) kunnen leesgestoorden even goed letters discrimineren als 
met-leesgestoorden, hetgeen minstens tegen een eenvoudige opvatting van een 
perceptuele stoornis als oorzaak van het leesprobleem pleit Leesgestoorden 
wijken echter wel degelijk vaak af van normaal lezenden op een aantal ver
schillende oogbewegmgsvanabelen Er bestaan enige aanwijzingen voor een cau
sale rol van oogbewegingen m het ontstaan van leesproblemen Maar de 
aanwijzingen voor het tegendeel zijn m grotere mate voorhanden (Rayner, 
1978a) 

Ook wanneer afwijkende oogbewegingen eerder als symptoom van de lees
stoornis dan als oorzaak beschouwd moeten worden, dan bestaat nog de moge
lijkheid dat afwijkende kijkpatronen van een zodanige aard zijn dat ze het 
leesproces extra storen. Het onderzoek van Lefton (1978, Lefton et al 1978) 
leverde evidentie hiervoor. Remediatie ligt dan echter niet op het vlak van de 
oculomotorische t ra in ing, maar moet zich eerder richten op de cognitieve sturing 
van het informatie- zoekende kijkgedrag 
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Visueel zoeken, herkennen en probleemoplossen 

In dit gedeelte zal aangegeven worden hoe oogbewegmgsonderzoek bij het be
kijken van plaatjes en ander met-leesmatenaal, toegepast is om processen en 
strategieën van informatieopname en -verwerking zichtbaar te maken Eerst zal 
ingegaan worden op de functie van de fixatie tijdens het kijken naar het ge
noemde materiaal BIJ de bespreking van oogbewegingsonderzoek in de rest van 
deze sectie, wordt vooral aandacht geschonken aan strategieën van informatie-
opname en -verwerking, die mm of meer m verband staan met het tot stand ko
men van schoolprestaties 

Parker (1978) en Sigman en Coles (1980) gaven hun ppn visuele herkenning-
staken De ppn moesten aangeven of plaatjes, die achtereenvolgens aangeboden 
werden, hetzelfde waren als een eerder bekeken (maar met meer zichtbaar) 
standaardplaatje De onderzoekers toonden aan, dat er informatie afkomstig van 
het gebied buiten de fovea verwerkt werd Het bleek namelijk dat kritische de
tails (dat zijn onderdelen van het plaatje die af konden wijken van dezelfde 
onderdelen m het standaardplaatje) met gefixeerd hoefden te worden, om toch 
een juist antwoord te kunnen geven De veranderde details in Parker s onder
zoek werden eerder gefixeerd dan andere details van de aangeboden f iguren 
Vermoedens, die de pp kreeg op basis van met-foveale verwerking van informa
tie uit krit ische details, waren kennelijk van invloed op de plaats van de 
volgend fixatie Dit gegeven en de eerder genoemde resultaten, vormden voor 
Parker een ondersteuning van zijn model voor het herkennen van plaatjes 
Wanneer de pp een plaatje voorgelegd kr i jg t , waarvan hij moet zeggen of het 
hetzelfde of anders is dan een eerder aangeboden plaatje, dan wikkelt zich, vol
gens dit model, het nu volgende proces af Uit een wijd gebied, dat met be
perkt is tot het f ixatiepunt, wordt informatie opgenomen Vervolgens wordt deze 
informatie vergeleken met de verwachting die gebaseerd is op gegevens uit het 
geheugen Wanneer definitief een ontbreken van overeenstemming wordt ont
dekt, dan wordt het proces beëindigd en kan de pp antwoord geven Wanneer 
deze constatering met definitief is, dan wordt de hypothese van ongelijkheid ge
toetst door het kritische detail rechtstreeks te fixeren Loftus en Mackworth 
(1978) bestudeerden de invloed, die de verwerking van perifere informatie heeft 
op de bepaling van de locatie waar de volgende fixatie plaats zal vinden ZIJ 
toonden aan, dat deze beïnvloeding van cognitieve aard kan zijn D w z , het 
volgende fixatiepunt wordt met alleen bepaald op basis van fysisch saillante 
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cues m de periferie, maar ook door de betekenis van de informatie buiten het 
f ixat iepunt. 

Oogbewegingen spelen niet alleen bij de opname, maar mogelijk ook bij de op
slag en het terugvinden van informatie een rol Ppn blijken dikwijls stereotype 
kijkpatronen ("scan paths") te hebben (Noton & Stark, 1971, Parker, 1978) Met 
behulp van deze kijkpatronen zou de pp niet alleen een sequentie van visuele, 
maar ook van oculomotorische informatie vastleggen. Noton en Stark toonden 
aan dat, bij het herkennen van plaatjes, dezelfde kijkpatronen voorkwamen als 
bij de eerste presentatie van de plaatjes Deze kijkpatronen waren pp-specifiek 
en binnen de pp ook per plaatje specifiek. Teichner et al. (1978) bestudeerden 
eveneens dergelijke kijkpatronen Hun ppn kregen honzonale rijen met let-
ter-cijfercombmaties aangeboden Na het weghalen van dit stimulusmateriaal 
werd de pp gevraagd de oorspronkelijke positie van een bepaalde combinatie op 
te noemen Het bleek, dat ppn dan vaak keken naar de positie, waar de combi
natie gestaan had Maar dat hielp hun niet in het geven van een juist antwoord. 

Met betrekking tot de interpretatie van oogbewegingen bij taken met plaatjes 
e.d kunnen de volgende conclusies getrokken worden Cognitief relevante in
formatie wordt met alleen m het f ixat iepunt, maar ook daarbuiten opgenomen. 
Maar zoals al eerder (m de sectie "Interpretat ie") opgemerkt is, wordt het 
f ixatiepunt belangrijker als centrum van informatieopname, naarmate de 
stimulusconfiguratie complexer van aard is en uit minder redundante elementen 
bestaat In het algemeen geeft de fixatie met alleen het stimulusgebied aan 
waaruit informatie opgenomen wordt of kan worden, de fixatie kan tevens een 
bepaalde fase in een informatieverwerkend proces representeren. De motorische 
activiteit bij een sequentie van fixaties, kan een bepaalde rol spelen bij de op
slag en het terughalen van informatie Na deze conclusie komt nu onderzoek 
aan de orde met wat meer betekenis voor de bestudering van onderwijsleerpro
cessen. 

In het kader van het onderzoek naar de remediatie van leerproblemen, worden 
informatieverwerkende strategieën de laatste jaren steeds meer m de verklaring 
van deze problemen betrokken en tot voorwerp van training gemaakt (Robinson 
Ь Robinson, 1976, Abikoff, 1979, Hall, 1980; McKinney & Haskins, 1980) Wilton 

en Boersma (1974) registreerden bij normale en moeilijk lerende (mildly 

retarded) kinderen de oogbewegingen tijdens een aantal Piagetiaanse 

conservatietaakjes Ze wilden nagaan m hoeverre verschillen m kijkstrategieèn 
het verschil tussen conserveren en met-conserveren konden verklaren. De ppn 
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kregen films te zien waarin bijvoorbeeld van twee dezelfde glazen, die even ver 
gevuld waren met water, er een leeggeschonken werd in een hoger en smaller 
glas Zoals bekend is, zeggen met-conserverende kinderen, na een dergelijke 
transformatie, dat er m het ene glas meer water zit dan m het andere De 
met-conserverende kinderen bleken vaker naar het getransformeerde (het water 
m het hoge glas) dan naar het ongetransformeerde element te kijken De con
serverende kinderen bekeken beide typen elementen even vaak In Piagetiaanse 
terminologie visuele ' decentratie' trad op bij de conserveerders en met bij de 
andere groep Wanneer tijdens de transformatie de hoeveelheid echt veranderd 
werd, dan keken ook de conserverende kinderen vaker naar het getransfor
meerde (en nu ook m hoeveelheid veranderde) element, dan naar het ongetrans
formeerde element Bovendien vertoonden de conserverende kinderen een 
(psychofysiologisch gemeten) verbazmgsreactie (oriëntatie reactie) op de ver
andering Verder kreeg in dit onderzoek een groep met-conserverende kinde
ren een conservatietraimng Zowel de getramde normale kinderen als de 
getramde moeilijk lerende kinderen bleken te zijn gaan conserveren Daarbij 
werden tussen de getrainde conserveerders en de met-conserveerders ongeveer 
dezelfde verschillen m oogbewegingen en andere variabelen gevonden als tussen 
natuurli jke conserveerders en met-conserveerders De conservatietrammg 
leidde dus tot een, via het oogbewegingsgedrag observeerbare, "decentratie" 
van visuele attentie Uit de geregistreerde nonverbale gedragingen, als oogbe
wegingen en oriëntatie reactie, leidden Wilton en Boersma af, dat de training tot 
reële veranderingen m de cognitieve structuur en met slechts in de verbale re
acties geleid had Boersma en Muir (1975) toonden aan, dat het moeilijk lerende 
kinderen ontbrak aan een effectieve visuele zoekstrategie Het verschil tussen 
deze en normale kinderen lag met in de mate, waarin een aangeboden plaatje be
keken werd, maar m de selectie van de delen, die gefixeerd werden De moeilijk 
lerende kinderen hadden meer moeite de delen met de hoogste informatiewaarde 
te vinden dan de normale kinderen Boersma en Muir wilden rechtstreekse aan
wijzingen vinden voor het m de discrimmatieleertheorie van Zeaman en House 
veronderstelde attentieprobleem bij geretardeerden Daarom werd het kijkgedrag 
ook geobserveerd m een discrimmatieleertaak Tijdens deze taak bleken de 
moeilijk lerende kinderen, in tegenstelling tot de normale ppn, minder op de 
cues te letten, die relevant waren voor het maken van een juiste discriminatie 

De belangstelling voor strategieën van informatieopname en -verwerking komt 
met name tot uit ing in de omvangrijke hoeveelheid recente onderzoekingen naar 
de beïnvloedbaarheid van de door Kagan geformuleerde cognitieve stijldimensie 
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' impulsiviteit" (Wagner, 1976, Digate et al , 1978) Impulsieve kinderen hebben 
lagere cognitieve prestaties en schoolresultaten dan reflexieve (Wagner, 1976) 
In een situatie, waarin verscheidene antwoordmogelijkheden bestaan, kiezen im
pulsieve kinderen vaker foutief en sneller een bepaalde oplossing dan reflexieve 
kinderen De gebruikelijke taak, waarin dit gedrag zich duidelijk manifesteert, 
is de match-to-sample taak In een dergelijke taak kr i jgt de pp een standaard
plaatje en een aantal andere plaatjes aangeboden, waarvan er slechts een precies 
gelijk is aan de standaard De pp moet het plaatje aanwijzen, dat gelijk is aan 
het standaardplaatje De andere varianten wijken slechts op geringe wijze van 
de standaard af In een aantal oogbewegingsonderzoekingen werd nagegaan in 
hoeverre visuele zoekstrategieën verantwoordelijk waren voor de verschillende 
gedragingen van reflexieven en impulsieven tijdens een match-to-sample taak 
(Drake, 1970, Zelmker et al , 1972, Ault et al , 1972, Wagner Ь Cimiotti, 1975) 

In twee van de vier studies werd gevonden, dat impulsieve ppn minder va

rianten bekeken, dan de reflexieve (Wagner & Cimiotti, 1975, Zelmker et al , 

1972) Daardoor konden ze ook met over de informatie beschikken, die nodig 

was voor een juiste keuze Drake (1970) en Wagner en Cimiotti (1975) vonden 

aanwijzingen voor specifieke zoek- strategieën Reflexieven zouden vooral de 
varianten onder elkaar of met de standaard vergelijken om op basis daarvan on
juiste alternatieven uit de overblijvende keuzemogelijkheden te kunnen elimi
neren Impulsieve kinderen zouden eerder de eerste variant kiezen, waaraan ze 
met (onmiddellijk) de verschillen met de standaard zien Het eerder (in de sec
tie "Leesmoeilijkheden") besproken onderzoek van Lefton (1978) en Lefton et al 
(1978) sluit op deze studies aan, omdat ook ZIJ gebrekkige informatieverwerking 
(in hun onderzoek ging het om dyslexie) trachtten te verklaren met behulp van 
deficiente kijkstrategieen De constructie van trainingen voor het aanleren of 
bevorderen van zoekgedragstrategieen is ongetwijfeld door dit onderzoek 
beïnvloed 

In het kader van het aptitude-instructional treatment interactions" onder
zoek observeerde Snow (1978) oogbewegingen tijdens de afname van enkele items 
uit een aantal tests voor cognitieve vaardigheden De gegevens over het oog
bewegingsgedrag zouden volgens hem meer inzicht moeten kunnen geven in de 
individuele verschillen in leergeschiktheid op het niveau van de informatiever
werkende processen Tevens werden er introspectieve gegevens verzameld De
ze zouden de gevonden oogbewegingspatronen kunnen helpen verklaren Op 
basis van voorlopige resultaten concludeerde Snow, dat oogbewegingsanalyse 
samen met introspectieve gegevens aan het gestelde doel lijken te voldoen Voor 
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het koppelen van retrospectieve gegevens aan oogbewegmgsdata beschreef 

Russo (1979) een interessante methode Nadat de pp een antwoord gegeven had 

bij een op beeldscherm gepresenteerde probleemoplossmgs- of keuzetaak, 

werden de gefixeerde gebieden opnieuw een voor een in de oorspronkelijke 

fixatievolgorde aangeboden Aan de pp werd gevraagd zijn fixaties te 

becommentaneeren De pp kon de voortgang van de aanbieding daarbij zelf be

sturen 

Analyse van oogbewegingsgedrag is verder toegepast bij probleemoplossing

staken als het voorspellen van de volgende letter van een regelmatige serie let

ters (Teichner & Price, 1966), het oplossen van de Raven Progressive Matrices 

(Just & Carpenter, 1979), het herkennen van ruimtelijk geroteerde figuren 

(Carpenter t. Just, 1978) en het oplossen van anagrammen (Kaplan E, Schoenfeld, 

1966) Verder is het met behulp van oogbewegmgsregistratie mogelijk gebleken 

verschillende keuze- en beoordelingsprocessen bij meerkeuzeproblemen zichtbaar 

te maken (Russo Er Rosen, 1975, Rosen Ь Rosenkoetter, 1976) Bijzonder inte

ressant is dat een aanvang is gemaakt met onderzoek waarbij oogbewegingen ge

registreerd worden tijdens het uitrekenen van optel- en aftreksommen (Suppes, 

Cohen, Laddaga, Anliker & Floyd, 1982) 

Tot slot wordt nog enig onderzoek genoemd, dat enigszins buiten het voor

gaande kader valt Schroeder (1968) toonde aan, dat oogbewegingen onder 

operante controle te brengen zijn Maier en Hogg (1974) verlengden met een 

operante techniek, de duur van het kijken naar allerlei objecten bij hyperactive, 

ernstig zwakzinnige kinderen In een vervolgonderzoek werd de transfer naar 

andere taken onderzocht (Hogg & Maier, 1974) Methodologische problemen be

lemmerden echter het trekken van duidelijke conclusies over het transfer-effect 

Flagg (1978) rapporteerde over lopend onderzoek naar de oogbewegingen van 

kleuters, die naar het kmdertelevisieprogramma "Sesamstraat' keken ZIJ ver

meldde eerder onderzoek, waarbij de oogbewegingen van oudere kinderen ge

registreerd werden tijdens het kijken naar een ander televisieprogramma van 

Children s Television Workshop Slechte lezers bleken, meer dan de goede, bij 

het lezen afgeleid te worden door irrelevante visuele informatie, die geli jkti jdig 

op het scherm zichtbaar was Kinderen, die nog met lezen konden, negeerden 

de letters vrijwel geheel Deze bevindingen hadden volgens haar invloed op de 

inhoud van nieuwe televisie- programma s 

In dit deel, handelend over "Visueel zoeken, herkennen en probleemop-
lossen' , zijn studies aan de orde geweest, waarbij de vraagstelling soms alleen 
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betrekking had op de plaats die in het visuele veld gefixeerd werd Het ging 
daarbij om de vraag wat de pp ziet van het aangeboden stimulusmatenaal Vaak 
betrof de vraagstelling ook de aard van het proces waarmee de opgenomen in
formatie verwerkt werd Met deze vraagstellingen werden onderdelen van en
kele mm of meer bekende theorieën, zoals van Piaget, Kagan en Zeaman en 
House, getoetst Met succes werden oogbewegmgsdata gebruikt om ver
werkingsprocessen zichtbaarder te maken Dit maakt duidelijk dat cognitief 
georiënteerde theorieën m principe openstaan voor toetsing met behulp van oog-
bewegmgsgegevens In principe, want of oogbewegingsonderzoek op zijn plaats 
is, hangt ten eerste af van de mogelijkheid of de theorie als procesmodel gefor
muleerd of formuleerbaar is Ten tweede moeten de procescomponenten enige re
latie met het visuele systeem hebben, om een functionele interpretatie van het 
oogbewegingsgedrag mogelijk te maken En tenslotte moeten de procescompo
nenten met reeds op een eenvoudiger wijze observeerbaar zijn 

Een belangrijk voordeel van oogbewegingsregistratie bij het bestuderen van 
processen is, dat de observaties van moment tot moment informatie kunnen ge
ven over het snel veranderende oogbewegmgsgedrag, waardoor de gang van het 
proces te volgen is In tegenstelling hiermee kunnen bijvoorbeeld uit de ant
woorden, die een pp op probleemoplossingstaken geeft, de procescomponenten 
met rechtstreeks geobserveerd worden Ze kunnen er slechts uit afgeleid 
worden, bijvoorbeeld met behulp van een foutenanalyse Natuurli jk kan men het 
proces trachten te volgen door de pp bijvoorbeeld te vragen "hardop te 
denken" Dergelijke gedragingen missen echter de natuurli jkheid van het steeds 
aanwezige oogbewegingsgedrag Het gevaar van het uitlokken van normaal met 
aanwezige gedragingen is, dat ze het bestudeerde gedrag storen of veranderen 
Een en ander wil met zeggen dat oogbewegingen steeds eenduidig in termen van 
cognitieve processen interpreteerbaar zijn (zie hiervoor de eindconclusie van 
Rayner, 1978a) Het kan dan ook van belang zijn naast het oogbewegingsgedrag 
verschillende andere afhankelijke variabelen m het onderzoek te betrekken 

Het onderzoek, dat het meest relevant voor de onderwijssituatie leek, heeft 
hier de meeste aandacht gekregen Het betrof het onderzoek naar de mogelijk 
leerbare of veranderbare strategieën van informatieverwerking, die op zich m 
verband staan met het leveren van schoolprestaties In geen enkel van deze 
oogbewegingsonderzoekingen werden echter onderwijsleerprocessen zelf als ob
ject van onderzoek aangetroffen 
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SLOTOPMERKINGEN EN CONCLUSIES 

Het oogbewegingsonderzoek geeft de mogelijkheid gedrag te observeren waar
in zich processen manifesteren, die zonder deze methode minder gemakkelijk 
zichtbaar te maken zijn Er is een toenemende hoeveelheid kennis waarvan dan 
ook moeilijk m te zien is, hoe deze met andere methoden verkregen had kunnen 
worden Voorzover het detecteren van oogbewegingen weinig of met m het 
onderzochte proces ingr i jpt , is de methode ook ecologisch valider dan andere 
methoden, waarbij deze ingreep wel plaats vindt Zoals reeds eerder vermeld, 
noemden Den Buurman et al (1981) echter een aantal factoren die bij sommig 
oogbewegingsonderzoek met fixatiecontmgente tekstpresenatie, de experimentele 
situatie anders deed zijn dan de normale leessituatie Deze factoren betroffen 
onder meer de strenge fixatie van het hoofd en de tekstpresentatie op een 
beeldscherm in plaats van op papier Shebilske en Reíd (1979) gebruikten wel 
normaal getypte tekst op kaarten (Hoewel hoofdfixatie en de vaste plaats van 
de tekstkaarten ook bij hen de situatie artificieel maakten ) Maar ZIJ hanteerden 
daarentegen een globalere oogbewegingsmaat, nl leestijd per zin Dat roept de 
vraag op, of de pp dan met beter zelf de presentatie van de volgende zin, b i j 
voorbeeld door een druk op de knop, op een beeldscherm kan laten verschijnen 
De ingewikkelde oogbewegingsregistratie kan dan achterwege bl i jven, omdat de 
leestijd per zin geoperationaliseerd wordt, als de t i jd tussen twee drukken op de 
knop (Deze en andere niet-oogbewegingsmethoden voor het meten van de lees
t i jd per z in, zijn beschreven door Van Hout-Wolters (in voorbereiding) ) In het 
algemeen is juist het interessante van observatie van oogbewegingsgedrag dat 
er, m tegenstelling tot response-mtervaltijden, latentie- of reaktietijden e d , 
continu informatie beschikbaar komt Uit deze informatie kan o a het eenvou
dige feit afgeleid worden of de pp tijdens de "leesti jd" wel echt naar de zin 
heeft gekeken 

De hiervoor genoemde uitbreiding van kennis is m belangrijke mate te danken 
aan verbeterde registratietechnieken en de grotere beschikbaarheid van goed
kope computers Minstens zo belangrijk als de technologische vooruitgang, is 
de mate waarin de onderzoeker kan beschikken over een model, waarin aange
geven wordt welke rol de diverse oogbewegmgsvariabelen binnen het bestu
deerde proces hebben De mogelijkheid tot een eenduidige interpretatie van het 
oogbewegmgsgedrag wordt gemaximaliseerd, doordat de onafhankelijke varia
belen, de stimuluspresentatie, de afhankelijke variabelen en de 
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scoringstechmeken op basis van een dergelijke model gefundeerder gekozen 
kunnen worden. Het betoog van Russo (1978) is hiermee m overeenstemming. 
Aangezien naar zijn mening de persoon met behulp van oogfixaties informatie 
verzamelt in het kader van een cognitieve strategie, zou de interpretatie van de 
f ixaties, de identificatie van de onderliggende cognitieve strategie moeten impli
ceren (p 109). Dit betekent bijvoorbeeld, dat frequenties van oogfixaties op 
bepaalde stimulusdelen soms minder informatief en interpreteerbaar zijn dan 
fixatiesequenties. Belangrijk is ook, dat aannamen gedaan worden of hypothesen 
gesteld worden over de rol van de fixatie m het informatieselectieproces, gege
ven de aard van het aangeboden stimulusmateriaal Deze veronderstellingen 
hebben betrekking op de vraag of er alleen foveale informatie-extractie plaats
vindt of dat er ook m de periferie van het f ixatiepunt informatie opgenomen 
wordt. 

Of registratie van oogbewegingen voor de beantwoording van een vraag
stelling toepasbaar is, moet van te voren goed afgewogen worden. De informa-
tiewmst, die de onderzoeker met een oogbewegmgs- analyse kan boeken, moet 
afgezet worden tegen de omvangrijke extra investeringen in t i jd en geld, die 
deze techniek vraagt. Deze investeringen liggen vooral op het gebied van 
software-ontwikkelmg of -aanpassing De aanpassing van de programmatuur is 
vaak het gevolg van het feit dat de huidige gebruiker niet over dezelfde vraag
stell ing, onderzoeksopzet, combinatie van electromsche apparatuur, computer
systeem en -capaciteit beschikt als de vorige gebruiker. Informatiewinst is er, 
wanneer andere methoden minder relevante data voor de vraagstelling opleveren 
dan oogbewegingsregistratie Wanneer deze winst met te verwachten is, dan 
verdienen eenvoudiger methoden zeker de voorkeur. 

Voor het gebruik van oogbewegingsregistratie m het onderzoek van het 
onderwijs zijn een aantal mogelijkheden denkbaar Zo is na te gaan of oogbe
wegingsonderzoek van dienst kan zijn bij het bestuderen van het differentieële 
effect van methoden voor (aanvankelijk) lezen en bij het verbeteren van deze 
methoden. Naar analogie van het reeds eerder vermelde onderzoek van Just en 
Carpenter (1980), die een model voor leesbegrip toetsten, zou het oogbe
wegingsgedrag dan als indicator voor het leesproces gebruikt kunnen worden. 
Hoewel Rothkopf (1978) een aantal problemen rapporteerde, zou verder onder
zocht kunnen worden hoe ppn, naar aanleiding van vragen, informatie m de 
tekst opzoeken. Ook ruimtelijk inzicht l i jkt een interessant terrein van toe
passing, gezien het onderzoek van Carpenter en Just (1978) naar het herkennen 
van ruimtelijk geroteerde f iguren. Met inschakeling van een on-lme computer 
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voor de onmiddellijke verwerking van oogbewegingsgegevens kan tijdens compu
ter-assisted instruction (CAI) onderzocht worden, in hoeverre te controleren is 
of alle aangeboden informatie (echt) bekeken wordt. De resultaten van een 
dergelijke controle zouden gebruikt kunnen worden voor het geven van 
feedback aan de pp of zelfs voor fixatie-contingente stimuluspresentatie, zoals 
in de experimenten van Rayner en McConkie. Mackworth (1974) wees in het al
gemeen op de mogelijkheden voor de onderzoeker om, ten eerste, met behulp 
van oogbewegingsregistratie te controleren of de pp de instructie opvolgt en, 
ten tweede, de ki jkr icht ing te "shapen" naar de relevante gebieden. Het eerder 
vermelde onderzoek van Maier en Hogg is van dit laatste een voorbeeld. 

Wanneer (zoals in de laatstgenoemde suggestie) oogfixaties rechtstreeks het 
doelgedrag in een training vormen, dan zijn daar minstens twee theoretische be
denkingen tegen aan te voeren. In de eerste plaats bestaat het gevaar, dat bij 
het beïnvloeden van de plaats van de f ixat ie, de informatie die daar opgenomen 
wordt niet past in het lopende informatieverwerkende proces: de pp kan op dat 
moment niets met de nieuwe informatie doen. In de tweede plaats is het niet 
denkbeeldig, dat het aandachts- en fixatiepunt gaan dissociëren: de pp leert 
wel naar nieuwe gebieden te ki jken, maar ziet daar niets. Uiteindelijk moet ex
perimentele verificatie uitsluitsel geven over deze trainingsmogelijkheid of, zoals 
Lefton (1978, p. 235) het stelde: " I f you can train eye movements and get 
better performance, why not do it?" Niettemin l i jkt het veiliger naast recht
streekse beïnvloeding van het kijkgedrag ook invloed op het centrale informa
t ie- verwerkende proces uit te oefenen door feedback over de taakprestaties of 
strategie-instruktie te geven. 

Concluderend kan worden gesteld, dat de analyse van oogbewegingsgedrag 
een belangrijke aanvulling op het instrumentarium van het onderzoek van on
derwijsleerprocessen kan zi jn. Voorbeelden van onderzoek, dat deze bewering 
rechtstreeks ondersteunt, zijn echter schaars. Onderwijsleerprocessen zijn nog 
weinig voorwerp van oogbewegingsonderzoek geweest. De huidige betekenis van 
het oogbewegingsonderzoek voor het onderzoek van het onderwijs ligt dan ook 
meer in het aandragen van aanvullende informatie voor de theorievorming, dan 
in het bestuderen van onderwijskundige interventies of situaties. 
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HOOFDSTUK 3: DE WERKING VAN EEN STRATEGIETRAINING TER VERBE
TERING VAN AANDACHT BIJ VISUELE VERGELIJKINGSTAKEN 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal over een traimngsexperiment gerapporteerd worden, 
waarin de rol van twee onderdelen van een visuele zoekstrategietrainmg 
bestudeerd werd De aanwezigheid van deze componenten (successieve eliminatie 
en distinctieve kenmerken) werd m de training gemanipuleerd om hun afzon
derli jke invloed op de prestaties en aandacht (gemeten via oogbewegingen) bij 
visuele vergelijkmgstaken te kunnen zien Ook werd op retentie- en transferef
fecten gelet. 

Successieve eliminatie en distinctieve kenmerkenanalyse 

De in de l i teratuur beschreven trainingen, die gericht waren op het vermin
deren van cognitieve impulsiviteit, verschillen onderling doorgaans in het aantal 
en type componenten waaruit de training opgebouwd was Sommige trainingen 
heten het kind verbaliseren, andere met In een aantal trainingen kwam een 
zich reflexief gedragend model voor, m andere met. De effectiviteit van deze en 
andere componenten werd in Hoofdstuk 1 besproken Het bleek dat van diverse 
componenten bekend is of ze al dan met een bijdrage aan het trammgseffect le
verden en bij welk type kind ze dat vooral deden 

De centrale component in al deze trainingen was de mformatieselectiestrate-
gie, die men het kind wilde aanleren. Soms werd deze strategie met expliciet in
geoefend, terwijl het verbeteren van de strategie wel het doel van de training 
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was Dit was het geval bij de trainingen, waarbij het kind alleen het uitstellen 
van de response aangeleerd werd (Duckworth, Ragland, Sommerfeld & Wyne, 
1974, Egeland, 1974, Heider, 1971, Kagan, Pearson & Welch, 1966) In Hoofd
stuk 1 werd ook reeds gesignaleerd dat trainingen, die zich meer expliciet op 
verandering van de strategie r ichtten, effectiever bleken te zijn dan trainingen, 
waarin "uitstel van responderen" aangeleerd werd (Egeland, 1974, Heider, 
1971) De strategie moet de persoon helpen om m situaties, waarin onzekerheid 
over de juistheid van een aantal responsealternatieven bestaat, tot een juiste 
keuze te komen 

Zoals eerder werd beschreven, wordt de pp gevraagd om uit een aantal weinig 
van elkaar verschillende f iguurt jes, het plaatje te zoeken dat exact gelijk is aan 
een voorbeeldfiguur De strategie die hiervoor nodig is, bestaat zelf ook weer 
uit een aantal componenten In de studies waarin getracht werd de strategie van 
de pp rechtstreeks te beïnvloeden, vallen m de beschrijving van de trammgs-
mstructie twee, vaak expliciet genoemde componenten op Ze kunnen in de twee 
volgende strategieregels weergegeven worden De eerste regel luidt "Vergelijk 
de standaard en de varianten door bij ieder kenmerk van de f iguur , zowel naar 
de standaard als naar de variant te kijken Maak zo nodig per kenmerk een ver
gelijking tussen varianten onderling Kies een variant pas dan, wanneer er geen 
verschillen tussen de standaard en de variant gevonden zijn " Het principe van 
deze regel kan men omschrijven als het zoeken naar onderscheidende kenmerken 
(distinctive features) Dit principe wordt hier verder aangeduid met de term 
distinctieve kenmerken De tweede regel luidt "Vergelijk de standaard met ie
der van de varianten en maak pas dan een keuze, wanneer bij alle varianten op 
een na een verschil met de standaard gevonden is " Het principe van deze regel 
kan omschreven worden als het kiezen op basis van het achtereenvolgens uit
sluiten van alternatieven na uitputtend zoeken Dit principe wordt hierna steeds 
met de term success/eve eliminatie aangeduid 

In het trammgsonderzoek, waarin de informatieselectiestrategie direct inge
oefend werd, werden soms beide strategieregels toegepast (Cole & Hartley, 
1978, Egeland, 1974, Guralnick, 1976, Meichenbaum & Goodman (studie 2) , 
1971) De beide regels werden niet als twee aparte oplossingsmethoden inge
oefend, maar meer als twee op elkaar afgestemde richtlijnen Dit is te il lustreren 
met een van de duidelijkste beschrijvingen van een dergelijke strategie, namelijk 
die van Egeland (1974) HIJ leerde zijn ppn het gebruik van de volgende regels 
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(1) Look at the standard and all the alternatives (2) Break the 

alternatives down into component parts (3) Select one component part 

and compare it across all alternatives. Look for similarities and 

differences across alternatives on the particular component part being 

studied. (4) Check the standard to determine the correct form of the 

component part (5) Successively eliminate alternatives that deviate from 

the standard on the particular component being studied Continue to 

eliminate alternatives based on an analysis of component parts until only 

the correct alternative remains (Egeland, 1974, p. 167). 

In ander trainingsonderzoek werd van de beide strategiecomponenten alleen 

de tweede (successieve eliminatie) in de training opgenomen (Heider, 1971; 

Nagle t, Thwaite, 1979; Nelson, 1968, Margolis, Branmgan & Penner, 1978, 

Weithorn & Kagen, 1979). Niettemin werd door (Margolis et al , 1978, ρ 30) 

ui tdrukkel i jk gesteld dat de training tot doel had de analyse van de onder

scheidende kenmerken te verbeteren. Een goede uitvoering van een 

match-to-sample taak eist immers het vinden van kenmerken waarop figuren van 

elkaar verschil len. Het leren vinden van dergelijke distinctieve kenmerken kan 

echter op verschillende wijzen verlopen De hier beschreven distinctieve ken-

merkenregel schri j f t uitdrukkel i jk voor dat een figuurkenmerk onmiddellijk ver

geleken moet worden met het overeenkomstige kenmerk van een ander plaatje om 

te zien of de beide f iguren op dit kenmerk verschillen De successieve elimma-

tieregel schri j f t een dergelijke onmiddellijke vergeli jking per kenmerk met voor 

In feite staat het de persoon bij deze laatste regel vr i j om eerst een t i jd lang 

naar verschillende onderdelen van de ene f iguur te kijken en dan een andere f i 

guur te gaan bekijken totdat er m deze tweede f iguur een kenmerk gevonden is, 

waarvan de persoon zich weet te herinneren dat dit bij de vorige f iguur anders 

was Deze oplossingsstrategie kan tot een grotere geheugenbelasting leiden dan 

de strategie van de onmiddelijke vergelijking op een kenmerk. Anderzijds ver

schaft de successieve elimmatiestrategie een betere stopregel (het zoeken is 

klaar als er nog slechts een alternatief resteert) dan de distinctieve kenmerken-

strategie (het zoeken is klaar als het plaatje gevonden is dat m alle kenmerken 

gelijk is aan het standaardplaatje) De stopregel van de successieve eliminatie-

strategie l i jkt beter, omdat de persoon het voldoen aan deze regel zelf beter kan 

evalueren, dan het evalueren van de conditie of een plaatje op alle kenmerken 

gelijk is aan de standaard 
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In alle geciteerde onderzoekingen, waarin strategietraining plaatsvond, werd 
een positief trammgseffect gevonden De vraag dr ingt zich dan op, welke rol , 
respectievelijk het aanleren van het uitsluiten van onjuiste antwoordalterna-
tieven en het aanleren van het letten op onderscheidende kenmerken, in het 
verbeteren van de informatieselectiestrategie hebben Welke bijdrage hebben de 
beide componenten aan het trammgseffect7 Het vinden van een antwoord op de
ze vraag was het hoofddoel van het trammgsexperiment, waarvan m dit hoofd
stuk verslag wordt gedaan Alvorens op dit onderzoek m te gaan, is het van 
belang te bezien welke argumenten er waren om successieve eliminatie en ken-
merkenanalyse m een strategietraining op te nemen In de aangehaalde l i tera
tuur werd de opbouw van de training veelvuldig verantwoord door te verwijzen 
naar de resultaten van onderzoek, waarin het kijkgedrag van reflexief en impul
sief reagerende ppn vergeleken werd Soms werd ook gerefereerd aan onderzoek 
waarin bij zulke ppn het leren van onderscheidende kenmerken bestudeerd 
werd 

Wat bleek er uit dit onderzoek7 Nelson (1968) en Siegelman (1969) lieten hun 
ppn de Matching Familiar Figures test (MFF, zie Hoofdstuk 1) op een speciaal 
paneel bekijken, waarbij een MFF-plaatje (de standaard of een van de alterna
tieven) pas duidelijk zichtbaar werd als de pp het betreffende plaatje aanraakte 
Andere onderzoekers (Ault et al , 1972, Drake, 1970, Wagner & Cimiotti, 1975, 
Zelniker et al , 1972) registreerden de oogbewegingen van hun ppn tijdens het 
kijken naar de MFF of naar andere plaatjes die op de MFF leken De ppn waren 
kinderen van acht tot elf jaar oud, die op basis van hun score op de MFF m een 
reflexieve en een impulsieve groep ingedeeld waren Een van de opvallendste 
resultaten was het verschil tussen reflexieven en impulsieven in het aantal be
keken alternatieven Reflexieven bekeken gemiddeld vi j f tot zes van de m totaal 
zes alternatieven, terwijl het aantal gefixeerde alternatieven bij de impulsieven 
variërend per onderzoek gemiddeld 2 tot 4,5 bedroeg (Nelson, 1968, Siegelman, 
1969, Wagner & Cimiotti, 1975, Zelniker et al , 1972) In twee oogbewegings
onderzoekingen (Ault et al , 1972, Drake, 1970) werd dit verschil met ge
vonden Wat een van deze twee onderzoekingen (Drake, 1970) betreft, zou de 
verklaring gelegen kunnen zijn m het feit dat er slechts vier, in plaats van de 
gebruikelijke zes alternatieven aangeboden werden Zowel de impulsieven als de 
reflexieven bleken in dit geval 3 tot 3,5 alternatieven te bekijken De resultaten 
van de vier onderzoekingen waarin wel een significant verschil gevonden werd, 
wezen erop dat de impulsieve ppn minder uitputtend naar het juiste alternatief 
zochten dan de reflexieve ppn Nelson (1968) en Zelniker et al (1972) onder-
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zochten met alleen het verschil in kijkgedrag van impulsieven en reflexieven, ze 
tramden hun ppn ook m het oplossen van matchmgtaken. De getrainde kinderen 
gingen met alleen minder fouten bij de MFF maken, maar gingen ook meer alter
natieven bekijken. Kennelijk leidden de trainingen tot een beter benutten van 
de m het testitem gegeven visuele informatie. 

De analysen van het kijkgedrag lieten verder zien, dat de standaard vaker en 
langer bekeken werd dan alle alternatieven samen De reflexieve ppn, zo bleek 
m de drie onderzoekingen (Nelson, 1968, Siegelman, 1969, Wagner & Cimiotti; 
1975), keken echter relatief vaker naar de alternatieven dan de impulsieve ppn 
De reflexieven verdeelden kennelijk hun aandacht gelijkmatiger over de stan
daard en de alternatieven dan de impulsieven. Ook deze interpretatie van het 
kijkgedrag werd ondersteund door de resultaten van de trainingsonderzoekmgen 
van Nelson (1968) en Zelmker et al. (1972) BIJ de getramde ppn vond m het 
aantal fixaties en in de ki jkduur een verschuiving plaats van de standaard naar 
de alternatieven. 

Terwijl Nelson (1968) zijn ppn het achtereenvolgens uitsluiten van onjuiste al
ternatieven door uitputtend zoeken aanleerde, gaven Zelmker et al. (1972) geen 
strategie-instructie Zelmker et al. lieten de ppn oefenen met een traimngstaak 
die uit MFF-plaatjes en, evenals de MFF, uit een standaardfiguur en zes va
rianten bestond. In tegenstelling tot de MFF waren er echter vijf varianten ge
lijk aan de standaard en vertoonde slechts éen variant een verschil. De pp 
kreeg de opdracht het afwijkende alternatief op te zoeken In de MFF, waarbij 
het kind de opdracht kr i jgt dezelfde aan te wijzen, zou haastig zoeken naar ge
li jkenis, leiden tot het over het hoofd zien van kleine verschillen en daardoor 
tot het geven van een voorbarig antwoord. In de trammgstaak daarentegen, zou 
het zoeken van de pp pas bevredigend gestopt kunnen worden, nadat een ver
schil gevonden werd. Zelmker et al. toonden inderdaad, zowel op de training-
staak als op een transfertest met de MFF een foutenreductie aan. Geconcludeerd 
mag worden, dat de resultaten van de kijkgedragstudies het belang onder
strepen van een strategietraining, waarin het kind geleerd wordt met eerder te 
beslissen voordat alle alternatieven bekeken en op hun ongelijkheid met de stan
daard beoordeeld zi jn. 

Welke evidentie is er voor het belang van het distinctive features element bij 
het oplossen van MFF-problemen Odom, Mclntyre en Neale (1971) leerden im
pulsieve en reflexieve kleuters, met behulp van kennis van resultaten, het 
juiste alternatief aan te wijzen m enkele visuele match-to-sample problemen Een 
pp kreeg per item zoveel tr ials als nodig was om aan een leercriterium te vol-
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doen Vervolgens vonden er drie verschillende transfertests plaats In de 
distinctive features conditie kregen de ppn opnieuw een matchingtaak voorge
legd Hierbij waren de standaard en de alternatieven nieuw, maar verschilden 
de figuren op dezelfde dimensies (features) als m de leertaak Zowel in de leer-
als transfertaak bestond het verschil bijvoorbeeld uit een rotatie van het alter
natief ten opzichte van de standaard van 45 graden Een andere proefgroep 
kreeg weliswaar dezelfde standaard als m de leertaak, maar de alternatieven 
weken op andere dimensies af dan m de leertaak Een controlegroep kreeg t i j 
dens de transfertaak zowel nieuwe standaardfiguren als alternatieven die op an
dere dimensies afweken dan in de leertaak Kinderen die m een matchingtaak 
beslissen op basis van een analyse van onderscheidende kenmerken zouden in 
de eerst genoemde conditie meer 'transfer of training' moeten laten zien dan de 
ppn in de beide overige condities In de distinctive features conditie traden de 
minste fouten op en in de tweede conditie de meeste Alleen de reflexieve ppn 
maakten significant minder fouten m de distinctive features conditie, m verge
li jking met de controleconditie Dit onderzoek ondersteunde daarmee de op
vatt ing, dat reflexieven hun beslissing over de juistheid van een alternatief 
baseren op een analyse van de kenmerken, waarop de standaard en het alterna
tief kunnen verschillen 

Zelmker en Oppenheimer (1973) voerden een vergelijkbaar onderzoek uit met 
kleuters, die op basis van hun relatieve MFF-score impulsief genoemd werden 
Zelmker en Oppenheimer gebruikten echter twee soorten leertaken De ene helft 
kreeg een match-to-sample taak, waarin het kind moest leren de alternatieven te 
vinden die gelijk waren aan de standaard De alternatieven bestonden zowel uit 
enkele figuren die gelijk waren aan de standaard als uit enkele figuren die af
weken De andere helft kreeg een zogenaamde differentiatietaak, waarin het 
kind moest leren de alternatieven te vinden die niet gelijk waren aan de stan
daard Evenals m het onderzoek van Odom et al (1971) werd er geen strate
gie-instructie gegeven en moesten de ppn net zolang doorgaan met een item tot 
ze aan een leercriterium voldaan hadden De prestaties van de beide groepen 
werden onder dezelfde drie transfercondities als bij Odom et al bekeken Alleen 
m de groep met de differentiatieleertaak traden tussen de drie transfercondities 
significante verschillen op In overeenstemming met de voorspelling werden in 
de distinctive features conditie de minste fouten gemaakt Zelmker en 
Oppenheimer concludeerden dat de differentiatietrammg het leren van 
distinctieve kenmerken bij impulsieve kinderen had bevorderd 
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In het kijkgedrag zou een kenmerkenanalyse zich kunnen manifesteren als een 
serie achtereenvolgende fixaties op hetzelfde detail van twee of meer plaatjes 
Drake (1970) noemde een dergelijke serie een homologe vergeli jking In haar 
eerder genoemde oogbewegingsonderzoek vond zij inderdaad een groter aantal 
homologe vergelijkingen bij de reflexieve dan bij de impulsieve ppn 
Reflexieven bekijken mogelijk ook meer kenmerken, want reflexieven fixeerden 
meer delen van de MFF-plaatjes dan impulsieven (Drake, 1970, Wagner & 
Cimiotti, 1975) 

Samenvattend kan gesteld worden dat reflexieven kennelijk grondiger de al
ternatieven afzoeken dan impulsieven Reflexieven zoeken daarbij vooral naar 
verschillen tussen figuren door gemeenschappelijke details te zoeken Daardoor 
zijn ze mogelijk beter dan impulsieven m staat, alternatief na alternatief uit het 
zoekproces te elimineren De tramingseffecten lieten, naast een foutenreductie, 
m de diverse indicatoren een verandering van het mformatieselectieproces m 
reflexieve richting zien 

De vraagstelling van dit experiment was, welke bijdrage distinctieve ken-
merkentrammg en successieve eliminatietrainmg aan het effect van de totale 
traming leveren Daartoe werd het effect van beide trainmgscomponenten zowel 
afzonderlijk als m combinatie bestudeerd Successieve eliminatie en kenmerken
analyse kunnen op twee verschillende manieren gecombineerd m een training 
voorkomen De eerder geciteerde strategie-instructie van Egeland (1974) is een 
voorbeeld van een combinatie, waarin de pp moet leren om een bepaald kenmerk 
van de (standaard)figuur te kiezen en vervolgens alle andere figuren onderling 
op dit kenmerk te vergelijken Wijkt een f iguur van de andere figuren en van de 
standaard af, dan wordt de betreffende f iguur uit het verdere zoekproces geë
limineerd In de andere combinatie kiest de pp een bepaald kenmerk en verge
l i jkt de standaard en een alternatief met elkaar De pp kiest daarbij steeds een 
ander kenmerk voor vergel i jk ing, tot eventueel een verschil gevonden is Het 
vergelijken wordt dan gestopt en een volgend alternatief wordt met de standaard 
vergeleken 

Het is a priori moeilijk uit te maken welke strategie succesvoller is Wel kan 
gesteld worden dat de laatst genoemde strategie tot gevolg kan hebben dat een 
volgende variant pas bekeken wordt, nadat er van de vorige vastgesteld is of 
deze afwijkt van de standaard In het gunstigste geval hoeft de persoon slechts 
van een variant te onthouden dat er geen verschillen met de standaard te 
vinden zijn In minder gunstige gevallen moet dat van twee of meer alterna-
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tieven onthouden worden. BIJ de eerste strategie - een kenmerk bij alle plaatjes 
bekijken - is dat anders Hierbij moet na het bekijken van ieder kenmerk, waar
op een variant van de standaard afwijkt, onthouden worden welke variant af
valt De plaats van deze variant in de groep plaatjes, is voor de persoon geheel 
willekeurig Daardoor moet de persoon gedurende de gehele taakuitvoering bi j 
houden op welke plaatsen zich de reeds verworpen varianten bevinden. Een 
dergelijke strategie l i jkt bij een toenemend aantal alternatieven tot een sterkere 
toename m geheugenbelasting te leiden, dan de hier voor beschreven strategie. 
Vergelijkingen tussen trainingen die gebaseerd waren op de twee zojuist be
schreven combinaties van strategieën zijn nooit gemaakt. Wel observeerden 
Wagner t, Cimiotti (1975) in hun oogbewegingsonderzoek bij de reflexieve ppn 
drie verschillende kijkstrategieen. ten eerste, het paarsgewijs vergelijken van 
de standaard en een variant, ten tweede, het vergelijken van een serie va
rianten onderl ing, voorafgegaan en afgesloten door het bekijken van de stan
daard, en tenslotte een combinatie van de eerste en de tweede strategie Drake 
(1970) vond weliswaar dat volwassen ppn vaker meer dan twee figuren in een 
homologe vergeli jking betrokken dan kinderen, maar het aantal alternatieven in 
haar match-to-sample problemen bedroeg zoals eerder vermeld slechts vier. 

In het trainmgsexperiment werd gekozen voor een strategietraining, waarin 
paarsgewijze vergelijkingen gemaakt moesten worden. Vanuit de gekozen combi
natie- strategie werden de beide deelstrategieen afgeleid (successieve eliminatie 
en distinctieve kenmerken), waardoor in beide component- strategieën het ka
rakter van paarsgewijze vergelijkingen tot uiting kwam Tenslotte is, wat be
t ref t de opbouw van de distinctieve kenmerkentraining nog van belang te 
vermelden, dat de ppn geleerd werd te beginnen met een analyse van de stan
daard Uit het onderzoek van Wagner Ь Cimiotti (1975) bleek namelijk dat 

reflexieven weliswaar relatief minder dan impulsieven naar de standaard keken, 

maar gedurende de eerste vier seconden van de tr ial was dat precies omge

keerd De reflexieven begonnen mogelijk met een grondige analyse van de 

standaard, voordat de eerste variant ermee vergeleken werd. 

Uit het voorgaande mag duidelijk geworden zi jn, dat een rationele taakanalyse 

verschillende wegen laat zien, waarlangs een match-to-sample probleem van het 

MFF-type, door iemand opgelost kan worden (De uitgewerkte modellen van de 

analyse van een match-to-sample taak volgens de succesieve eliminatie- en de 

distinctieve kenmerkenmethode worden bij de beschrijving van de trainingen op 

pagina 90 e.v. m de vorm van stroomdiagrammen gegeven.) Wanneer de resul

taten van het kijkgedragonderzoek, waarin reflexieven en impulsieven werden 
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vergeleken, als materiaal voor een expert-novice vergeli jking worden be
schouwd, dan lijken zowel de distinctieve kenmerken- als de successieve elimma-
tieregel door een vaardige oplosser van match-to-sample taken toegepast te 
worden In dit trainmgsexperiment was het dan ook de vraag of het instrueren 
van de twee strategieën, die bij een str ikte uitvoering logisch voldoende zijn 
voor het oplossen van een match-to-sample probleem, m beide gevallen tot een 
gunstig traimngseffect zou leiden 

Tot nu toe is nog met het aantal alternatieven van de match-to-sample taak m 
de taakanalyse betrokken Kagan (1966) veronderstelde dat de relatie tussen 
reflexiviteit en prestaties alleen opgaat voor taken met responseonzekerheid In 
match-to-sample taken met relatief veel alternatieven is deze responseonze
kerheid mogelijk groter dan m taken met weinig alternatieven Drake (1970) 
vond tussen reflexieven en impulsieven geen verschil m het aantal gefixeerde 
alternatieven m een MFF-taak met slechts vier alternatieven Uit het andere be
sproken oogbewegingsonderzoek bleek, dat reflexieven bij zes aangeboden al
ternatieven er meer fixeerden dan bij de vier keuzemogelijkheden van Drake 
Bovendien bleken zi j , m de meeste van deze onderzoekingen, ook meer keuze
mogelijkheden te fixeren dan de impulsieven Wanneer het bekijken van veel tot 
alle alternatieven gezien wordt als een gevolg van het toepassen van de succes
sieve elimmatieregel (het juiste alternatief kan pas worden gevonden nadat alle 
andere varianten bekeken en verworpen z i jn) , dan zouden deze resultaten kun
nen betekenen dat impulsieven m een situatie met betrekkelijk veel (ongeveer 
zes of meer) alternatieven de successieve elimmatieregel met of minder ge
bruiken dan reflexieven BIJ een relatief klem aantal alternatieven (ongeveer 
vier of minder) zijn de alternatieven beter te overzien Het aanleren van een 
successieve elimmatiestrategie zou daarom vooral bij een relatief groot aantal 
responsealternatieven effectief kunnen zijn 

Drake (1970) vond wel verschillen tussen reflexieven en impulsieven op an
dere kijkgedragvanabelen Het door haar gevonden grotere aantal homologe 
vergelijkingen bij reflexieven m vergeli jking tot de impulsieven, zou kunnen be
tekenen dat het verschil m taakprestaties bij relatief weinig alternatieven vooral 
veroorzaakt wordt door een systematisch vergelijken van details die als 
distinctieve kenmerken fungeren Gedetailleerdheid van analyse hoeft op zich 
niet tot het afzoeken van alle alternatieven te leiden Een gedetailleerde analyse 
garandeert niet, dat het verschil gevonden wordt Pas bij het vinden van een 
verschil ontstaat de noodzaak tot het bekijken van een volgend alternatief BIJ 
een klein aanbod van alternatieven bekijkt een impulsieve persoon mogelijk wel 
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alle varianten, maar de vergeli jking is misschien globaal en niet gericht op het 

direct na elkaar vergelijken van twee of meer figuren op een kenmerk Daarin 

zou de distinctieve kenmerkentraimng dan verbetering kunnen brengen Een be

langrijke vraag m het trainingsexpenment was dan ook of het trainmgseffect 

afhing van het type vergelijkmgstaak m termen van het aantal antwoordalterna-

tieven 

Als men wil aantonen dat een strategietraining tot een prestatieverbetering bij 

match-to-sample taken leidt als gevolg van een toename in aandacht voor de 

aangeboden informatie, dan zou een dergelijke attentieverbetering zichtbaar ge

maakt moeten kunnen worden Evenals Boersma en Muir (1975, ρ 4) werd m het 

onderhavige trainings- experiment het kijkgedrag zoals zich dat m oogbe

wegingen manifesteert, als operationele definitie van attentie gekozen Tot nu 

toe was de observatie van kijkgedrag tijdens taken van het MFF-type of alleen 

m correlationeel onderzoek toegepast om de verschillen tussen reflexieven en 

impulsieven op te sporen, of m trainings- onderzoekingen gebruikt, waarvan er 

een geen strategietraining (Zelmker et al , 1972) en de ander geen registratie 

van oogbewegingen maar alleen van aanwijsgedrag (Nelson, 1968) bevatte In 

het trainings- experiment waarvan hier verslag wordt gedaan, werd voor zover 

bekend voor het eerst binnen een experimenteel onderzoeksdesign een zoekstra-

tegietraming gecombineerd met de registratie van oogbewegingsgedrag 

De voorafgaande bespreking van het relevante oog- en kijkgedragonderzoek 

leert dat een eventueel trainmgseffect zich m diverse aspecten van het kijkge

drag zou kunnen manifesteren Daarom werden er verschillende kijkgedragva-

nabelen gedefinieerd Een groep variabelen had betrekking op de verdeling van 

de aandacht over de standaard en de alternatieven Deze variabelen moesten 

vooral informatie geven over het kijkgedrag bij een match-to-sample taak met re

latief veel alternatieven, omdat m een dergeljke taak het aandachtsverdelende 

effect van een successieve eliminatietrainmg zichtbaar zou moeten zijn De an

dere groep kijkgedragvanabelen had betrekking op het patroon waarin de stan

daard en de alternatieven achtereenvolgens bekeken werden Met behulp van 

deze variabelen werd getracht vast te stellen of er als gevolg van de trainingen 

een toename m het paarsgewijze vergelijken van de standaard en een alternatief 

zou plaats vinden De successieve eliminatietrainmg moest de pp immers aan

leren om per alternatief door vergeli jking met de standaard te bepalen of het al

ternatief geëlimineerd kon worden En ook de distinctieve kenmerkentrainmg 
was gericht op het aanleren van het paarsgewijs vergelijken van standaard en 
een alternatief Dergelijke paarsgewijze vergelijkingen zouden zich kunnen 
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manifesteren m een herhaald heen en weer kijken van de standaard naar alter
natief en terug Zo'n volgorde van kijken werd een iteratieve sekwentie ge
noemd. 

Binnen deze laatste groep variabelen werd nog een subgroep onderscheiden 
Hierin waren kijkpatronen gedefinieerd die het vergelijken van kenmerken 
zichtbaar moest maken Het meetbaar maken van het kijken naar overeenkom
stige kenmerken m twee of meer f iguren vroeg om een inperking van het begrip 
kenmerk. Onder een kenmerk van een f iguur werd een f iguurdetail verstaan dat 
in de alternatieven ten opzichte van de standaard kon variëren m grootte, vorm 
en plaats of geheel afwezig kon zijn. Deze variaties bleven echter tot een klem 
gebied van de f iguur beperkt. Werd m de volgorde waarin twee of meer plaatjes 
bekeken werden steeds naar hetzelfde gebied van de f iguur gekeken, dan werd 
deze volgorde van kijken m navolging van Drake (1970) homoloog genoemd 
Binnen de homologe kijksekwenties werd ook een onderscheid tussen iteratief en 
met-iteratief gemaakt. Het observeren van de homologe iteratieve sekwenties 
zou het effect van de distinctieve kenmerkenstrategie moeten kunnen laten zien 
m de zm van een toename van het herhaaldelijk heen en weer kijken van een 
deel van de standaard naar hetzelfde deel van een alternatief. 

Naast de observatie van het kijkgedrag werd ook de latentietijd bij de 
match-to-sample taken gemeten Deze variabele deed dienst als een meer globale 
procesindicator Wanneer de ppn als gevolg van de training m hun keuzeproces 
zouden verschuiven van mm of meer willekeurige keuzen naar een meer syste
matische zoekstrategie, dan zou zich dit kunnen manifesteren m een 
latentietijd ver leng mg 

Boersma en Muir (1975) concludeerden op basis van hun experimenten (zie 
Hoofdstuk 2· Visueel zoeken, herkennen en probleemoplossen) dat "educable 
mentally retarded children" (die enigszins vergelijkbaar zijn met de Nederlandse 
"moeilijk lerende kinderen") minder gecontroleerde visuele zoekstrategieën ge
bruikten dan met-geretardeerde kinderen. Het leek, zo stelden Boersma en Muir 
(ρ 74), alsof de geretardeerde ppn op een willekeurige wijze zochten. Verder 

werden er m Hoofdstuk 1 argumenten aangedragen waaruit zou kunnen blijken 

dat leerlingen die op scholen voor moeilijk lerende kinderen (m I к -scholen) 

verbl i jven, impulsiever zijn dan kinderen die tot een gewone lagere school be

horen. Een belangrijk doel van dit trammgsonderzoek was dat aangetoond kon 

worden dat bij moeilijk lerende kinderen de prestaties op visuele 

match-to-sample taken m een gunstige ( i .e. reflexieve) r ichting te beïnvloeden 
zi jn. Daarmee zouden de eerder genoemde positieve resultaten bij de training 
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van licht geretardeerde kinderen (Duckworth, Ragland, Sommerfeld & Wyne, 

1974, Guralnick, 1976) en de verwante groep van leergestoorde kinderen (Nagle 

& Thwaite, 1979) gerepliceerd kunnen worden Wanneer een gunstig traimngsef-

fect aan een verbeterde visuele zoekstrategie toegeschreven zou kunnen 

worden, dan zou een dergelijke bevinding een uitbreiding betekenen van de on

derzoeksresultaten die de modificeerbaarheid van geheugenstrategieen bij 

met-ernstig geretardeerden aangetoond hebben (Hall, 1980a) 

In Hoofdstuk 1 werd gewezen op de verbanden tussen de prestaties op de 

MFF, als maat voor impulsiviteit, en schoolprestaties. Hoe impulsiever of hoe 

minder reflexief een pp was, des te lager waren de schoolprestaties. Vooral het 

verband tussen lezen en impulsiviteit werd onderzocht (zie bijvoorbeeld Becker 

et a l . , 1978, Kagan, 1965, Shapiro, 1976; Wagner, 1976). Ook de rekenpresta

ties van kinderen bleken negatief te correleren met impulsiviteit (Becker et a l . , 

1978) BIJ deze correlationele studies werd verondersteld dat impulsiviteit als 

stijl van informatieverwerking van invloed is op schoolprestaties Egeland 

(1974) vond een vooruitgang m begrijpend lezen bij kinderen die hij een visuele 

zoekstrategietraming gegeven had. Abikoff (1979, ρ 67) concludeerde dat dit 

resultaat samen met de gerapporteerde verbanden tussen reflexiviteit en lezen 

op de mogelijke bruikbaarheid van dergelijke trainingen voor het verbeteren van 

schoolse prestaties wijst In het tramingsexperiment werden daarom enkele ta

ken opgenomen om het eventuele transfereffect op technisch en begrijpend lezen 

en op rekenen na te gaan. Het transfereffect zou kunnen bestaan uit een toege

nomen geneigdheid om met onmiddellijk te responderen, maar om verschillende 

antwoordmogelijkheden af te wegen. Speciaal het transfereffect naar technisch 

lezen zou kunnen bestaan uit een verbeterde visuele decodermgsvaardigheid als 

gevolg van een vermeerderde aandacht voor distinctieve letterkenmerken 

(Margohs et a l . , 1978). Een visuele match-to-sample taak met woorden als stan

daard en alternatieven was m het experiment opgenomen als tussenvorm van de 

match-to-sample taken met f iguren en de leestaken. De Children's Embedded 

Figures test was als maat voor visuele analyse aanwezig. Margolis (1977) vond 

een verband tussen de prestaties op de MFF en de scores op auditieve percep-

tietesten. In het tramingsexperiment waren daarom auditieve taken aanwezig 

voor het meten van eventuele intermodale transfereffecten. Het doel van dit 

experiment lag met m het vinden van een verklaring voor het eventuele trans

fereffect Gezien de door diverse auteurs veronderstelde causale relatie tussen 

impulsiviteit en schoolprestaties, werd het echter wel van belang geacht na te 
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gaan of een experimentele manupilatie van reflexiviteit tot prestatieverbe-
tenngen in de transfertaken zou leiden 

Vraagstellingen en hypothesen 

In het voorgaande werden de theoretische en empirische argumenten bespro
ken die tot het uitvoeren van dit trainingsexpenment hebben geleid De vraag
stellingen die m deze bespreking ontwikkeld werden, worden hier m het kort 
herhaald, samen met de hypothesen over de trainings- effecten 

Een belangrijke vraag was of moeilijk lerende kinderen getraind kunnen 
worden in het toepassen van een informatieselectie- strategie bij visuele 
match-to-sample taken Verwacht werd, dat zowel successieve eliminatietrammg 
als distinctieve kenmerkentraining tot een verbeterde informatieselectiestrategie 
zou leiden Deze verbetering m aandacht zou zich moeten uiten m de prestaties 
op de visuele match-to-sample taken en m de indicatoren van het informatie- se
lectieproces De vraag was echter of de effecten van de beide trainingen met 
afhingen van het aantal antwoordalternatieven, waarbij het aantal alternatieven 
als maat voor responseonzekerheid gezien kan worden In dit kader werden de 
twee volgende hypothesen gesteld 

(1) Successieve elimmatietraimng leidt bij moeilijk lerende kinderen tot 
een toename van het aantal juiste antwoorden bij match-to-sample taken 
met een hoge responseonzekerheid (ofwel relatief veel alternatieven) 

(2) Distinctieve kenmerkentraming leidt bij moeilijk lerende kinderen tot 
een toename van het aantal juiste antwoorden bij match-to-sample taken 
met een lage responseonzekerheid (ofwel relatief weinig alternatieven) 

Voor de latentietijd als globale procesindicator van match-to-sample taken 
werd eveneens een differentieel effect verwacht voor de beide trainmgstypen 
Analoog aan de eerste en tweede hypothese werden daarom de volgende twee 
hypothesen geformuleerd 
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(3) Successieve eliminatietraining leidt bij moeilijk lerende kinderen tot 
een verlenging van de latentietijd bij match-to-sample taken met een hoge 
responseonzekerhetd (ofwel relatief veel alternatieven) 

(4) Distinctieve kenmerkentraming leidt bij moeilijk lerende kinderen tot 
een verlenging van de latentietijd bij match-to-sample taken met een lage 
responseonzekerheid (ofwel relatief weinig alternatieven) 

Als de training tot en prestatieverbetering zou leiden dan was het de vraag of 
een dergelijk effect toegeschreven zou kunnen worden aan een verandering in 
aandacht voor het aangeboden visuele materiaal Met andere woorden leidden de 
trainingen zoals beoogd tot een verbeterde informatieselectiestrategie in termen 
van kijkgedrag7 Beide strategie- trainingen waren erop gericht het kind paars
gewijs de standaard en een van de alternatieven te leren te vergelijken Een van 
de vragen was dan ook of als gevolg van de beide trainingen de omvang toenam 
van iteratieve kijksekwenties met de standaard Dit waren sekwenties waarin 
beurtelings naar de standaard en een bepaald alternatief gekeken werd Ten 
aanzien van het effect op de iteratieve kijksekwenties werd de volgende voor
spelling gedaan 

(5) Successieve eliminatie- en distinctieve kenmerkentraming leiden bij 
moeilijk lerende kinderen tot een toename van iteratieve kijksekwenties 
waarbij de standaard van de match-to-sample taak betrokken is 

Voor wat de successieve elimmatietrammg m het bijzonder betreft ging het 
om de vraag of het trammgseffect uit een verbeterde verdeling van de aandacht 
over standaard en varianten zou gaan Voor het specifieke effect van de succes
sieve eliminatietraimng op het kijkgedrag werd de volgende verwachting gefor
muleerd 

(6) Successieve elimmatietrammg leidt bij moeilijk lerende kinderen tot 
een gelijkmatiger verdeling van het kijken naar de standaard en de alter
natieven 

Speciaal bij de distinctieve kenmerkentraming was het de vraag of het effect 
van de training zich zou manifesteren m een toename van onmiddellijk na elkaar 
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vergelijken van hetzelfde (homologe) kenmerk van de standaard en een bepaald 
alternatief De volgende hypothese werd gesteld· 

(7) Distinctieve kenmerkentrainmg leidt bij moeilijk lerende kinderen tot 
een toename van homologe iteratieve kijksekwenties waarbij de standaard 
van de match-to-sample taak betrokken is 

Voor wat het trammgseffect op de transfertaken betrof konden geen duidelijk 
verschillende predicties voor beide tramingstypen afzonderlijk afgeleid worden 
Ook de vraag welke taken een transfer- effect te zien zouden geven was explo-
ratief van aard Alleen voor het complex van leestaken werd een voorspelling 
gedaan 

(8) Zoekstrategietraimng (successieve eliminatie- en distinctieve ken-
merkentrammg) leidt bij moeilijk lerende kinderen tot een transfereffect 
bij leestaken (technisch lezen, begrijpend lezen en fouten opsporen m 
tekst) en een match-to-sample taak met woorden 

METHODE 

Proefpersonen 

De 65 ppn waren leerlingen van drie scholen voor moeilijk lerende kinderen. 
De scholen waren gevestigd in Bemmel, Druten en Wijchen Het aantal deel
nemende leerlingen vanuit iedere school bedroeg respectievelijk 17, 32 en 16. De 
gemiddelde leeftijd van de ppn bedroeg 9,7 jaar met een standaarddeviatie van 1 
jaar Het gemiddelde mtelligentiequotient bedroeg 79,9 met een 

standaarddeviatie van 9,7. De vergelijkbaarheid van de dossiergegevens over 
de intelligentie van de leerlingen was echter laag, vanwege de grote verschillen 
in t i jdstip van de laatste testafname en het gebruik van verschillende tests Het 
laatste punt alleen al maakt onderlinge vergelijkbaarheid van mtelligentiescores 
dubieus (De Bruyn, Heinrichs & Oosterbaan, 1979) Deze scores werden dan 
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ook niet in de verdere analysen betrokken. Aan de ouders werd, in samen
werking met het hoofd der school, per brief toestemming gevraagd voor de deel
name van hun kind aan het onderzoek. 

Van enkele ppn waren de data niet compleet. In één geval was dit in de 
follow-up meting wegens overplaatsing naar een andere school. Voor enkele va
riabelen, die betrekking hadden op taken waarbij een zekere leesvaardigheid 
nodig was, ontbraken gegevens omdat deze bij de betreffende pp niet meetbaar 
waren. Het aantal ppn waarop een analyse gebaseerd was, zal steeds vermeld 
worden. De analyses van de gegevens uit het oogbewegingsonderzoek werden 
gebaseerd op 39 van de 65 ppn wegens het gebrek aan kwaliteit van de oogbe
wegingsregistratie bij de overige ppn. 

Design 

De beide trainingen werden op hun effect geëvalueerd in een 2 x 2 factoriëel 
schema. De twee niveaus binnen iedere factor bestonden uit de aan- of afwe
zigheid van een t ra in ing. Door deze combinatie van de beide trainingsfactoren 
ontstonden vier experimentele condities, namelijk: 

1. Distinctieve kenmerken (D) t ra in ing, 
2. Successieve eliminatie (S) t ra in ing, 
3. gecombineerde training van D en S (DS-training) en 
4. een controleconditie (C- t ra in ing) , waarin noch D-, noch S-training 
plaatsvond. 

Bij ieder van deze vier condities werd een trainingsgroep van 16 (en eenmaal 
17) ppn geformeerd door middel van matching en random toewijzing. (De tot
standkoming van de groepsindeling zal in de procedure toegelicht worden.) De 
data werden tijdens een voor- en nameting verzameld. In de terminologie van 
Campbell en Stanley (1963) is dus sprake van een pretest-posttest control group 
design. Ook werden data in een follow-up meting verzameld. Tijdens de 
trainingsperiode vond op beperkte schaal eveneens dataverzameling plaats. Ter 
onderscheiding van de drie eerdergenoemde metingen (voor-, na- en follow-up 
meting) worden de registraties tijdens de behandeling in het vervolg 
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"sessiemetmgen' genoemd Blikpuntregistratie vond alleen plaats in de voor-
en nameting De vier condities verschilden alleen van elkaar op het punt van 
de strategie-instructie De controlegroep oefende dus met hetzelfde traimngsma-
teriaal, kreeg evenveel oefensessies en werd ook op alle andere punten, behalve 
met betrekking tot de strategie-instructie, gelijk behandeld als de andere 
groepen Figuur 2 geeft een overzicht van het design 

Procedure 

De procedure zal in drie aparte secties uiteengezet worden In dit gedeelte 
wordt de procedure m het algemeen en van de drie metingen in het bijzonder 
toegelicht De procedure bij de bl ikpuntregistrat ie, die weliswaar gedurende de 
eerste twee metingen plaatsvond, wordt apart beschreven m het gedeelte over 
het oogbeweginsonderzoek De derde proceduresectie betreft de gang van za
ken bij de trainingen 

Het onderzoek werd uitgevoerd m een periode van zes maanden De voor
meting, de training en de nameting besloegen een aaneengesloten ti jdvak van 
bijna drie maanden De follow up meting vond drie maanden na het beëindigen 
van de nameting plaats Behalve de blikpuntregistratie vonden de metingen en 
de trainingen in de scholen van de ppn plaats Daartoe kregen de ppn m de t i jd 
dat ze op school waren, in een aparte ruimte individueel de tests en taken aan
geboden De afname van de tests vond in vijf aparte testsessies plaats ledere 
sessie duurde ongeveer een half uur De tests en taken werden door vier daar
toe geïnstrueerde testleiders aan de ppn voorgelegd Er waren drie vrouwelijke 
en een mannelijke testleider, allen studenten pedagogiek In de twee scholen 
waaruit zestien en zeventien ppn afkomstig waren, was er een testleider per 
school aanwezig In de school waaruit 32 ppn afkomstig waren, bevonden zich 
twee testleiders Aan ieder van deze twee werden zestien ppn toegewezen De 
groep van zestien (of zeventien) kinderen die aan een testleider of trainer t i j 
dens een meting of tijdens de training was toegewezen, wordt verder testgroep 
genoemd 

De test en taken werden m een vaste volgorde verdeeld over vijf testsessies 
voorgelegd Alleen de blikpuntregistratie en de bijbehorende taken hadden om 
organisatorische redenen geen vaste plaats in deze volgorde van tests en taken 
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Figuur 2. Schema van het onderzoeksdesign. 

Binnen de testgroep was het punt waarop de bl ikpuntregistrat ie plaatsvond wel 
hetzelfde voor alle ppn. De volgorde waarin iedere pp bij een test of taak aan 
de beurt kwam was steeds hetzelfde, tenzij schoolorganisatorische redenen dat 
niet toelieten. In ieder van de vier testgroepen was dezelfde persoon die als 
testleider in de voormeting gefungeerd had, trainer tijdens de trainingsperiode. 
Tijdens de nameting en de follow-up meting wisselden deze personen echter van 
testgroep, zodat de testleiders geen kennis hadden van de experimentele groep 
waartoe de te testen kinderen behoorden. 

De toewijzing van de ppn aan de experimentele condities vond voor iedere 
testgroep apart plaats. De procedure die hierbij gevolgd werd, was een combi
natie van randomtoewijzmg en matching. De ppn werden gerangordend op basis 
van het aantal goede responses die zij tijdens de voormeting op de Matching 
Familiar Figurestest (MFF) gegeven hadden. De ppn werden verdeeld in groep
jes van vier, met een gelijke of zo gelijk mogelijke rang op de MFF-score. Bin
nen deze subgroep werden de ppn at random aan een van de vier experimentele 
groepen toegewezen. Vervolgens werd de verdeling van jongens en meisjes per 
experimentele groep gecontroleerd. Wanneer er een ongelijke verdeling naar ge
slacht bestond, dan werden ppn van verschillend geslacht, maar met een gelijke 
of zo gelijk mogelijke MFF-rang uit twee experimentele groepen omgewisseld. 
Verder werd per experimentele groep ook nog de som van de rangvolgorde op 
basis van leeftijd gecontroleerd. Afwijkingen in deze sommen werden indien mo-
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gelijk gecorrigeerd door ppn met een afwijkende leefti jdsrang, maar met een ge
lijke of zo gelijk mogelijke MFF-rang en met hetzelfde geslacht, uit twee 
experimentele groepen om te wisselen Tenslotte werden, wederom binnen iedere 
testgroep, de vier experimentele groepen at random aan een van de vier expe
rimentele condities (C,D,S en DS) toegewezen De toewijzingsprocedure vond 
plaats nadat de gehele voormeting afgesloten was De testleiders wisten tijdens 
de voormeting dus met tot welke experimentele conditie het te testen kind zou 
gaan behoren 

Materiaal bij de testafnamen 

Achtereenvolgens worden nu de tests of taken besproken die tijdens de drie 
metingen aan de ppn voorgelegd werden Ook de taken die bij de oogbewegings
registratie gebruikt werden, worden hier verantwoord De details betreffende 
de stimuluspresentatie worden echter pas bij de beschrijving van het oogbe
wegingsonderzoek gegeven 

Visuele vergeli/kingstaken De groep visuele vergelijkmgstaken bestond uit 
vier taken Drie ervan waren van het 'match-to sample"-type In deze taken 
bestond ieder item uit een aantal Stimulusfiguren die de pp tegelijkerti jd aange
boden werden Een van de figuren fungeerde als standaard (sample), waarmee 
de andere f iguren vergeleken moesten worden Slechts een van deze andere f i 
guren (de antwoordalternatieven) was exact gelijk aan de standaard (ook wel 
voorbeeldfiguur genoemd) De overige antwoordalternatieven weken op een klem 
detail af van de standaard Voor ieder onjuist antwoordalternatief was dat een 
ander detail Figuur 3 laat een voorbeeld van een item zien Aan de pp werd 
gevraagd aan te geven welke van de keuzefiguren precies gelijk was aan de 
standaard In bijlage 1 is als voorbeeld de instructie bij een van de 
Matchmgtaken te vinden De instructie bij de andere taken waren m hoofdzaak 
hetzelfde Bij de taken, waarbij de figuren op papier aangeboden werden, be
stond het antwoord uit het aanwijzen van de gekozen f iguur BIJ de taken, 
waarbij de f iguren op dia s aangeboden werden, moest de pp de keuze kenbaar 
maken door het noemen van het plaatsnummer van de gekozen f iguur BIJ ieder 
item werd het plaatsnummer van de gekozen f iguur geregistreerd Wanneer de 
pp meer dan eenmaal een keuze deed, werd alleen de eerste keuze voor de ana-
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lyse gebruikt Met een stopwatch werd de t i jd gemeten die verliep tussen het 
voor de pp zichtbaar worden van het item en het geven van een keuzeresponse 
De gegevens werden per pp op scoreformulieren genoteerd 

Elke taak was zodanig geconstrueerd, dat op iedere aanbiedingspositie de 
juiste keuzefiguur even vaak voorkwam BIJ taken waarbij d i t , gegeven het aan
tal items, met mogelijk was waren de juiste keuzefiguren zo gelijk mogelijk ver
deeld over alle aanbiedingsposities Behalve de Matching Familiar Figures Test 
(MFF) werden alle vergelijkingstaken voor dit onderzoek ontwikkeld Voor ieder 
item werd daartoe een f iguur getekend Deze werd voor iedere keuzemoge
lijkheid en de standaard eenmaal gekopieerd Voor de standaard en de juiste 
keuzefiguur waren daardoor dezelfde eerste generatie kopieën beschikbaar De 
keuzefiguren die moesten afwijken van de standaard werden ieder in een detail 
gewijzigd Deze wijzigingen bestonden uit een verschil m grootte, vorm of 
plaats Ook kon een detail van de standaard geheel ontbreken m een alterna
tief Binnen iedere variant van de standaard was het gebied dat een verschil 
bevatte gevarieerd in grootte Voor de visuele matchmgstaken die op papier 
aangeboden werden bedroeg de gemiddelde doorsnede van het figuurgebied 
waarin zich de wijziging bevond drie hoekgraden bij een kijkafstand van 30 cm 
De kleinste wijzigingen hadden betrekking op een gebied van ongeveer een 
halve graad doorsnee De grootste wijzigingen waren begrensd door de maximale 
diameter van de f iguur Dergelijk grote wijzigingen werden echter zelden toe
gepast Gemiddeld bedroeg de diameter van het gewijzigde gebied ongeveer een 
kwart van de grootste doorsnede van de f iguur Door de gevarieerde omvang 
van dit gebied, kon de pp moeilijk voorzien hoe groot het verschil tussen de 
standaard en een alternatief m een concreet geval was 

Matching Familiar Figures test (MFF) Deze test is ontwikkeld door Kagan, 
Rosman, Day, Albert en Phillips (1964) De in dit onderzoek gebruikte versie 
bestond uit twee oefenitems en twaalf testitems leder item bevatte zes ant-
woordalternatieven De test is ontworpen voor het meten van de mate van 
cognitieve reflexiviteit of, andersom, de mate van cognitieve impulsiviteit Daar
toe wordt het aantal gemaakte fouten en de t i jd tot het geven van de response 
gemeten Snelle respondeerders die veel fouten maken neigen tot impulsiviteit, 
langzame respondeerders met weinig fouten tenderen naar reflexiviteit De test 
werd door Kagan et al (1964) gebruikt om de reactie van de pp op responseon-
zekerheid te meten De betrouwbaarheid van de test heeft reden tot krit iek ge
geven (Cairns ε· Cammock, 1978) Helaas kwam een, met betrekking tot de 

betrouwbaarheid verbeterde versie van de MFF, de MFF-20 (Cairns Ь Cammock, 
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Figuur 3. Voorbeeld van een ¡tem uit een visuele vergelijkingstaak. 

1978), te laat beschikbaar om in dit onderzoek gebruikt te kunnen worden. Uit 
eigen observatie van de gebruikte MFF versie, bleek dat soms enige ambiguïteit 
ten aanzien van de juiste antwoordmogehjkheid bestond. Bij grondige inspectie 
bleek geen enkel item een exacte kopie van de standaard te bevatten. De juiste 
antwoordalternatieven werden daarom vervangen door exacte kopieën. De MFF 
werd gebruikt tijdens de bl ikpuntregistrat ie, waardoor de presentatie aan be
paalde eisen moest voldoen. Deze aangepaste MFF-versie wordt daarom verder in 
de sectie oogbewegingsonderzoek besproken. 

Twee keuzen Matching taak (TKM). Er waren een oefenitem en zes 
testitems, ieder bestaande uit twee antwoordalternatieven. Ook deze taak werd 
tijdens de blikpuntregistratie gebruikt en wordt derhalve verder besproken in 
de sectie oogbewegingsonderzoek. Deze taak was vooral bedoeld om een meer 
gedetailleerde oogbewegingsanalyse te kunnen maken dan met de MFF mogelijk 
leek te zi jn. 

Variabel Aantal Keuzen Matching taak (VKM). Met deze taak werd met be
hulp van een variabel aantal keuzemogelijkheden getracht verschillende graden 
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van responseonzekerheid te scheppen Hoe groter het aantal keuzemogelijkheden 
was, des te groter zou de onzekerheid kunnen zijn over welk alternatief de 
juiste was Naar verwachting zou een groot aantal keuzemogelijkheden (ongeveer 
zes of meer) de werking van de successieve elimmatiestrategie zichtbaar moeten 
maken, terwijl de distinctieve kenmerkentrainmg bij een gering aantal keuzemo
gelijkheden (ongeveer drie of minder) te zien zou moeten zijn 

De taak bestond feiteli jk uit drie deeltaken Deze deeltaken verschilden in het 
aantal keuzemogelijkheden Een van deze drie taken (de VKM-2) bevatte twaalf 
items met twee keuzefiguren per item Een tweede deeltaak (de VKM-6) bevatte 
negen items met zes keuzemogelijkheden per item In de derde taak (de VKM-10) 
had ieder van de zeven items tien antwoordmogelijkheden Van ieder van de drie 
deeltaken is in bijlage 2 een voorbeeld van een item opgenomen In totaal waren 
er dus 28 items De items waren at random op volgorde geplaatst met de restr ic
t ie, dat er met meer dan twee items uit dezelfde deeltaak direct op elkaar 
mochten volgen 

Evenals bij de MFF (en ook bij de TKM) stelden de f iguren, naar men mag 
aannemen, voor de kinderen bekende objecten voor Het aantal standaardfiguren 
m de totale taak bedroeg twaalf De meeste standaardfiguren kwamen twee of 
drie keer in verschillende items voor Het verschil tussen items met dezelfde 
standaardfiguur bestond uit het aantal keuzemogelijkheden (2, 6 of 10) Items 
met dezelfde standaard hadden ook de keuzefiguren (voor zover het aantal 
keuzemogelijkheden dat toeliet) gemeenschappelijk Er was een oefenitem be
staande uit een standaard en drie keuzemogelijkheden 

De standaardfiguur stond per item op een apart blad (het voorbeeldblad) De 
keuzefiguren stonden per item samen op een ander blad (het keuzeblad) leder 
voorbeeldblad lag omgekeerd op het bijbehorende keuzeblad, zodat de af
beeldingen op beide bladen voor de pp onzichtbaar waren Voorbeeld- en 
Keuzeblad waren van A-4 formaat Het blad lag met de langste zijde van links 
naar rechts voor de pp leder f iguur paste ruimschoots in een denkbeeldig ka
der met een breedte van 6,9 cm en een lengte van 6,3 cm Waren er slechts twee 
keuzefiguren, dan bevonden zich de twee denkbeeldige kaders naast elkaar m 
het midden van het blad Bij zes keuzefiguren waren de kaders geordend m 
twee rijen van drie BIJ tien keuzefiguren waren er drie rijen twee rijen van 
drie en daartussen een ri j van vier De kaders sloten zonder tussenruimte op 
elkaar aan De standaardfiguur bevond zich m het midden van het voorbeeld-
blad 
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De presentatie van het item startte met het omdraaien van het voorbeeldblad 
door de testleider. Dit blad legde h i j , vanuit de pp gezien, achter het keuze
blad. De pp moest door het aanwijzen van de gekozen f iguur zijn of haar keuze 
kenbaar maken Om te voorkomen dat door het aanraken van de keuzefiguren 
eventueel achtergebleven sporen de keuze van de volgende ppn zouden kunnen 
beïnvloeden werd het keuzeblad onmiddellijk na het begin van de presentatie 
steeds afgedekt met een transparant vel acetaat-folie (overhead-sheet) Bijlage 
1 bevat de instructie 

Twee Plaat/es Vergelijken (TPV). Naast de drie match-to-sample taken was er 
nog een vierde visuele vergelijkmgstaak voor dit onderzoek ontwikkeld. Deze 
taak bestond uit een oefenitem en zes testitems. Per item werden steeds twee 
f iguren tegelijk aangeboden. Deze twee figuren waren of exact geli jk, óf ver
schillend in een detail. In drie items waren beide plaatjes geli jk, m de andere 
drie en het oefenitem waren de plaatjes verschillend De volgorde van gelijke en 
verschillende testitems was at random bepaald De pp moest zeggen of de plaat
jes hetzelfde of verschillend waren. 

Er waren twee redenen om deze taak aan de ppn voor te leggen. In de eerste 
plaats was er een meettechmsche reden. Meer nog dan de TKM en uiteraard 
meer dan de MFF, zou deze taak m de analyse van de oogbewegingen het visueel 
vergelijken van details zichtbaar moeten maken De tweede reden had be
t rekking op de taak die de pp bij het vinden van een goed antwoord had Door 
het ontbreken van een standaardfiguur waarmee alternatieven vergeleken kun
nen worden, moest de pp zonder hulp van een successieve elimmatiestrategie 
achterhalen of de figuren gelijk of verschillend waren. Veranderingen m het 
letten op distinctieve kenmerken zouden zich daarom vooral in deze taak kunnen 
manifesteren. Aangezien deze taak bij de bl ikpuntregistratie gebruikt werd, 
wordt ook deze taak in de betreffende sectie verder toegelicht. 

Naast deze visuele vergelijkmgstaken kregen de ppn een aantal andere taken 
om na te gaan of de tramingen tot transfereffecten leidden. Deze taken worden 
nu achtereenvolgens besproken 

Woord Matching taak (WM). Procedureel was deze taak gelijk aan de visuele 
match-to-sample taken. De twaalf items m deze taak bevatten echter m plaats 
van afbeeldingen van bekende objecten "zinloze" (b .v . roopst) en zinvolle (b ν 

stroop) woorden als standaard en alternatieven. Er waren per item zes keuzemo

gelijkheden De zes zinloze standaardwoorden waren geconstrueerd door elk 

zinvol standaardwoord op een willekeurige plaats in twee delen te splitsen, en 
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deze twee delen van plaats te laten wisselen (b . v . stroop-roopst, 
beschuit-itbeschu) Deze keuzevarianten waren geconstrueerd door ten opzichte 
van de standaard een of meer letters weg te laten, toe te voegen of om te wis
selen Bijlage 3 bevat de testmstructie 

Alle items stonden samen op een testblad van A-4 formaat. Een item besloeg 
steeds éen getypte regel Het standaardwoord stond daarbij steeds geheel links 
en begon tien letterposities vanaf de Imker rand van het papier. Op 27 letterpo
sities vanaf de Imker rand van het papier was een verticale lijn getrokken, die 
de standaardwoorden van de keuzewoorden scheidde. Drie letterposities na de
ze lijn begon het eerste keuzewoord, leder volgend keuzewoord begon tien posi
ties na de eerste letter van het vorige keuzewoord. Het kortste woord was drie 
letters, het langste woord was acht letters lang Tussen de items was een dub
bele regelafstand aangehouden 

Voorafgaande aan de presentatie was het testblad afgedekt door een blanco 
vel papier. De presentatie van een item werd gestart door het bedekkende vel 
zodanig te verschuiven dat het volgende item zichtbaar werd. De pp moest door 
aanwijzen de keuze kenbaar maken. Het testblad was permanent bedekt met een 
vel transparante acetaatfolie, zodat sporen als gevolg van aanwijzen geminima
liseerd werden. 

Children's Embedded Figures Test (CEFT) Witkms test voor bepaling van de 
bekwaamheid m visuele analyse, werd geheel volgens de standaardmstructies 
afgenomen en gescoord. 

Tikpatronen Natikken en Tikpatronen Vergelijken (TN en TV) Het is las
t iger een match-to-sample taak te creëren m de auditieve, dan m de visuele 
modaliteit. Daarom werd volstaan met een taak, waarin twee auditieve patronen 
vergeleken moesten worden, en een taak waarin de pp auditieve patronen moest 
reproduceren Deze taak had tot doel transfereffecten van de visuele naar de 
auditieve modaliteit te meten. Natikken bevat naast de auditieve tevens een 
motorische taakcomponent De TN-deeltaak bevatte éen voorbeelditem, twee 
oefenitems en tien testitems. leder testitem bestond uit een serie van minimaal 
vier en maximaal acht t ikken. Na iedere twee items werd het patroon één t ik 
langer. In de eerste zes items werden de tikken wisselend m twee of drie 
groepen aangeboden (zie Fig. 4 ) . Tussen de groepen was een pauze van onge
veer 1 seconde Binnen de groepen was de afstand tussen twee tikken ongeveer 
0,1 seconde De tikpatronen werden met behulp van een audiocassette-tape aan
geboden De pp hoorde per item steeds eerst het itemnummer en daarna het t ik -
patroon. Na een signaal van de testleider mocht de pp het patroon met een 
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potlood natikken De testleider beoordeelde de juistheid van de structuur van 
het nagetikte patroon Aspecten als de algemene tiksnelheid en de luidheid van 
het t ikken werden met m de beoordeling betrokken Het totaal aantal correct 
gereproduceerde items vormde de score op deze taak 

Het tweede deel van de taak (TV) betrof het vergelijken van twee t ikpa-
tronen Er waren vier oefenitems (twee gelijke en twee ongelijke patronen) en 
veertien testitems leder testitem bestond uit twee t ikpatronen, gescheiden door 
het woord en' De beide tikpatronen waten gelijk m het aantal gegroepeerde 
tikken (2, 3 of 4 groepen), maar konden verschillen in de structuur van de 
groepen en het aantal t ikken In de helft van het aantal items waren de beide 
patronen geli jk, in de andere helft waren ze verschillend De items van beide 
typen (gelijk of verschillend) waren at random in volgorde geplaatst Ook hier 
bedroeg de tijdsafstand tussen twee groepen tikken ongeveer 1 seconde en de 
afstand tussen de tikken binnen een groep bij benadering 0,1 seconde De af
stand van het woordje 'en ' aan het einde van het eerste patroon tot het begin 
van het tweede patroon bedroeg 1 a 2 seconden 

Ook in deze taak werden de tikpatronen met behulp van een cassettebandje 
aangeboden Na een signaal van de testleider mocht de pp zeggen of de beide 
tikpatronen hetzelfde of verschillend waren De testleider registreerde alleen 
het antwoord De juistheid van het antwoord werd pas bij de dataverwerking 
bepaald Uiteindelijk leverde deze deeltaak een score voor het totale aantal juist 
beoordeelde items op In bijlage 4 zijn de instructies en scoreformulieren opge
nomen 

Fouten Opsporen (FO) De ppn kregen schrifteli jk een eenvoudig verhaaltje 
van 85 woorden voorgelegd, waarin zestien taalfouten verborgen waren (zie b i j 
lage 5) Er was een oefenzin met twee verborgen fouten De ppn kregen de 
opdracht de fouten op te sporen en te verbeteren Wanneer ze tot het laatste 
met m staat waren, dan werd hen verzocht in ieder geval de plaats in de tekst 
aan te strepen, waar zich naar hun oordeel een fout bevond Het aantal met 
ontdekte fouten (categorie "met-ontdekt") en het aantal ten onrechte gesigna
leerde fouten (categorie 'vals alarm") werd geteld 

Begri/pend lezen: Cloze test (CL) Deze test, die als maat voor begrijpend 
lezen diende, bevatte een aantal zinnen waarin een woord ontbrak De taak van 
de pp was aan te geven welk woord ontbrak 

Op het testblad bevonden zich vier oefenitems en zestien testitems leder item 
bestond uit een getypte zin, waarin zich op de plaats van het weggelaten woord 
een dikke zwarte stip bevond (zie testblad m bijlage 6) 
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item 5 . . . . 

item 6 

Figuur 4 Visuele representatie van twee item van de TN-taak 

Het testblad werd voorafgaande aan de aanbieding met een blanco vel papier 
bedekt. De presentatie van een zin geschiedde doordat de testleider het be
dekkende vel papier verschoof Vanaf dat moment, tot het moment waarop de pp 
een antwoord gaf, werd de t i jd gemeten BIJ ppn die de zinnen niet leken te kun
nen lezen, werd de afname stopgezet De testleider noteerde het antwoord en de 
responsetijd (zie scoreformulier m bijlage 6). 

BIJ de scoring werd een antwoord goed gerekend wanneer door het ingevulde 
woord een syntactisch correcte, betekenisvolle Nederlandse zin ontstond. 
Bovendien mocht er niet meer dan éen woord ingevuld zijn Soms kon een pp 
bepaalde woorden niet lezen Wanneer de testleider m zo'n geval geholpen had, 
werd het antwoord bij de scoring buiten beschouwing gelaten. In de voormeting 
waren twaalf cloze-tests met scoorbaar doordat de pp er met m slaagde de 
zinnen zonder hulp te lezen. In de nameting waren het er zes en m de follow-up 
meting t ien. 

Technisch leien. Als maat voor technische leesprestaties werd de derde 
Enschedese leeskaart gebruikt Bovendien werd er nog een vierde leeskaart 
(zie bijlage 7) gemaakt, die qua inhoud aansloot bij de derde Enschedese lees-
kaarten, maar die een grotere moeilijkheidsgraad had De moeilijkheidsgraad was 
verhoogd door met name meer vier-lettergrepige woorden m de tekst op te ne
men. De afname en de scoring van de leeskaarten, inclusief de bijgemaakte 
vierde kaart, gebeurde volgens de standaardinstructie en -procedure, behorend 
bij de Enschedese leeskaarten. 

Rekenen. Als maat voor de rekenprestaties werd een selectie van rekenop-
gaven uit de Schiedamse Reken Test (SRT) samengesteld. De 24 opgaven waren 
afkomstig uit de eerste drie testbladen van de SRT en betroffen alleen sommen 
van het type a ± b = ?. De testleider noteerde de antwoorden en de t i jd die de 
pp voor de gehele taak nodig had. Bij de latere scoring werd naast het aantal 
goede antwoorden en de t i jd ook het aantal fouten door tekenverwisselmg ge-
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te ld. Fouten door tekenverwisselmg werden gescoord, wanneer een foutief ant
woord correct geweest zou zijn als het operatie-teken van de opgave mplaats 
van *, - zou zijn geweest of omgekeerd 

Oogbewegingsonderzoek 

Stimulusmateriaal 
De registratie van blikpunten vond plaats tijdens de aanbieding van drie v i 

suele vergelijkingstaken (MFF, TKM en TPV) Deze drie taken werden reeds bij 
de bespreking van het "Materiaal bij de testafnamen" verantwoord leder van 
deze taken wordt nu verder besproken 

Matching Familiar Figures Test (MFFJ Om een taaksituatie te verkri jgen die 
zoveel mogelijk vergelijkbaar was aan de situatie bij de gebruikelijke aanbieding 
op papier, moesten zowel standaard- als keuzefiguren tegelijk zichtbaar zijn BIJ 
de blikpuntregistratie moest echter rekening gehouden worden met een ideale 
maximale beeldveldafmetmg van ongeveer 20 bij 30 hoekgraden en een registra-
tiebetrouwbaarheid van ongeveer 2 hoekgraden Een analoge ordening van 
standaard- en keuzefiguren als bij de taken op papier, zou óf tot overschrijding 
van de maximale afmetingen van het beeldveld, of tot te kleine f iguren m ver
houding tot de meetnauwkeungheid leiden. Daarom werd gekozen voor een meer 
compacte configuratie van standaard- en keuzefiguren. In de nieuwe 
configuratie was de standaardfiguur m het centrum geplaatst en waren de 
keuzefiguren erom heen geordend (f iguur 5) 

De MFF-dia's werden als volgt vervaardigd De oorspronkelijke keuzefiguren 
van de MFF werden langs fotografische weg (verkleind) gereproduceerd. De 
keuzefiguur die gelijk moest zijn aan de standaard werd tweemaal 
gereproduceerd. Een van deze reprodukties diende als standaardfiguur. De 
oorspronkelijke standaardfiguur werd zoals eerder is toegelicht met gebruikt 
wegens het ontbreken van een exacte overeenkomst met de correcte keuzefi
guur De f iguren werden zodanig verkleind dat ze in de voorgetekende 
kadertjes van de uiteindelijke stimulusconfiguratie pasten. 

De dia s werden zodanig geprojecteerd, dat de kadertjes voor de pp een 
breedte van 6,3 en een hoogte van 5,2 hoekgraden hadden De ruimte tussen de 
kadertjes bedroeg overal 3,4 graden. Deze ruimte werd aangehouden om bij de 
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Figuur 5. Voorbeeld van een ¡tem van de gewijzigde MFF. 

analyse een goede separatie tussen de fixaties van de figuren te hebben. Wordt 
deze ruimte te klein gekozen, dan wordt het moeilijker, om van fixaties die tus
sen twee figuren invallen te bepalen bij welke f iguur ze eigenlijk behoren. Ook 
de minimum afstand van de kadertjes tot de buitenranden van het geprojecteerde 
beeld bedroegen 3,4 graden. Verdere gegevens over de afmetingen zijn te 
vinden in bijlage 9. Ten opzichte van de normale testsituatie, waarin de 
MFF-items op papier aangeboden worden, betekent d i t , dat iedere f iguur in pro
jectie met een factor 3,5 verkleind was. Hierbij is uitgegaan van een kijkaf-
stand van 25 tot 30 cm in de normale testsituatie. 

Bij iedere keuzefiguur stond een cijfer (hoogte: 1,5 graden). Dit cijfer gaf 
aan de pp de mogelijkheid om zijn of haar keuze met het noemen van het bijbe
horende nummer kenbaar te maken. Aanwijzen was binnen de proefopstelling 
niet mogelijk, vanwege de afstand van de pp tot het projectiescherm en de sto
rende invloeden van zo'n beweging op de diverse metingen. 

Twee Keuzen Matching taak (TKM). Door de verkleining van de figuren van 
de MFF zijn de mogelijkheden tot analyse van de blikpuntgegevens binnen de f i -
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guren beperkt. Mede daarom werd de TKM ontwikkeld Deze taak bevatte 
slechts drie figuren (twee keuzefiguren en de standaard), die naar verwachting 
optimaal het meetbereik en de meetnauwkeungheid van de bl ikpuntregistra-
tie-apparatuur zouden kunnen benutten. 

Er werden tekeningen (Figuur 6a) vervaardigd die zodanig gedimensioneerd 
waren, dat ze precies m denkbeeldige zeshoeken (hoeken van 120 graden) 
pasten (Figuur 6b). Daardoor was de ruimte tussen de drie f iguren overal even 
groot en werd het beeldveld voor drie figuren maximaal benut 

Evenals bij de MFF werd van ieder item een diapositief gemaakt. In projectie 
hadden de kadertjes een breedte van 10,75, een hoogte van 10,44 en een 
tussenruimte van 4,3 graden Het verschil tussen de standaard en de af
wijkende variant had betrekking op een gebied dat een diameter van minder dan 
drie graden had Overige afmetingen zijn te vinden m bijlage 10 

Ook m deze taak waren de keuzemogelijkheden, om dezelfde redenen als bij de 
MFF, voorzien van een nummer 

Twee Plaat/es Vergelijken (TPV). Deze niet-match-to-sample taak werd aan
geboden om een gedetaileerde bhkpuntanalyse mogelijk te maken in een taak, 
die tevens anders van karakter was dan de overige visuele vergelijkmgstaken 

Er werden tekeningen (Figuur 7) gemaakt die pasten in twee kaders die t i j 
dens projectie een breedte van 10,75, een hoogte van 21,5 en een tussenruimte 
van 4,3 graden hadden 

Ook m deze taak had het verschil tussen twee plaatjes betrekking op een ge
bied van niet meer dan drie graden m doorsnee. 

Vooroefening Aangezien de pp zijn of haar antwoordkeuze bij het oogbe
wegingsonderzoek niet door aanwijzen kenbaar kon maken, werd tijdens de 
voormeting, voorafgaande aan het oogbewegingsonderzoek, op school een voor-
oefening gedaan Het materiaal bestond uit acht items van het TPV-type, ge
volgd door drie items van het MFF-type De items bevatten eenvoudige 
geometrische figuren De pp kreeg eenzelfde soort instructie als bij deze ta
ken BIJ de items van het MFF-type mocht de pp de juiste keuze eerst aanwijzen 
voordat hij of ZIJ het nummer noemde dat er naast stond. 

Apparatuur 
Figuur 8 geeft een schematisch beeld van de belangrijkste componenten van 

de proefopstelling. 
De pp zat op een verstelbare bureaustoel met, indien nodig, de voeten op een 

voetsteun, zodat een zo comfortabel mogelijke zithoudmg bereikt kon worden. 
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Figuur 6 Voorbeeld van een item (a) en de figuurgrenzen (b) van de 
TKM 

De stoel stond voor een tafel waarop de oogbewegingsdetectie-apparatuur was 
opgesteld De pp leunde met het voorhoofd tegen een hoofdsteun Met khtband 
werd het hoofd met zachte druk tegen de steun aangehouden Geringe hoofd
bewegingen bleven daardoor mogelijk 

Recht voor de pp bevond zich, op een afstand van 1,88 m, een projectie
scherm Onmiddellijk voor de pp stond een microfoon waarmee de antwoorden 
van de pp opgenomen konden worden 

De oogbewegingen werden gedetecteerd met een Whittaker (thans G+W Applied 
Science Laboratories) Eye View Monitor, model 1994S met headtracker Dit ap
paraat werkt volgens het principe van de pupilcentrum-corneale reflectiemetho-
de De methode is beschreven door Young & Sheena (1975). Het controlepaneel 
van de oogbewegingsmonitor bevatte bedieningsorganen om onder andere te 
kalibreren Hiermee konden absolute, lineaire en kwadratische afwijkingen in 
horizontale en verticale richting gecompenseerd worden (hetgeen bij iedere pp 
afzonderlijk noodzakelijk was) 
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Figuur 7 Voorbeeld van een item van de TPV 

Aan de oogbewegmgsapparatuur was een aparte videocamera (de 
"Scenecamera") gekoppeld voor het opnemen van de geprojecteerde dia Op het 
beeld van deze dia werd een wit assenkruis gesuperponeerd De plaats van het 
snijpunt van de assen was een functie van de mate van oogbolrotatie De 
kahbratieprocedure was gericht op het laten samenvallen van het middelpunt van 
het assenkruis met de plek m het diabeeld waar de pp op dat moment naar keek 
Behalve voor deze ijking werden de videobeelden met de blikpuntmdicatie voor 
latere controledoeleinden met behulp van een, aan de oogbewegmgsmomtor ge
koppelde, videorecorder opgeslagen 

Naast de video-output had de oogbewegmgsmomtor ook output m de vorm van 
spanningsvariaties die afhankelijk waren van de ki jkr icht ing Een Philips 
ANA-LOG 14 instrumentatierecorder diende voor opslag van deze signalen 

Deze recorder was vervolgens verbonden met een Siemens Mmgograf 
polygraaf waar de verschillende signalen met een snelheid van Icm/sec naast een 
secondenmarkermg op papier uitgeschreven werden Op dit papier werden t i j -
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Figuur 8. Schema van de proefopstelling bij de oogbewegingsregistratie. 

dens de proef tevens aantekeningen gemaakt, die voor de latere dataverwerking 
van belang konden zi jn. 

Vanaf een regelpaneel kon door middel van de bediening van drukknoppen 
een tr ial gestart of beëindigd worden. Het indrukken van de startknop veroor
zaakte tegeli jkerti jd een markermgssignaal, dat naar de instrumentatierecorder 
en de polygraaf ging, en een tr iggerpuls die de diaprojector (KODAK Carousel 
S-AV2000) tot diawisseling activeerde. Een tweede drukknop produceerde de 
emdmarkering en activeerde de diaprojector eveneens tot diawisseling, waardoor 
een pauzedia verscheen. Deze dia bestond uit een simpel lijnenkruis van 3 bij 3 
graden in het centrum van het witte beeldveld. De volgende testdia verscheen 
pas als opnieuw de startknop ingedrukt werd. 

De microfoon voor de pp was op een zodanige wijze via een versterker met een 
window-discriminator verbonden dat het geheel als een voice-key werkte. De 
afstelling werd per pp afgeregeld. Wanneer de pp een antwoord gaf, produ
ceerde de voice-key een markermgssignaal dat door de instrumentatierecorder 
en de polygraaf geregistreerd werd. Tevens stopte de voice-key een teller die 
bij het tnalbegin gestart was. Hiermee kon onder andere de juiste werking van 
de voice-key gecontroleerd worden. Wanneer er tijdens de tr ial meer dan één 
geluid door de voice-key gedetecteerd werd (bijvoorbeeld kuchen die aan het 
antwoord vooraf gingen), dan werd weliswaar de teller bij het eerste geluid ge-
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stopt, maar ieder volgend geluid veroorzaakte opnieuw een markermgssignaal 

Met behulp van een ruwere tijdsmeting met een stopwatch kon later de juiste 

markering op het polygraafpapier opgezocht worden 

Procedure Oogbewegingsonderzoek 

Voor het oogbewegingsonderzoek werden de ppn m kleine groepjes (drie a 

vier kinderen) van school gehaald en naar het psychologisch laboratorium van 

de К U gebracht Vanuit een wachtruimte, waar ze zich met tekenen en 

spelletjes bezig hielden, werden de ppn om de beurt naar de experimenteer

ruimte gebracht 

In de experimenteerruimte bevonden zich de proefleider en een assistente 

ZIJ verwelkomden het kind en gaven het even de t i jd om aan de inrichting van 

de onderzoeksruimte te wennen en er eventueel vragen over te stellen Er werd 

getracht een zo ontspannen mogelijke sfeer te scheppen De pi gaf een korte uit

leg van de bedoeling ( 'We willen graag weten hoe kinderen met hun ogen naar 

plaatjes kijken") en legde de functie van een enkel apparaat uit De kinderen 

maakten over het algemeen meer een geïnteresseerde dan een bange indruk Het 
volledige draaiboek met de procedure en de letterli jke instructies is te vinden in 
bijlage 11 

De pp werd vervolgens in de proefopstelling geïnstalleerd Er werd pas ver
der gegaan met de procedure, indien de pp te kennen gaf tevreden te zijn met 
de zithoudmg Vervolgens werd een aantal instellingen van diverse apparaten 
gecontroleerd of afgeregeld Het licht m de experimenteerruimte werd uitge
daan Hierdoor kregen de pupillen een grotere diameter, hetgeen noodzakelijk 
was voor een goed werkende pupildetectie Om dezelfde reden was ook het pro-
jectielicht met enkele f i l ters getemperd 

De eerste geprojecteerde dia was een kalibratiefiguur Deze bestond uit een 
aantal kleine kruisjes (1 bij 1 graad), die op verschillende afstanden links en 
rechts boven en onder het midden van de f iguur geplaatst waren De pi vroeg 
de pp naar het kruisje te ki jken, dat de assistente aanwees De dia was voor de 
pi tevens te zien op het beeldscherm van een monitor Dit beeldscherm liet ook 
het assenkruis zien, waarvan het middelpunt varieerde met de oogbolrotatie De 
pi had tot taak te zorgen dat het assenkruis m dekking werd gebracht met het 
kruisje waar de pp op dat moment op verzoek van de pi naar keek De kalibratie 
werd uitgevoerd in overeenstemming met de procedure die in de apparatuurm-
structie van de oogbewegmgsmomtor aanbevolen werd 
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De volgende dia bevatte ook een i jkmgsfiguur Deze bestond uit zeven kleine 

kruisjes (van 1 bij 1 graad), die m het midden van de met afgebeelde kadertjes 

van de MFF-configuratie stonden Aan de pp werd gevraagd goed naar het mid

den van ieder aangewezen kruisje te kijken Alle registratieapparatuur werd ge

start en de assistente wees de kahbratiekruisjes een voor een in een vaste volg

orde aan Aan de instelling werd hierbij mets meer veranderd 

Vervolgens verscheen de eerste zogenaamde pauzedia Aan de pp werd ge

vraagd het hoesten e d uit te stellen tot hij of ZIJ zo η pauzedia zag Tevens 

werd de pp verzocht naar het midden van het kruisje te kijken als de pi daarom 

vroeg Dit laatste vroeg de pi steeds vlak voor hij een nieuwe testtnal startte 

De verdere gang van zaken bestond uit het aanbieden van de oefen- en 

testitems van de drie tests (MFF, TKM en TPV) Tussen iedere oefen- of testdia 

werd een pauzedia geprojecteerd Halverwege (na de veertien MFF-items en 

voorafgaande aan de zeven TKM- en de zeven TPV-items) werden opnieuw de 

kalibratie gegevens geregistreerd Dit gebeurde met behulp van een dia die ge

lijk was aan de eerder besproken dia met zeven kruisjes Daarna volgde nog een 

dia met drie kruisjes die m het midden van de met-afgebeelde kadertjes van de 

TKM-configuratie stonden Er werden zodoende gegevens geregistreerd bij tien 

verschillende kalibratiepunten Onmiddellijk na een antwoord liet de pi de 

testdia verdwijnen De assistente noteerde het nummer dat de pp als antwoord 

gaf De volgende testdia werd pas geprojecteerd, wanneer de pi geconstateerd 

had dat de pp m de richting van het kruisje van de pauzedia keek 

In de testinstructie (zie bijlage 11) van de twee match-to-sample taken (MFF 

en TKM) werd de pp gevraagd het plaatje te zoeken dat precies gelijk was aan 

de standaard en meteen duidelijk het cijfer te noemen dat erbij stond In de 

derde taak (TPV, bijlage 10) werd de pp gevraagd te zeggen of de beide plaat

jes gelijk of verschillend waren 

Na beëindiging van de proef werd een stukje videoband teruggespoeld en ter 
demonstratie aan het kind getoond De gehele procedure nam ongeveer een half 
uur per pp m beslag 

Het oogbewegingsonderzoek vond alleen plaats tijdens de voor- en nameting 
In beide gevallen waren dezelfde personen proefleider en assistente Ze waren 
er beiden met van op de hoogte tot welke experimentele conditie de pp be
hoorde 
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Dataverwerking Oogbewegingsonderzoek 
En uitvoerige beschrijving van de verwerking van de oogbewegmgsdata is te 

vinden m bijlage 12 De verwerking begon met de analoog-digitaal conversie van 
de signalen die met de instrumentatierecorder opgenomen waren, zodat verdere 
digitale verwerking van de oogbewegmgsdata met een computer mogelijk was 
Wegens onvoldoende lineairiteit m de relatie tussen i jkpunt- en 
blikpuntcoordmaten en wegens een zekere mate van onderlinge afhankelijkheid 
van de signalen voor de horizontale en verticale blikpuntcoordmaten was een 

herijking nodig Deze werd met behulp van de reeds geregistreerde gegevens 
verr icht 

Van de omvangrijke hoeveelheid blikpuntcoordmaten werd bepaald welke on
derdeel van een saccade waren en welke tot een fixatie behoorden Van iedere 
fixatie werden de coördinaten van het centrum en de duur berekend Het pro
gramma CODE dat deze taak moest verrichten was gebaseerd op op de volgende 
definitie van een fixatie een fixatie is een serie blikpuntcoordmaten die zich 
gedurende een aaneengesloten periode van minstens TOO msec binnen een ge
bied van 1,5 hoekgraden in horizontale en verticale richting bevinden In het 
programma FIXAN waren de definities van de diverse kijkgedragvanabelen 
geoperationaliseerd Deze definities komen bij de toelichting van de responseva-
nabelen aan de orde FIXAN ging van iedere fixatie na of deze m het gebied 
van een f iguur lag, welke f iguur dat was, of het om hetzelfde deel van de f i 
guur ging als bij de vorige fixatie van een andere f iguur en hoelang een f iguur 
gefixeerd werd Op basis van deze gegevens werden de waarden van de ver
schillende kijkgedragvanabelen berekend 

Voor ieder taak werd per variabele de gemiddelde waarde per tr ial uitge
rekend Vanaf het moment dat de registratie plaatsvond, was reeds duidelijk 
dat de kwaliteit ervan sterk per pp en ook binnen de ppn, van tr ial tot tr ial 
wisselde Storingen m de registratie hebben met name een desastreuze invloed 
op de detectie van sekwenties Daarom werd besloten gemiddelden te berekenen 
die gewogen waren naar het percentage f ixatieduur binnen de latentietijd (de 
t i jdsduur van de tr ial) Hierdoor oefenden, althans binnen een pp, kwalitatief 
slechte trials een geringere invloed uit op het gemiddelde dan kwalitatief goede 
trials Er was ook een nadeel aan deze correctie Het percentage fixatieduur 
binnen een trial is met alleen een functie van de registratiekwaliteit, maar heeft 
tevens een negatieve relatie met het percentage saccadeduur Hoe meer t i jd er 
aan saccaden besteed wordt, des te kleiner wordt het percentage fixatieduur 
Aangenomen werd dat deze contaminatie van saccadeduur en kwaliteit beperkt 
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van omvang was. De totale saccade- en fixatieduur worden overigens m het al
gemeen geschat op respectievelijk 10 en 90% van de totale ki jkt i jd (Rayner, 
1978a) Een dergelijke correctie leidt met a priori tot biasing van een van de 
experimentele condities De werkelijk getelde saccadeduur m de correctie be
trekken werd met aantrekkelijk geacht omdat storingen bewegingscodes veroor
zaakt konden hebben. 

Responsevariabelen 
De volgende variabelen uit het oogbewegingsonderzoek werden voor statis

tische analyse gebruikt of voor de berekening van een nieuwe variabele. Onder 
"doel" wordt hierbij het gebied verstaan waarbinnen de fixaties als behorend tot 
een bepaald plaatje (standaard of alternatief) opgevat werden. 

• Doelfixaties· Het totale aantal fixaties m alle doelen 
• Doelstappen. Het totale aantal stappen Een doelstap is een serie direct op 
elkaar volgende fixaties binnen een en hetzelfde doel 
• Doelfixatieduur. De totale fixatieduur m alle doelen m msec 
• Doelen Het totale aantal (minstens eenmaal) gefixeerde doelen m de 
MFF-configuratie 
• Percentage standaardfixaties. Het percentage van het totaal aantal 
doelfixaties, dat tot het doel van de standaard behoort 
• Percentage standaardfixatieduur Het percentage van de totale 
doelfixatieduur, dat tot het doel van de standaard behoort. 

BIJ de analyse van de sekwenties werd alleen de totale lengte over alle 
sekwenties van hetzelfde type gebruikt Deze lengte werd zowel m aantal 
stappen als m duur geanalyseerd. Bovendien werd het aantal sekwenties geteld 

• Iteratieve sekwentielengte (in stappen of duur ) · de totale lengte van alle 
iteratieve sekwenties per tr ial Een iteratieve sekwentie is een sekwentie 
van minstens drie direct op elkaar volgende doelstappen, waarbij de doel-
nummers om de andere stap aan elkaar gelijk zi jn. Alleen iteratieve 
sekwenties waarvan een van de twee doelen de standaard bevatte werden 
geanalyseerd. 

• Percentage iteratieve sekwentielengte Het percentage stappen of t i jds
duur dat tot een iteratieve sekwentie behoort 
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'Homologe iteratieve sekwentielengte (in stappen of duur ) : de totale 
lengte van alle homologe iteratieve sekwenties per t r ia l . Een homologe 
iteratieve sekwentie is een iteratieve sekwentie, waarbij de fixaties van ie
dere stap binnen een beperkt cirkelvormig (r = 1,5 graden) gebied van het 
doel vallen. 

• Percentage homologe iteratieve sekwentielengte Het percentage stappen 
of f ixatieduur dat tot een homologe iteratieve sekwentie behoort. 

Wegens de geringe omvang van de MFF-figuren m verhouding tot de registra-
tiebetrouwbaarheid, werden geen homologe sekwenties bij de MFF geanalyseerd. 

Voor de lineaire sekwenties gelden analoge definities. Ze worden daarom be
knopter genoemd: 

• Lineaire sekwentielengte: Een lineaire sekwentie is een sekwentie van min
stens twee direct op elkaar volgende deelstappen, waarbij de doelnummers 
om de andere stap niet aan elkaar gelijk zi jn. 
• Percentage lineaire sekwentielengte. 
• Homologe lineaire sekwentielengte. 
• Percentage homologe lineaire sekwentielengte. 

Vanwege de aard van de TPV-taak (slechts twee plaatjes) en de definitie van 
lineaire sekwenties, werden bij deze taak geen lineaire sekwenties geteld. 

Tenslotte werden nog enkele vanabelen geanalyseerd, die indicatief voor de 
kwaliteit van de oogbewegingsregistratie werden geacht. 

• Percentage fixatieduur: het percentage van de totale tr ia lduur dat tot de 
fixaties behoorde. 
• Percentage doelfixaties: het percentage van alle fixaties dat tot een van 
de doelen behoorde. 
• Aantal trials met minstens een fixatie. 

Training 
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Materiaal bij de training 
Tijdens de training werd geoefend met items van een match-to-sample taak 

met zes keuzefiguren en een standaard Hetgeen in de sectie "materiaal bij de 
testafnamen' over visuele vergelijkingstaken van het match-to-sample type ge
zegd is, kan zonder meer gegeneraliseerd worden naar de constructie en aan-
biedmgswijze van de trammgstaak Afmetingen en indeling van de bladen met 
de oefenitems, waren hetzelfde ais bij de zeskeuzemtems van de Variabel Aantal 
Keuzentaak Enige voorbeelden van trammgsitems staan m bijlage 13 Als af
wisseling op de zwart-wit items, werden enkele kleurige match-to-sample 
kaarten uit het in de handel verkri jgbare "Dif fer ix ' van Ravensburger1 ge
bruikt Deze kaarten bevatten negen f iguren, die ten opzichte van elkaar een 
klein verschil vertonen Tevens zijn er negen losse kaartjes bijgevoegd, die 
identiek zijn aan de negen f iguren op de kaart In de training werden van de 
kaart slechts zes f iguren aangeboden en werd er slechts een van de negen 
kaartjes bijgelegd Zodoende was de wijze van aanbieding gelijk aan die van de 
overige trammgsitems Differix bevat zes kaarten, waarvan er drie een ab
stract motief bezitten en de andere drie een concrete voorstelling bevatten A l 
leen de laatste drie kaarten werden gebruikt Ook de zwart-wit f iguren hadden 
steeds betrekking op concrete, bekende figuren Verspreid over enkele sessies 
werden de drie Differix kaarten ieder twee keer gebruikt De erbij aangeboden 
standaardfiguur was echter de tweede keer anders, zodat ook de juiste f iguur 
zich op een andere plaats bevond 

Beginnend met de vierde sessie hield de trainer een scoreformulier bij In de 
eerste plaats tekende hij hierop aan of het eerste antwoord goed of fout was (de 
trainer had een lijst met de nummers van de juiste antwoordalternatieven) Ook 
de latentietijd werd genoteerd Deze werd op dezelfde wijze geregistreerd als bij 
de match-to-sample testtaken m de voor-, na- en follow-up meting Verder no
teerde de tramer m drie categorieën hoe hij of z i j , voordat het kind een ant
woord gegeven had, intervenieerde De trainer kon het item voorgedaan 
hebben, trainer en kind konden het samen opgelost hebben of het kind kon het 
geheel alleen gedaan hebben Voorts beoordeelde de tramer m welke mate het 
verbaliseren van de pp overeenkwam met wat de pp, in overeenstemming met de 
conditiespecifieke instructie, aan verbahsaties moest manifesteren De trainer 
drukte zijn of haar beoordeling uit m een code voor een positie op een drie-

3 © 1974 Otto Maier Verlag Ravensburg 
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puntsschaal. De twee extreme codes betekenden respectievelijk: geen tot 1/3 
aanwezig en 2/3 tot geheel aanwezig. Met behulp van dezelfde driepuntsschaal-
codes vulde de trainer tenslotte de laatste twee categorieën in: een beoordeling 
van de mate waarin de pp een "successieve eliminatie"-stategie uitvoerde en een 
beoordeling van de mate waarin de pp een "distinctieve kenmerken"-strategie 
uitvoerde. 

Procedure bij de training 
Er waren dertien trainingssessies. In iedere sessie werden vi j f trainingsitems 

aangeboden. Alle ppn kregen in de betreffende zitt ing dezelfde vi j f items in 
dezelfde volgorde, leder item kwam gedurende de gehele training slechts een
maal voor. Bij de training werden geen items gebruikt die ook bij de drie 
metingen voorkwamen. De sessie had een duur van vijft ien minuten. Wanneer 
een pp na vi j f t ien minuten nog niet alle items af had, dan werd de zitt ing na het 
antwoord van de pp beëindigd. Ging het afwerken van de vi j f items echter zo 
snel, dat er t i jd overbleef, dan werd de sessie toch voortgezet. De pp mocht in 
de resterende t i jd van de gepasseerde items de standaardfiguur natekenen. De 
trainer onthield zich hierbij van commentaar over de mate waarin de pp er al dan 
niet blijk van gaf het plaatje gedetailleerd waar te nemen. De volgorde, waarin 
de trainer bij een bepaalde sessie de experimentele condities afwerkte, was 
random en voor iedere trainer verschillend. Wel werkte de trainer eerst alle 
kinderen van een experimentele groep af, voordat de volgende groep aan de 
beurt kwam. Met het laatste werd beoogd de kans op verwarring van trainings-
typen voor de trainer te verkleinen. Bij het wisselen van de experimentele con
ditie bij ieder volgend kind, leek de kans op een dergelijke verwarring groter. 

Tijdens de eerste drie sessies deed de trainer als model voor wat het k ind, 
afhankelijk van de experimentele conditie, later zelf moest gaan doen. Bij het 
tweede en volgende item, hielp de trainer het kind het probleem zelf aan te 
pakken. Vanaf de vierde sessie deed de trainer het in principe niet meer voor. 
Wel gaf de trainer in de vierde, vijfde en zesde sessie bij respectievelijk de 
eerste dr ie, de eerste twee trials en de eerste tr ial hulp voordat de pp geant
woord had. Bij de resterende items moest de pp al zonder hulp tot een ant
woord komen. Vanaf de zevende sessie werd bij geen enkel item meer geholpen 
zolang het antwoord nog niet gegeven was. Na ieder antwoord volgde condi
tie-specifieke feedback met betrekking tot het antwoord en met betrekking tot 
de uitvoering van de strategie. Het kind werd zowel geprezen voor een juist 
antwoord als voor een correct uitgevoerde strategie. Het prijzen voor een goed 
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antwoord gebeurde ook ¡n de controlegroep. Per oefentrial werd ¡n ieder van de 
vier experimentele condities een algemene en een conditie-specifieke instructie 
gegeven. De algemene instructie (bijlage 14) kwam ongeveer overeen met de in
structies bij de match-to-sample tests in de drie metingen. Tevens werd de pp 
gevraagd de opdracht met eigen woorden te herhalen. In deze herhaling moesten 
de belangrijkste punten uit de opdracht duidelijk tot uiting komen. De speci
fieke instructies worden nu per conditie toegelicht. Ter i l lustratie worden en
kele voorbeelden van gewenste verbalisaties toegevoegd. Deze hebben 
betrekking op het eerste oefenitem (bijlage 13) en werden in werkelijkheid ook 
gebruikt door de trainers bij het eerste oefenitem waarbij ze als model f un 
geerden. In tegenstelling tot de algemene, werd de specifieke instructie niet via 
een letterli jke onveranderlijke tekst gegeven. De conditie-specifieke regels 
moesten veeleer aangeleerd worden door modelgedrag met verbaliseren, hulp t i j 
dens de eerste zelfstandige pogingen van het kind en nabespreking bij items die 
het kind geheel zelfstandig aan moest pakken. 

Controlegroep. Na de algemene, volgde verder geen specifieke instructie. 
Evenals in de andere condities moest de pp antwoorden, door het gekozen 
plaatje aan te wijzen. Om de invloed van kennis over de juiste oplossing in alle 
condities constant te houden, kreeg de controlegroep na het antwoord te horen 
of het goed of fout was. De trainer gaf echter geen uitleg over de reden van 
het goed of fout zi jn. 

Distinctieve kenmerken groep. De trainingsinstructie was er op gericht de 
kinderen een strategie aan te leren, waarin f iguren vergeleken werden op ge
meenschappelijke kenmerken en waarbij pas een antwoord gegeven werd als de 
keuzefiguur op alle onderdelen gelijk was aan de standaardfiguur. De essentie 
van deze strategie is weergegeven in het stroomdiagram van f iguur 9. Na de 
algemene instructie werden de volgende specifieke trainingsregels geïnstrueerd: 

1. Beschrijf alle onderdelen van de standaardfiguur en werk ze volgens de 
leesrichting (dat wil zeggen boven beginnend steeds van links naar rechts 
en beneden eindigend). 
2. Wijs aan en beschrijf kort dezelfde kenmerken bij de keuzefiguren. 
3. Begin bij de eerste keuzefiguur (l inksboven). 
4. Vergelijk deel voor deel de keuzefiguur met het voorbeeld. Werk daarbij 
de delen af volgens de leesrichting. Wijs het deel dat vergeleken wordt aan 
en benoem het (bijvoorbeeld: "Nu eens de bri l beki jken"), stel er vragen 
over aan jezelf (bijvoorbeeld: "Zouden de glazen wel even groot zijn als bij 
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Figuur 9 De structuur van de distinctieve kenmerkenstrategie. 

het voorbeeld7") en zeg het resultaat van de vergeli jking (bijvoorbeeld: "De 

glazen zijn precies even groot") . 

5 Trek een conclusie over het bekeken plaatje en zeg die hardop. 

a Als alle onderdelen hetzelfde zijn als bij het voorbeeld, dan is het 

hele plaatje hetzelfde als het voorbeeld ("Dit plaatje is hetzelfde"). Stop 

met zoeken. 

b. Als éen onderdeel anders is, dan is het plaatje met hetzelfde als het 
voorbeeld (bijvoorbeeld - "De mond is anders, dus is dit plaatje met 
hetzelfde als het voorbeeld") 

6 Plan de volgende stap (na 5b) Bekijk dit plaatje niet meer verder. Ga 
door met de volgende f iguur. Ga net zolang door met het vergelijken van 
plaatjes tot je een f iguurt je gevonden hebt, waarvan alle onderdelen het
zelfde zijn als de delen van het voorbeeldplaatje Dit is het juiste plaatje 
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Successieve eliminatiegroep. De training voor deze groep was er op gericht 
de kinderen een strategie aan te leren, waarbij ze pas antwoord gaven, nadat op 
een na alle keuzefiguren als afwijkend van de standaard verworpen waren. In 
het stroomdiagram van f iguur 10 is de essentie van de strategie aangegeven. 
Na de algemene instructie werden de volgende specifieke traimngsregels 
geïnstrueerd: 

1. Begin bij de eerste keuzefiguur ( l inksboven). 
2. Vergelijk de variant met het voorbeeld. WIJS aan en zeg welk plaatje be
keken wordt (bijvoorbeeld: "Nu kijk ik weer naar dit plaatje"). Details 
hoeven niet genoemd of aangewezen te worden. 
3. Trek een conclusie over het bekeken plaatje en zeg die hardop. 

a. Als de keuzefiguur en het voorbeeld hetzelfde lijken te zi jn, be
schouw het plaatje dan als de mogelijk juiste (bijvoorbeeld. "Dit plaatje 
zou best eens hetzelfde kunnen z i jn " ) . 
b. Als de keuzefiguur en de standaard verschillend zi jn, verwerp dan 
deze keuze als de juiste ("Deze is met hetzelfde"). 

4. Plan de volgende stap 
a. Ga na de conclusie (3a), dat het plaatje misschien de juiste is, toch 
door met zoeken (bijvoorbeeld. "Maar laat ¡k toch maar eens verder 
k i jken") . 
b. Ga na de conclusie (3b), dat het plaatje anders is verder met zoeken 
en onthoud dat dit plaatje met meer bekeken hoeft te worden (bijvoor
beeld: "Dus hoef ik deze met meer te bekijken, dan ga ik maar naar de 
volgende"). 

5. Werk alle keuzefiguren af. Werk daarbij eerst de bovenste rij en daarna 
de onderste ri j van links naar rechts af. 
6. Blijft er meer dan een plaatje over dat hetzelfde als het voorbeeld zou 
kunnen zi jn, vergelijk dan twee van de overblijvende plaatjes onderling. 
WIJS aan en noem het plaatje en trek hardop conclusies op dezelfde wijze als 
m de vorige regels. Wanneer het verschil gevonden is, bepaal dan door 
vergeli jking met de standaard welke verworpen moet worden. 
7 Ga net zolang door, tot er nog maar één keuzefiguur over is die op het 
voorbeeld l i jk t . Dat is het juiste plaatje 

Combinatiegroep. De training van deze groep was gericht op het aanleren 
van de distinctieve kenmerken en de successieve elimmatiestrategie. Figuur 11 
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Figuur 10. De structuur van de successieve elimmatiestrategie. 

geeft de gecombineerde strategie in stroomdiagram weer. Na de algemene in
structie volgde een combinatie van de twee hierboven beschreven instructies: 

1. Beschrijf alle onderdelen van de standaardfiguur en werk ze volgens de 
leesrichtmg af. 
2 WIJS aan en beschrijf kort dezelfde kenmerken bij de keuzefiguren. 
3. Begin bij de eerste keuzefiguur ( l inksboven). 
4. Vergelijk deel voor deel de keuzefiguur met het voorbeeld. Werk daarbij 
de delen af volgens de leesrichtmg. WIJS het deel dat vergeleken wordt aan 
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Figuur 11. De structuur van de combinatiestrategie 

en benoem het, stel er vragen over aan jezelf en zeg het resultaat van de 
vergel i jk ing. 
5. Trek een conclusie over het plaatje en zeg die hardop. 
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a Als alle onderdelen hetzelfde zijn als bij het voorbeeld, beschouw het 
plaatje dan als mogelijk de juiste 
b Als een onderdeel anders is, dan is het plaatje niet hetzelfde als het 
voorbeeld (bijvoorbeeld "Deze mond is anders, dan is dit plaatje dus 
niet hetzelfde als het voorbeeld") 

6 Plan de volgende stap 
a Ga na de conclusie (5a), dat het plaatje misschien de juiste is, toch 
door met zoeken 
b Ga na de conclusie (5b), dat het plaatje anders is verder met zoeken 
en onthoud dat dit plaatje met meer bekeken hoeft te worden 

7 Werk alle keuzefiguren af Werk daarbij eerst de bovenste rij en daarna 
de onderste rij van links naar rechts af 
8 Blijft er meer dan een plaatje over dat hetzelfde als het voorbeeld zou 
kunnen zi jn, vergelijk dan twee van de overblijvende plaatjes onderling 
WIJS aan en noem het plaatje en het onderdeel en trek hardop conclusies op 
dezelfde wijze als m de vorige regels (bijvoorbeeld "Ja ik zie dat deze bri l 
anders is dan die") Wanneer het verschil gevonden is, bepaal dan door 
vergeli jking met het betreffende onderdeel van de standaard welke ver
worpen moet worden (bijvoorbeeld "Nu eens naar het brilletje van het 
voorbeeld kijken") 
9 Ga net zo lang door, tot er nog maar een keuzefiguur over is die op het 
voorbeeld l i jkt Dat is het juiste plaatje 

In de zesde en volgende sessies, hoefde de pp bij de start van een oefentrial 
niet meer de opdracht hardop te herhalen Ook hoefden de ppn met een 
distinctieve kenmerkentraming (D en DS-groep) met meer, na het beschrijven 
van het voorbeeld, de overeenkomstige kenmerken bij de keuzefiguren hardop te 
beschrijven In de tiende sessie mochten alle ppn geheel stoppen met verbalis
eren Het aanwijzen m overeenstemming met de conditie-specifieke trammgsre-
gels moest echter door blijven gaan 

Over het totaal van de traimngssessies gezien, werd dus eerst het modelge
drag van de trainer afgebouwd, vervolgens zijn of haar hulp en tenslotte m en
kele stappen het verbaliseren van de ppn zelf Wat echter tot de laatste 
traimngssessie bleef, waren de conditie-specif leke nabesprekingen Deze 
vonden plaats bij alle items, die de pp alleen moest doen BIJ een onjuist ant
woord volgde correctie, waarbij de conditie-specifieke traimngsregels uitgelegd 
werden Dit gebeurde eveneens wanneer de pp weliswaar het juiste antwoord 
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gegeven had, maar de gewenste strategie met of fout had uitgevoerd Het kind 
werd dan alleen geprezen voor het juiste antwoord Was zowel het antwoord als 
de toepassing van de strategie regels correct, dan prees de tramer het kind 
voor de beide prestaties, en liep nog even de totstandkoming van de keuze na, 
waarbij op de correct toegepaste regels gewezen werd Nabespreking vond dus 
ongeacht het antwoord alti jd plaats Correcties vonden bij de items die de pp al
leen moest doen nooit voor het antwoord plaats, behalve m een uitzonderingsge
val Deze uitzondering betrof het corrigeren van een gebrek aan of een 
ontbreken van verbaliseren of aanwijzen Deze correcties (bijvoorbeeld "Zeg 
eens wat je aan het doen bent" of "Waar kijk je nu naar" en "vergeet je dat 
voortaan met te zeggen' ) werden reeds tijdens de tr ial gegeven, omdat de 
trainer zonder deze informatie van de pp, na het antwoord geen adequate 
feedback kon geven Er werd alleen gecorrigeerd als het conditie-relevante 
verbaliseren of aanwijzen achterwege bleef BIJ de kinderen van de controle
groep bijvoorbeeld, werd dus nooit tijdens de tr ial tot meer verbaliseren 
aangespoord BIJ de correctie na het antwoord, besprak de tramer de taakuit
voering van het kind aan de hand van een lijst van fouten, die per t rammgsty-
pe alle soorten fouten tegen de regels opsomden (bijlage 15) 

RESULTATEN 

De resultaten worden in drie aparte onderdelen besproken Eerst volgen de 
analysen van de gegevens uit de traimngssessies Daarna komen de resultaten 
van de nameting aan de orde, waarbij ook de analysen van het kijkgedrag be
sproken worden Als laatste volgen de resultaten van de follow-up meting Ge
gevens uit de voormeting worden alleen vermeld, indien dit in de context van de 
drie genoemde onderdelen nodig is De gegevens van de voormeting werden 
vooral voor de zuivering van de gemiddelden en vananties m de nameting en de 
follow-up meting gebruikt De statistische analysen vonden plaats met behulp 
van het programmapakket SPSS (Huil & Nie, 1981) 
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Trammgseffect tijdens de oefensessies 

Van de vierde tot en met de laatste trainingssessie waren kwantitatieve gege

vens beschikbaar. Deze gegevens waren niet alti jd volledig. Voor de statistische 

analyse werd daarom een periode met relatief weinig ontbrekende gegevens uit

gekozen. Deze periode besloeg de vierde tot en met de elfde sessie. Alleen de 

gegevens van ppn, waarvan geen enkele sessiescore voor de betreffende varia

bele ontbrak, werden in de statistische analysen opgenomen. De gegevens 

werden geanalyseerd met behulp van 2(S-training) χ 2(D-training) χ 

8(zitt ingen) variantie-analysen met herhaalde metingen op de factor zitt ingen. 

In alle gevallen moest de hypothese van compound symmetry in de 

variantie-covariantiematrix na toetsing verworpen worden. In plaats van analy

se volgens het univariate mixed-model werd daarom voor de multivariate methode 

gekozen, waarbij de data van iedere sessie beschouwd werden als behorend tot 

een aparte afhankelijke variabele. 

Figuur 12 laat zien, dat er vanaf de vierde sessie over alle groepen 

gezamelijk, een toename in het aantal goede antwoorden tot stand kwam. Dit 

sessie-effect bleek significant te zijn (multivariate F(7,31 )=12.32, p<.001). Alle 

andere hoofd- en interactie-effecten waren, zoals in Tabel 1 te zien is, niet sig

nificant. 

Tabel 1 
Herhaalde metingen v a r i a n t i e - a n a l y s e ( m u l t i v a r i a t e methode) 
op het aanta l goede antwoorden t i j d e n s de t r a i n i n g 

bron 

Tussen ppn: 

Successieve eliminatie (S) 
Distinctieve kenmerken (D) 
D χ S 

Binnen ppn: 

Zitting (Z) 
S χ Ζ 
D χ Ζ 
D χ S χ Ζ 

F 

1.52 
2.18 
<1 

12.32 
1.47 
1.71 
<1 

df 

1,37 
1,37 
1,37 

7,31 
7,31 
7,31 
7,31 

Ρ 

.23 

.15 

-

<.001 
.21 
.14 

-

Noot.- Het a a n t a l ppn voor deze analyse bedroeg voor de C-, 
de D-, de S- en de DS-groep r e s p e c t i e v e l i j k 9, 11, 12 en 9. 
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Figuur 12. Gemiddeld aantal goede antwoorden per groep en per sessie 

tijdens de t ra in ing. 

Tabel 2 
Herhaalde metingen v a r i a n t i e - a n a l y s e ( m u l t i v a r i a t e methode) 
op de l a t e n t i e t i j d e n t i j d e n s de t r a i n i n g 

bron 

Tussen ppn: 
Successieve eliminatie (S) 
Distinctieve kenmerken (D) 
D χ S 

Binnen ppn: 
Zitting (Z) 
S χ Ζ 
D χ Ζ 
D χ S χ Ζ 

F 

25.04 
8.08 
4.41 

18.71 
3.05 
<1 
1.02 

df 

1,40 
1,40 
1,40 

7,34 
7,34 
7,34 
7,34 

Ρ 

<.001 
.007 
.04 

<.001 
.01 
-
.42 

Noot.- Het aanta l ppn voor deze analyse bedroeg voor de C-, 
de D-, de S- en de DS-groep r e s p e c t i e v e l i j k 10, 12, 12 en 10. 

De latentietijden werden op dezelfde wijze geanalyseerd. Tabel 2 geeft de re

sultaten van de variantie-analyse. De curves van de gemiddelde latentietijden 
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laten m Figuur 13, evenals bij het aantal juiste antwoorden, vanaf de vierde 

sessie een stijging zien Tabel 2 laat zien dat het zittingen-effect inderdaad 

significant was Figuur 13 laat tevens zowel een positief effect van de S- als de 

D-factor zien Beide effecten waren significant (Tabel 2) De significante D χ S 

interactie is m de f iguur terug te vinden in de extra lange latentietijden van de 

DS-groep ten opzichte van de drie andere groepen De significante 

S χ Zittingen(Z) interactie liet zich verklaren als een grotere groeisnelheid van 

de latentietijden van de DS- en S-groep ten opzichte van de D- en C-groep 

Inspectie van de latentietijdgegevens van de niet geanalyseerde twaalfde en der

tiende trainmgssessie het overigens voor alle groepen een daling van de 

latentietijd zien 

De figuren 14 en 15 laten de beoordelingen van de trainers zien, over de ma

te waarin de pp tijdens het uitvoeren van een taak een successieve eliminatie-

strategie of een distinctieve kenmerkenstrategie uitvoerde In de laatste twee 

(niet afgebeelde) sessies was geen beoordeling van het strategiegedrag meer 

mogelijk wegens het te geringe aantal verbalisaties Ook van deze twee varia

belen werden de gegevens uit de vierde tot en met elfde sessie geanalyseerd 

Naar het oordeel van de trainers maakten de ppn van de DS- en de S-groep 

meer gebruik van de successieve elimmatiestrategie, dan de ppn van de D- en 

C-groep (Figuur 14) Dit effect van de S-factor op de beoordeling was signif i

cant (F(1,40) = 19 56, p< 001), evenals de factor Zittingen (F(7,34)=3 83, 

p- 004) Geen van de overige hoofd- of interactie-effecten was significant Voor 

de beoordeling van de aanwezigheid van een distinctieve kenmerkenstrategie 

golden analoge resultaten Het waren m dit geval echter de ppn van de DS- en 

D-groep, die hierop hoger beoordeeld werden, dan de ppn van de S- en 

C-groep (Figuur 15) De D-factor en de factor Zittingen waren beide significant 

(respectievelijk F(1,40)=11 10, p= 002 en F(7,34)=3 95, p= 003) Ook hier was 

geen enkel ander hoofd- of interactie-effect significant Tot slot werd nagegaan 

hoe de trainers de mate van verbaliseren m de verschillende trainingsgroepen 

beoordeelden Figuur 16 laat zien hoe het verbaliseren m het oordeel van de 

trainers aanvankelijk toenam en vanaf de tiende sessie weer ging dalen De 

tiende sessie was de eerste z i t t ing, waarin de ppn met meer hoefden te verbal

iseren Analyse van de vierde tot en met elfde sessie leverde alleen een signif i

cante factor Zittingen op (F(7,34)=31 34, p< 001) 
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Figuur 13 Gemiddelde latentietijd per groep en per sessie tijdens de 
training 

Trammgseffect tijdens de nameting 

De traimngseffecten m de nameting werden ganalyseerd met behulp van 
multivariate 2(S-training) χ 2(D-training) covanantie-analysen Als covanaten 

dienden variabelen uit de voormeting Het aantal covanaten werd beperkt tot 

een, twee of drie variabelen, die naar verwachting en feitel i jk, hoge 

mtragroepscorrelaties met de nametingsvariabelen hadden Bij iedere analyse 

werd de homogeniteit van de binnengroepsregressiecoefficienten getoetst Indien 

deze coëfficiënten significant verschilden, dan werd een covanantie-analyse uit
gevoerd die aangepast was voor deze verschillen BIJ de bespreking van de be
treffende analysen zal daarvan melding gemaakt worden De keuze van de 
analysemethode was mede gebaseerd op de suggesties van Campbell en Stanley 
(1963, ρ 23) en Cook en Campbell (1979, pp 170-175, ρ 182) In de tekst 

worden alleen de gemiddelden vermeld, die voor de invloed van de covanaten 
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Figuur 14. Schaalwaarde van de beoordeelde mate waarin de ppn de 

successieve eliminatiestrategie uitvoerden per groep en per 

sessie. 

gecorrigeerd zi jn. Achtereenvolgens worden de prestaties en latentietijden bij 

de visuele matchingstaken besproken, daarna volgt de bespreking van het kijk

gedrag en tenslotte komen de verrichtingen tijdens de transfertaken aan de or

de. 

Visuele matchingstaken. Er werden afzonderlijke analysen uitgevoerd op het 

aantal goede antwoorden uit de figuurmatchingstaken met zes of tien keuzemoge

lijkheden (MMF, VKM-6 en VKM-10) en op het aantal goede antwoorden uit de 

figuurmatchingstaken met twee keuzemogelijkheden (TKM, TPV en VKM-2). Ta

bel 3 laat per conditie de gemiddelden voor de taken met veel alternatieven zien. 
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Figuur 15 Schaalwaarde van de beoordeelde mate waarin de ppn de 

distinctieve kenmerkenstrategie uitvoerden per groep en per 

sessie 

Tabel 3 
Gemiddeld aanta l goede antwoorden per t r a i n m g s c o n d i t i e 
in taken met zes of t i e n a l t e r n a t i e v e n t i j d e n s de nameting 

variabele 

MFF 
VKM-6 
VKM-10 

trainingsconditie 

С (л=16) 

4 05 
1 62 
91 

D (л=16) 

4 15 
2 17 
98 

S (л=17) 

3 83 
3 20 
1 76 

DS (л=16) 

5 45 
2 82 
1 75 

Noot -De gemiddelden z i jn gecorr igeerd voor de invloed 
van de covar iaten MFF(aantal goed) en WM(aantal goed) t i j d e n s 
de voormeting C=controle, D=dis t inct ieve kenmerken, 
S=successieve e l i m i n a t i e 

Uit deze tabel wordt duideli jk, dat de S- en DS-groep gemiddeld hoger scoorden 

dan de beide andere groepen Alleen de gemiddelde MFF-score van de S-groep 
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Figuur 16. Schaalwaarde van de beoordeelde mate waarin de ppn 

verbaliseerden per groep en per sessie. 

was lager dan bij de andere groepen. Het verschil in score ten gunste van de 

S- en DS-groep bleek, zoals verwacht, statistisch significant te zijn 

(multivariate F(3,57)=3.62, p=.02). Eveneens in overeenstemming met de ver

wachting, was de D-factor niet significant (multivariate F(3,57)<1). De resul

taten van de toetsing zijn samengevat in Tabel 4. Inspectie van de univariate 

toetsresultaten in deze tabel, laat zien, dat het effect van de S-factor alleen bij 

de MFF niet significant was. 
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Tabel 4 
Resul ta ten van de c o v a n a n t i e - a n a l y s e op het a a n t a l goede 
antwoorden in taken met r e l a t i e f veel a l t e r n a t i e v e n t i j d e n s de 
nameting 

bron 

successieve 
eliminatie 

(S) 

Distinctieve 
kenmerken 

(D) 

(D χ S) 

muitivariaat 

FU,59) \p 

3 62 

<1 

1 44 

.02 

-

.24 

afhank 
variabele 

MFF 
VKM-6 
VKM-10 

MFF 
VKM-6 
VKM-10 

MMF 
VKM-6 
VKM-10 

univariaat 

F(1.59) ρ 

1.00 
8.18 
8.32 

2 84 
<1 
<1 

2.16 
1 41 
<1 

.32 
006 
.005 

.10 

.15 

.24 

De gemiddelde aantallen juiste antwoorden tijdens de taken met weinig alter

natieven, staan in Tabel 5 Alleen bij de TPV taak bleek zich, m de verwachte 

r icht ing, een effect van de D-factor af te tekenen Dit effect haalde echter niet 

het gebruikelijke significantieniveau (univariate F( l ,59)=2.06, p=.16). De twee 

overige taken lieten een dergelijk effect met zien Tabel 6 vat de toetsingsresul

taten samen Deze tabel laat zien, dat de D-factor, m tegenstelling tot de voor

spell ing, multivanaat niet significant was Ook de S-factor was niet significant. 

Voor de taken met weinmg alternatieven was echter ook geen effect op deze fac

tor voorspeld 

Tabel 5 
Gemiddeld a a n t a l goede antwoorden per t r a i n m g s c o n d i t i e 
in taken met twee a l t e r n a t i e v e n t i j d e n s de nameting 

variabele 

TKM 
VKM-2 
TPV 

trainingsconditie 

С (n=16) 

4 09 
4.03 
7 05 

D (n=16) 

3 75 
3 77 
8.14 

S (n=17) 

3 78 
3.12 
7.70 

DS (n=16) 

3.53 
4.14 
8 38 

Noot - De gemiddelden z i jn gecorr igeerd voor de invloed van 
de covar ia ten MFFfaantal goed) en WM(aantal goed) t i j d e n s de 
voormeting.C=controle > D=dis t inct ieve kenmerken, S=successieve 
e l i m i n a t i e . 
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Tabel 6 
Resul ta ten van de covar iant ie-ana lyse op het aanta l goede 
antwoorden in taken met r e l a t i e f weinig a l t e r n a t i e v e n t i j d e n s 
de nameting 

bron 

successieve 
eliminatie 

(S) 

Distinctieve 
kenmerken 

(D) 

(D χ S) 

multivariaat 

F(3,57) 

<1 

1.24 

2.48 

Ρ 

-

.30 

.07 

afhank. 
variabele 

TKM 
VKM-2 
TPV 

TKM 
VKM-2 
TPV 

TKM 
VKM-2 
TPV 

univariaat 

F(l,59) 

<1 

1.07 
<1 

<14 
2.16 
2.06 

<1 
5.87 
<1 

Ρ 

.31 

.15 

.16 

.02 

Tabel 7 
Gemiddelde l a t e n t i e t i j d e n in seconden per t r a i n i n g s c o n d i t i e 
in a l l e v i s u e l e matchingstaken t i j d e n s de nameting 

variabele trainingsconditie 

С (л=16) D (n=16) S (n=17) DS (n=16) 

taken met zes of tien alternatieven 

MFF 
VKM-6 
VKM-10 

16.29 
14.00 
15.74 

16.21 
19.94 
23.86 

12.73 
18.52 
30.67 

15.64 
36.65 
55.70 

taken met twee alternatieven 

TKM 
VKM-2 
TPV 

8.20 
8.27 
9.73 

14.92 
16.49 
11.02 

8.94 
4.66 
7.93 

17.26 
17.19 
11.69 

Noot.- De gemiddelden z i jn gecorr igeerd voor de invloed 
van de covar iaat TKM(latentiet i jd) t i j d e n s de voormeting 
C=controle; D=dis t inct ieve kenmerken; S=successieve 
e l i m i n a t i e . 

Ook de latentietijden voor de twee groepen visuele matchingstaken met veel 

of weinig alternatieven, werden afzonderlijk geanalyseerd. In de taken met zes 

of tien alternatieven bleken de beide hoofdeffecten multivariaat significant te 

zi jn: S-factor, / r(3,58)=3.43 / p=.02; D-factor, F(3 /58)=2.69 / p=.05. De interac

tie tussen de twee factoren was niet significant: multivariate F(3,58)<1. Op de 

S-factor waren de VKM-6 en de VKM-10 taak univariaat significant, respec

tievelijk F(1,60)=4.27, p=.04 en F( l ,60)=6.36, p=.01. De bovenhelft van Tabel 7 
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laat zien, dat deze univariate significante effecten veroorzaakt werden door de 
langere latentietijden in de groepen waar de successieve eliminatiecomponent in 
de training aanwezig was, in vergeli jking tot de groepen waar deze component 
niet aanwezig was. Het patroon van univariate significanties en verschillen op 
de S-factor was analoog aan de bevindingen bij het aantal goede antwoorden. 
Ook daar waren de univariate significante verschillen immers in overeenstemming 
met de hypothese en weken alleen de prestaties op de MFF daarvan af. Het ef
fect op de D-factor was het gevolg van de langere latentietijden in de groepen 
met de distinctieve kenmerkencomponent in hun t ra in ing, in vergeli jking tot de 
groepen zonder deze trainingscomponent. Univariaat was dit effect alleen bij de 
VKM-6 taak significant, F(1,60)=5.75, p=.02, terwijl het effect bij de VKM-10 
taak naar significantie tendeerde, /-(1,60)=3.33, p=.07. 

Bij de taken met twee alternatieven was de toets voor regressieparallellisme 
significant: F(9,134)=2.69, p=.007. Voor deze groep taken werd daarom ge
kozen voor een covariantie-analyse met een afzonderlijke schatting van iedere 
binnengroepsregressie- coëfficiënt. Terwijl tegen de verwachting in bij het aan
tal goede antwoorden geen effect op de D-factor gevonden werd, was dit bij de 
latentietijden wel het geval: F(3,55) =5.95,p=.001. Univariaat waren de ver
schillen in de TKM en de VKM-2 taak significant: respectievelijk FO ,57)=6.16, 
p=.02 en F(l,57)=10.79 / p=.002. Zoals in de onderhelft van Tabel 7 te zien is, 
werden deze significante verschillen veroorzaakt door de langere latentietijden 
in de groepen met de distinctieve kenmerkencomponent in de t ra in ing, in verge
l i jking met de groepen zonder deze component. 

Kijkgedrag. In het gedeelte dat over de methode ging is opgemerkt dat t i j 
dens de oogbewegingsregistratie en de latere voorverwerkingsstadia de indruk 
bestond dat de kwaliteit van de registratie tegenviel. Zo bleek bij de ver
werking per pp, dat de data van vier ppn uit de voormeting en twee ppn uit de 
nameting, volledig onbruikbaar waren. Van één van deze ppn waren de data zo
wel in de voor- als in de nameting niet bruikbaar. Hierdoor bleven er van de 65 
ppn nog 60 over. Verder bleken er tijdens de naijking per pp soms aanzienlijke 
verschuivingen van de fixaties ten opzichte van de ijkpunten van verschillende 
kalibratietrials voor te komen. Ook waren er veel ppn, waarbij kleinere of gro
tere delen van de registratie bleken te bestaan uit gebeurtenissen van onbe
paalde aard, dat wil zeggen gebeurtenissen die noch tot een f ixat ie, noch tot 
een oogbeweging behoorden. Van een groot aantal storingen was duideli jk, dat 
deze ontstonden door te grote hoofdbewegingen van de pp of doordat bij sommi
ge ppn het ooglid of wimperharen, door hun specifieke vorm bij de betreffende 
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pp, m de stralengang tussen de mf ra rood lichtbron en de mf raroodcamera ener

zijds en het oog anderzijds terecht kwamen. Vooral bij het naar beneden kijken 

trad dit laatste probleem vaak op. Hoewel de pp door de zithouding gedwongen 

was licht omhoog te ki jken, bleven deze storingen een rol spelen. 

De statistische analyse van de oogbewegmgsdata van alle ppn, gaf een duide

li jker beeld van de omvang van het kwahteitsprobleem. Zo bleek het aantal ppn, 

waarbij m ieder van de 24 trials minstens een fixatie geregistreerd was, tijdens 

de voormeting slechts 65o te zi jn. In de nameting was dat 74%. Na verwijdering 

uit de analyse van de vi jf ppn met volledig onbruikbare gegevens m de voor- of 

nameting, werd berekend hoeveel t i jd per tr ial gefixeerd werd In de voor

meting was dat 4ΤΌ en m de nameting 49%. In de l i teratuur (zie Hoofdstuk 2) 

werd vermeld, dat de totale f ixatieti jd en de totale saccadetijd zich verhouden 

als ongeveer 9 : 1 . Het leek daarom niet onaannemelijk te veronderstellen, dat een 

belangrijk deel van de overige 50o van de registratieti jd perioden van storing 

vertegenwoordigde. Een andere manier waarop getracht werd de kwaliteit van 

de registraties te kwantificeren, was het bepalen van het deel van het aantal 

fixaties dat op een van de doelen (keuzeplaatjes) terecht gekomen was. Vooral 

bij de MFF- en TKM-configuratie lag een relatief groot deel van het beeldveld 

buiten de doelen. Kahbratiefouten zouden zich kunnen manifesteren als een ver

hoogd aantal fixaties buiten de doelen Ook deze maat is, evenals het percentage 

f ixat ieduur, met geheel zuiver Ook met-gestoorde fixaties op het keuzenummer 

naast het doel vallen buiten de doelen. Tijdens de registratieperiode was echter 

geobserveerd, dat dergelijke fixaties op het nummer, over het algemeen kort en 

alleen aan het einde van de tr ial voorkwamen Het aantal fixaties van de doelen 

bedroeg tijdens de voormeting 88o van alle fixaties bij de MFF- en 84% bij de 

TKM-taak. BIJ de nameting bedroegen deze percentages respectievelijk 92 en 

910o Deze percentages zeggen op zich niet zoveel. De kwaliteitsmaten werden 

echter in verband gebracht met enkele belangrijke oogbewegingsvariabelen m de 

voormeting. Daarbij bleken de meeste kijkgedragvanabelen significante, mid

delmatig hoge correlaties (ongeveer .35 tot .70) te hebben met het percentage 

f ixatieduur en het percentage fixaties in de doelen. 

Om deze contaminatie van registratiekwahteit en inhoudelijke kijkgedragva

nabelen te minimaliseren, werden de gegevens van een pp alleen dan m de ver

dere kijkgedraganalysen opgenomen als het percentage fixatieduur per taak 

(MFF, TKM em TPV), gemiddeld groter was dan 30oo en wanneer tegeli jkerti jd 

het percentage fixaties in de doelen m de MFF- en de TKM-taak groter was dan 

850o. Het eerstgenoemde criterium leidde ondanks de betrekkelijk lage waarde, 
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reeds tot een uitval van 19 van de 60 ppn In combinatie met het tweede cr i te
rium, kwam het aantal ppn op 39 uit Het geconstateerde gebrek aan kwaliteit 
van de oogbewegingsgegevens, maar evenzeer de vele correcties en criteria ter 
verbetering van de kwaliteit, nopen tot voorzichtigheid bij het interpreteren 
van de verder te bespreken kijkgedraganalysen 

BIJ de analysen van de traimngseffecten, werden geen homologe iteraties t i j 
dens de TKM taak betrokken Het bleek dat bij ruim 2/3 van de ppn zulke 
sekwenties niet aangetroffen werden Eerder (m de Methode) was al opge
merkt, dat de MFF minder geschikt werd geacht voor het meten van homologe 
sekwenties Alleen de TPV-taak bleef daardoor voor analyse van deze 
sekwenties over Tabel 8 geeft een overzicht van de resultaten op de belang
ri jkste variabelen De eerste vijf variabelen m de tabel, geven aan hoe de 
fixaties van de ppn over de plaatjes verdeeld waren De overige variabelen ka
rakteriseren de iteratieve sekwenties van de gefixeerde doelen Voor de MFF en 
de TKM ging het om het heen en weer kijken tussen twee doelen, waarvan er 
een de standaardfiguur bevatte BIJ de TPV, waar geen standaardfiguur be
stond, betrof het de homologe iteraties m het kijken naar de twee plaatjes De 
coëfficiënten van de bmnengroepsregressie bleken significant te verschil len, 
F(60,36 64)=4 00, p< 001, zodat de covanantie-analyse met verschillende coëf
ficiënten per groep uitgevoerd werd Multivanaat was er voor de S-factor alleen 
een tendens tot significantie F(20,12)=2 05, p= 10 De D-factor was nog min
der significant, F(20,12)=1 87, p= 13, de interactie echter wel F(20,12)=2 69, 
p= 04 Tegen de verwachting in , fixeerden de ppn m de groepen met de succes
sieve elimmatiecomponent m de training, de aangeboden plaatjes (variabele 
doelen") met vaker dan de ppn zonder deze tramingscomponent In de gemid

delden is eerder een omgekeerde tendens waar te nemen BIJ de TKM-taak werd, 
m overeenstemming met de voorspelling, door de ppn uit de twee groepen met 
successieve eliminatie, minder naar de standaard gekeken zowel het percentage 
t i j d , dat bij het bekijken van de plaatjes aan de standaard besteed werd ("per
centage standaardfixatieduur"), als het percentage fixaties op de doelen, dat bij 
de standaard hoorde ("percentage standaardfixaties"), was significant lager bij 
deze ppn dan bij de ppn zonder successieve eliminatie In de condities met de 
distinctieve kenmerkencomponent in de t ra in ing, bleek zich het tegenoverge
stelde voor te doen De aanwezigheid van deze component ging samen met een 
vaker bekijken van de standaard bij de TKM, dan zonder deze component Dit 
effect van de D-factor trad ook op bij het percentage fixaties op de standaard 
bij de MFF 
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BIJ de TKM-taak trad bovendien bij deze variabelen een onverwacht signif i

cante interactie op BIJ de iteratieve sekwenties bleek eveneens onverwacht, dat 

tijdens de MFF-taak het aantal volgorden waarbij heen en weer van de standaard 

naar een bepaald alternatief gekeken werd, significant minder was voor de 

groepen met de successieve eliminatietrainmgscomponent Dat gold ook voor de 

absolute en percentuele lengte van deze volgorden m stappen en m msec BIJ 

de TPV-taak trad bij de D-factor een analoog significant tramingseffect op m de 

iteratieve homologe sekwenties (Tabel 8) 

Tabel 8 
Kijkgedragingen ui tgedrukt in gemiddelde a a n t a l l e n en per
centages per t r i a l voor ieder van de v i e r t r a i n i n g s c o n d i t i e s 

variabele 

doelen 
% st duur MFF 
X st fix MFF 
% st duur TKM 
X st fix TKM 

MFF(ISS) 
aantal 
stappen 
duur (msec ) 
%stappen 
%duur 
TKM(ISS) 

aantal 
stappen 
duur (msec ) 
"^stappen 
%duur 
TPV(IHS) 

aantal 
stappen 
duur (msec ) 
%stappen 
/„duur 

significant 
effect 1) 

D+ 
D S+ DxS-
D S · DxS 

S 
S-v'-

S+ 
S+ 
S+ 

DxS-

D+ 
D+ 

DxS-
D+ 
D+ 

trainingsconditie 

С 
(n=10) 

5 39 
33 67 
31 95 
48 64 
46 92 

1 00 
4 66 
1854 

20 91 
24 90 

55 
1 61 
187 

15 96 
16 4b 

19 
61 
258 

2 66 
2 57 

D 
(n=8) 

5 22 
33 52 
37 29 
48 06 
49 58 

1 83 
7 29 
4604 
28 03 
29 28 

49 
1 77 
1859 
1 25 
5 01 

13 
50 
317 
1 68 
2 30 

S 
(Л=11) 

4 29 
31 45 
28 82 
29 93 
26 83 

18 
1 52 
1160 
4 46 
6 88 

29 
91 
920 
6 79 
7 67 

20 
68 
341 
3 16 
2 75 

DS 
(л=10) 

3 94 
45 81 
41 57 
56 36 
51 63 

.31 
2 35 
689 

20 28 
22 30 

60 
1 90 
1401 

19 39 
18.54 

-.24 
- 87 
-458 
-3 31 
-3 79 

Noot - De gemiddelden zi jn gecorr igeerd voor de invloed 
van de c o v a n a a t t o t a l e f ixat ieduur in de voormeting 
C=controle, D=dis t inct ieve kenmerken, S=successieve 
e l i m i n a t i e , ISS=itera t ieve sekwentie met s tandaard, 
IHS=iterat ieve homologe sekwentie, s t duur=standaard f i x a t i e 
duur, s t fix =s tandaardf ixa t ie s Negatieve waarden onstonden 
a l s gevolg van de aanpassing van de gemiddelden door de co-
var l a n t i e a n a l y s e 

1) S ign i f icante effecten z i j n aangegeven met de b e g i n l e t t e r ( s ) 
van de f ac tor (combinatie) +p< 10, - p< 05, '~^p< 01 
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Het significant kleiner aantal iteraties m de aanwezigheid van de successieve 
elimmatiecomponent, bleek bij de MFF met gecompenseerd te worden door een 
verhoogd aantal lineaire sekwenties of door een grotere lineaire sekwentielengte 
Het aantal lineaire sekwenties en de absolute lengte m stappen en msec , bleek 
namelijk ook significant lager te zijn respectievelijk F(1,30)=4 99, p= 03, 
F(1,30)=5 38, p= 03 en F(1,30)=6 01, p= 02 De vraag was, wat de getramde 
ppn met de vrijgekomen t i jd deden Voor de MFF zou het antwoord kunnen zi jn, 
dat er sneller gerespondeerd werd In de eerder gepresenteerde Tabel 7, is te 
zien dat de latentietijd van de MFF als enige, bij de drie taken met zes of tien 
alternatieven kleiner is m de getramde dan m de ongetrainde groepen Dit ef
fect was echter met significant Het effect van de S-factor was wel bijna s igni f i 
cant bij het totale aantal fixaties en het totale aantal stappen respectievelijk 
F(1,30)=3 81, p= 06 en F(1,30)=3 93, p= 06 Dit effect bestond uit een kleiner 
aantal stappen en fixaties m de groepen die successieve elimmatietraming ge
kregen hadden 

Voor het onverwachte effect van de D-factor op de homologe iteraties bij de 
TPV, kon geen verklaring gevonden worden m de latentietijd De latentietijd 
was m deze taak eerder langer m de condities met de distinctieve kenmerken-
component, dan m de condities zonder deze component (zie Tabel 7) Ook 
werden er geen significante effecten van de D-factor op het totaal aantal 
stappen en fixaties gevonden In de TKM-taak deed zich een onverwacht effect 
voor bij de lineaire homologe sekwenties De beide groepen met successieve eli
mmatietraming besteedden een groter percentage van de stappen en een groter 
percentage van de fixatieduur aan lineaire homologe sekwenties dan de groepen 
zonder deze training Beide effecten waren bijna of geheel significant 
F(1,30)=3 81, p= 06 en F(1,30)=4 69, p= 04 

Naast de verdachte kwaliteit van de oogbewegmgsregistratie, deed zich nog 
een ander probleem voor bij de analyse van de kijkgedraggegevens BIJ het aan
tal fixaties en het aantal deelstappen bleek tijdens de voormeting een signi f i 
cante interactie tussen de twee trainmgsfactoren te bestaan, F(1,34)=5 53, 
p= 03 en F(1,34)=4 05, p= 05 Hoewel deze variabelen samen met andere kijkge-
dragvanabelen van de voormeting geanalyseerd werden en het multivariate in
teractie-effect met significant was, F(24,n)=1 30, p= 34, baarde de univariate 
effecten op deze twee variabelen toch zorgen Alle andere kijkgedragvanabelen 
waren namelijk op een of andere wijze meettechmsch aan deze twee vanabelen 
gerelateerd Ondanks het gebruik van covanantie-analyse is het effect van de
ze pretest ongelijkheid met onproblematisch 
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Transfertaken In de analyse van de transfereffecten werden enkele varia

belen niet opgenomen Het aantal plus-mm verwisselingen bij de rekentaak, 

bleek bij УССо van de ppn m de nameting nihil te zijn Verder bleek dat ruim 450o 

van de ppn bij de technisch leestaak geen woordjes overgeslagen of tussenge

voegd hadden Bovendien bleek, dat de testleiders bij slechte lezers moeite 

hadden om onderscheid te maken tussen de categorieën fout gelezen' en over
geslagen" BIJ de derde Enschedese leeskaart trad bij de nameting een duidelijk 
plafondeffect op negen ppn behaalden de maximale score van 90 woorden goed 
en nog eens negen ppn hadden er 89 goed De leesscores op de derde 
Enschedese leeskaart werden daarom met verder geanalyseerd 

In Tabel 9 staan de aangepaste gemiddelden van de scores op de transferta
ken Geen van de multivariate effecten was significant S-factor, F(9,37)<1, 
D-factor, F(9,37)<1, D χ S interactie, F(9,37)<1 Het enige significante 

univariate effect trad op bij de taak waarin de pp fouten in een tekst moest op

sporen /Γ(1,45)=4 04, ρ- 05 De ppn van de twee groepen met successieve eli

minatie heten minder fouten onontdekt dan de ppn zonder deze 

trammgscomponent Opvallend was, dat de woordmatchmgstaak, die een sterke 

procedurele verwantschap met de visuele figuurmatchmgstaken had, geen trans

fereffect vertoonde (alle F(1,45)<1) De gegevens van deze taak werden daarom 

nog eens apart geanalyseerd Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen het aan

tal goede antwoorden op items met zinvolle en zinloze woorden In het gemiddeld 

aantal goed aangewezen zinloze woorden leek zich een trammgseffect op de 

S-factor af te tekenen Dit effect, evenals alle overige effecten, was echter 

met significant (alle /r(1,58)<1) 

ПО 



Tabel 9 
Gemiddelde score per t r a m i n g s c o n d i t i e in de t r a n s f e r t a k e n 
t i j d e n s de nameting 

variabele 

WM 
TN 
TV 
CEFT 
rekenen 
lezen 
FO-niet ontdekt 
FO-vals alarm 
Cloze 

tramingsconditie 

С (л=14) 

9 05 
3 22 
8 23 
16 23 
10 95 
85 08 
9 68 
1 60 
6 35 

D (n=14) 

8 93 
2 69 
8 81 
14 25 
10 60 
83 85 
10 12 
2 05 
8 13 

S (n=ll) 

9 20 
2 81 
8 34 
13 77 
11 83 
85 98 
9 22 
1 34 
8 67 

DS (л=11) 

8 62 
2 58 
8 16 
15 37 
10 71 
85 76 
7 31 
2 47 
9 04 

Noot - De gemiddelden z i jn gecorr igeerd voor de invloed 
van de covar la ten lezen, rekenen en va l s alarir b i j fouten 
opsporen t i i d e n s de voormeting C=controle, D=dis t inct ieve 
kenmerken, S=successieve e l i m i n a t i e 

Tramingseffect tijdens de follow-up meting 

De gegevens van de follow-up meting werden op dezelfde wijze aan 

covariantie-analysen onderworpen, als de data uit de nameting Wederom 

dienden enkele voormetingsvanabelen als de covanaten m de analysen 

Visuele matchmgstaken Evenals bij de nameting, werden op het aantal goede 

antwoorden afzonderlijke analysen uitgevoerd voor de taken met veel en de ta

ken met weinig keuzemogelijkheden In de scores van de beide taakgroepen 

werden noch multivariate, noch univariate significante effecten gevonden (alle 

multivariate F(3,56)<1) Tabel 10 toont de aangepaste gemiddelden in de diverse 

condities en variabelen 
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Tabel 10 
Gemiddeld aan ta l goede antwoorden per t r a i n m g s c o n d i t i e 
in a l l e v i sue le matchingstaken t i j d e n s de follow-up meting 

variabele trainingscondìtie 

С(л=16) ID (л=16) S (п=17) DS (л=15) 

taken met zes of tipn alternatieven 

MFF 
VKM-6 
VKM-10 

А 67 
2 33 
1 15 

4 49 
2 18 
1 41 

4 14 
2 30 
1 03 

5 35 
2 26 
1 31 

taken met twee alternatieven 

TKM 
VKM-2 
TPV 

3 88 
7 06 
3 72 

4 28 
7 53 
3 82 

3 62 
7 41 
3 67 

3 86 
7 91 
4 27 

Noot - De gemiddelden z i jn gecorr igeerd voor de invloed 
van de covarianten MFF(aantal goed) en WM(aantal goed) t i j d e n s 
de voormeting C=controle ) D=dis t inct ieve kenmerken, 
S=successieve e l i m i n a t i e 

Ook bi) de analyse van de latentietijden werden geen significante multivariate 

hoofdeffecten gevonden S-factor, f(6,52)=1 19, p= 33, D-factor, 

/ :(6,52)=1 54, p= 18 Het multivariate D χ S interactie-effect was wel signif i

cant F(6,52)=2 48, p=0 04 De latentietijd bij de VKM-10, was de enige varia

bele die een umvariaat significant effect vertoonde, F(1,57)=8 44, p= 005 Deze 

interactie bestond uit een patroon van gemiddelde latentietijden, waarbij de 

DS-groep de langste latentietijd had Daarna volgden de C-, de S- en tenslotte 

de D-groep Tabel 11 toont de gecorrigeerde gemiddelde latentietijden op de d i 

verse visuele matchingstaken 
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Tabel 11 
Gemiddeld l a t e n t i e t i j d e n in seconden per t r a i n i n g s c o n d i t i e 
in a l l e v i s u e l e matchings taken t i j d e n s de follow-up meting 

variabele trainingsconditie 

С (n=16) D (n=16) S (n=17) DS Cn=15) 

taken met zes of tien alternatieven 

MFF 
VKM-6 
VKM-10 

14.85 
20.12 
30.10 

11.10 
10.18 
.81 

8.89 
13.31 
14.93 

15.86 
28.90 
42.91 

taken met twee alternatieven 

TKM 
VKM-2 
TPV 

8.94 ' 15.72 
9.81 . 12.09 
8.58 12.50 

1 

8 53 . 14.77 
9.11 ' 10.61 
7.80 11.68 

Noot.- De gemiddelden z i jn gecorr igeerd voor de invloed 
van de covar iaat TKM(latent iet i jd) t i j d e n s de voormeting. 
C=controle; D=dis t inct ieve kenmerken; S=successieve e l i m i n a t i e . 

De latentietijden m de VKM-10 vertoonde ook univanaat een neiging tot 

significantie op de S-factor: F(1 /57)=2.81, p=.10. De samengevoegde 

latentietijden van de twee groepen met successieve elimmatietrainmg waren 

namelijk langer dan de latentietijden van de twee andere groepen. Ook bij de 

D-factor trad een significant univanaat effect op. F(1,57)=5.23, p=.03. De 

latentietijden op de TKM waren bij de groepen met distinctieve kenmerken-

trammg langer dan bij de andere twee groepen. De twee enige bijna significante 

univariate hoofdeffecten, lieten evenals in de nameting, een differentieel effect 

zien: een traimngseffect van de successieve elimmatiecomponent bij een taak met 

veel (10) alternatieven en een trainmgseffect van de distinctieve kenmerken-

component bij een taak met slechts twee alternatieven. Het ontbreken van signi

ficante multivariate hoofdeffecten reduceerde echter het belang van de 

univariate resultaten. Wegens de gebleken significantie bij de toets voor 

regressieparallelhsme (F(18,147.56)=3.02, p<.001) / werd de covanantie-analyse 

van de latentietijden met aparte regressiecoëfficiènten per groep uitgevoerd. 

Transfertaken. De multivariate effecten m de transfertaken waren evenmin 

sigificant: S-factor, F(9 /53)=1.25, p=.30; D-factor, /r(9,53)<1 en de D χ S in

teractie, F(9,53)<1. Univanaat naderde voor de S-factor alleen het rekenen 

significantie: F(1 /43)=3.77, p=.06. De m tabel 12 weergegeven gemiddelde 

scores, laten zien dat de rekenprestaties van de kinderen m de S- en DS-groep 

hoger waren dan de prestaties van de andere kinderen. Gezien het ontbreken 
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van een significant multivariaat effect van de S-factor, kan aan dit significante 

verschil m rekenprestaties geen groot belang gehecht worden 

Tabel 12 
Gemiddelde score per t r a m i n g s c o n d i t i e in de t r a n s f e r t a k e n 

t i j d e n s de follow-up meting 

variabele 

WM 
TN 
TV 
CEFT 
rekenen 
lezen 
FO-niet ontdekt 
FO-vals alarm 
С loze 

tramingsconditie 

С (л=14) 

8 93 
2 90 
7 90 
16 20 
11 81 
91 14 
10 66 
2 02 
9 64 

D (л=14) 

9 00 
2 59 
8 88 
16 29 
12 28 
85 75 
10 76 
1 18 
8 78 

s (π=ιΐ) IDS (П=ІІ) 

8 73 
2 80 
7 93 
17 35 
14 04 
93 20 
10 18 
1 72 
8 95 

8 46 
2 29 
7 53 
18 63 
13 93 
91 21 
10 25 
1 20 
9 53 

Noot - De gemiddelden z i jn gecorrigeerd voor de invloed van de 
covariabelen FO-vals alarm, rekenen en lezen C=controle > 

D=dis t inct ieve kenmerken, b=succesieve e l i m i n a t i e , ViM=\»oord 
matching, T\=tikpatronen nat ikken, TV=tikpatronen verge l i jken, 
C E F T ^ h i l d r c n ' s Embedded Figures Tes t , FO=fouten opsporen 

DISCUSSIE 

De verwachting was, dat zowel de successieve eliminatietraming als de 

distinctieve kenmerkentrammg tot een verbeterde mformatieselectiestrategie bij 

moeilijk lerende kinderen zou leiden Een dergelijke verbetering in de aandacht 

zou zich naar verwachting uiten in verhoogde prestaties op de visuele 

match-to-sample taken Bovendien werd voorspeld dat het effect differentieel 

zou zijn de successieve eliminatietraming zou vooral tot betere resultaten bij 

een groot aantal antwoordmogelijkheden leiden en de distinctieve kenmerken

trammg zou vooral bij weinig alternatieven van nut zijn In de meting na het af

sluiten van de training bleek het aantal goede antwoorden m de successieve 

elimmatiecondities tijdens taken met een hoge responseonzekerheid (veel alterna

tieven) inderdaad significant hoger te zijn dan m de condities zonder deze 

traming Dit effect werd in de eerste hypothese voorspeld De latentietijd was 

m overeenstemming met de derde hypothese, m de nameting significant langer, 
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hetgeen erop zou kunnen wijzen dat de getramde ppn meer t i jd aan het oplossen 
van de problemen besteed hadden Het voorspelde succes van de distinctieve 
kenmerkentraming bij match-to-sample taken met een lage responseonzekerheid 
(weinig alternatieven), vond in de analyse van het aantal juiste antwoorden 
geen bevestiging (hypothese 2) Wel bleek zoals voorspeld (hypothese 4) de 
latentietijd significant langer te zijn dan m de controlecondities Noch in de 
successieve elimmatieconditie, noch in de distinctieve kenmerkenconditie, was 
expliciet geleerd om het antwoord uit te stellen Wel werd de pp gevraagd zich 
met te haasten, maar dat werd m iedere conditie, dus ook m de controlecondi
t ie, gevraagd Het latentietijdeffect wees daarom mogelijk toch ook bij de 
distinctieve kenmerkentraming op een andere aanpak van het probleem bij de 
getramde ppn 

Ook gedurende de trammgssessies waren er bij de latentietijden significante 
hoofdeffecten, waarbij de beide tramingstypen tot langere tijden leidden Bli j
kens het significante sessie-effect nam de latentietijd ongeacht de trammgscon-
ditie toe Maar de significante interactie tussen sessies en successieve 
elimmatietraming, duidde m samenhang met de informatie m f iguur 13 op een 
divergeren van de curves van de vierde tot de tiende sessie, waarbij de groep 
met training m vergeli jking tot de ongetrainde groep, steeds langer wordende 
latentietijden had Mogelijkerwijze kondigde zich m dit latentietijdeffect reeds 
het latere significante effect van de successieve elimmatietraming op het aantal 
juiste antwoorden aan Tijdens de training was dit effect op het aantal goede 
antwoorden nog met zichtbaar Het als enige significante sessie-effect duidde op 
een leereffect voor alle gioepen 

Waarom leidde de successieve elimmatietraming wel tot prestatieverbetering 
en de distinctieve kenmerkentraming met ' In het oordeel van de trainers pasten 
de ppn de strategieregels toe die m de betreffende training geleerd werden 
Niet alleen de ppn m de successieve elimmatieconditie, ook de ppn met de 
distinctieve kenmerken bleken op basis van deze oordelen van het verbalisatie-
en aanwijsgedrag, significant meer de conditiespecifleke strategieregels uit te 
voeren dan de ppn zonder de betreffende training Uiteraard is het mogelijk dat 
een trainer zich m de beoordeling meer door het trammgsdoel, dan door het 
feitelijke gedrag van de pp liet leiden Dat de getramde ppn ook werkelijk op 
distinctieve kenmerken gingen letten is dus uit deze gegevens met af te leiden 
De toename in latentietijd tijdens de trammgssessies laat zien dat deze ppn wel 
actief bezig waren met het oplossen van de match-to-sample taak Het zou kun
nen zi jn, dat deze activiteit mets anders dan het verplichte hardop verbaliseren 
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was Deze verklaring is minstens ten dele onjuist Figuur 16 laat zien, dat het 
verbaliseren scherp daalde op de tiende sessie Dit was de eerste sessie waarop 
met meer hardop geverbaliseerd hoefde te worden Inspectie van de 
latentietijden liet echter pas twee sessies later een daling zien De conclusie l i jkt 
gerechtvaardigd dat ppn meer t i jd besteedden aan de uitvoering van een strate
gie, waarvan echter met duidelijk was of het een distinctieve kenmerkenstrate-
gie betrof 

Guralmck (1975) leerde matig geretardeerde kinderen met succes aan op 
distinctieve kenmerken bij lettervormen te letten HIJ leerde echter zijn ppn 
eerst de juiste discnmmatieresponse te geven bij een beperkt aantal vormdelen 
van letters. Deze vormen kwamen later terug als onderscheidende kenmerken 
van letters of nonsensevormen, die m match-to-sample taken aangeboden 
werden Met andere woorden, de pp werd precies geleerd welke onder
scheidende kenmerken er waren en waarop deze konden verschillen Dit is een 
heel andere situatie dan bij het hier gerapporteerde experiment BIJ de training 
van dit onderzoek werden de ppn met voorbereid op een welomschreven set van 
vormdelen die als distinctieve kenmerken in het testmatenaal voorkwamen Veel
eer werd gepoogd de pp gevoelig te maken voor het dimensionele karakter van 
de aangeboden plaatjes en het feit dat het onderscheid tussen twee plaatjes be
stond uit een variatie binnen een van dergelijke dimensies Deze situatie is 
kennelijk voor de ppn te vr i j geweest 

Deze ambiguïteit is ook m de beschrijving van de strategieregels van de 
distinctieve kenmerkentrainmg terug te vinden Het aldaar afgebeelde stroom
diagram (Figuur 9) schrijft wel voor dat bij een nog niet gevonden verschil het 
volgende kenmerk voor vergelijking moet worden gekozen, maar hoe het 
volgende kenmerk gekozen moet worden, bl i j f t voor de pp mogelijk in het onge
wisse Ook al wordt, zoals geïnstrueerd werd, van links naar rechts en van bo
ven naar beneden gewerkt, dan nog is het mogelijk dat het beslissende kenmerk 
overgeslagen wordt Dat kan bijvoorbeeld, als het te vergelijken onderdeel te 
groot gekozen wordt, waardoor het beslissende detail met meer gezien wordt 
Als dat gebeurt, dan belet mets in de strategieregels de pp om te zeggen dat 
dit het juiste plaatje is De strategieregels voor successieve eliminatie door uit
puttend zoeken (Figuur 10), zijn daarentegen wel sluitend Ook al ontdekt de 
pp aanvankelijk geen verschil, er mag toch slechts een f iguur overblijven 

Het is ook mogelijk dat de successieve elimmatieregels een efficiëntere op
lossingsmethode aan de pp geeft dan de distinctieve kenmerkenregels Deze 
laatste regels vragen een zeer fijne analyse van de f iguur omdat het missen van 
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het beslissende kenmerk fataal is Binnen de successieve elimmatieregels kan de 
pp een optimale verhouding kiezen tussen de fi jnheid van analyse en het risico 
dat er geen verschil wordt gezien Het laatste is immers met fataal, omdat er 
toch met eerder beslist mag worden, dan nadat er slechts een alternatief res
teert De prijs voor een onvoldoende analysefijnheid is slechts dat er meer dan 
een f iguur overbli j f t Pas m dat geval moet de pp de fi jnheid van analyse aan
passen om door een gedetailleerdere vergeli jking tot een juiste beslissing te ko
men Voor de laatste opvatting pleit de observatie, dat sommige ppn met een 
distinctieve kenmerkentraimng tekenen van tegenzin vertoonden tegen het uit
voerig benoemen van de onderdelen die ze aan het vergelijken waren Misschien 
verwachtten ZIJ met een aanvankelijk minder fijne analyse reeds een aantal alter
natieven te kunnen elimineren Deze informatie is uiteraard onvoldoende om tot 
een keuze te komen tussen deze en de vorige verklaring die inhield dat de 
distinctieve kenmerkenstrategie onvoldoende voorschri j f t hoe het volgende ken
merk gekozen moet worden 

In het voorafgaande wordt met beweerd, dat het beslissen op basis van 
distinctieve kenmerken met de juiste methode voor het oplossen van de aange
boden match-to-sample taken is De adequaatheid van de gebruikte trainingsme
thode wordt veeleer in twijfel getrokken Het is mogelijk dat juist de successieve 
eliminatietraming de ppn er beter toe aanzette op distinctieve kenmerken te 
letten In de inleiding van di t hoofdstuk werd reeds melding gemaakt van het 
onderzoek van Zelmker en Oppenheimer (1973), waaruit bleek dat distinctive 
feature learning gefaciliteerd werd door het leren opzoeken van plaatjes die juist 
afweken van de standaard In de successieve eliminatietraming van het hier ge
rapporteerde onderzoek, werd m feite ook geleerd steeds het plaatje te zoeken 
dat verschilde van de standaard, zodat door uitsluit ing vanzelf het plaatje over
bleef dat hetzelfde was als de standaard 

Geconcludeerd kan worden dat in een visuele zoekstrategietraming waarin de 
successieve eliminatie- en de distinctieve kenmerkencomponent gecombineerd zijn 
als m dit onderzoek, het traimngseffect zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt 
door het aanleren van successieve elimmatieregels In de inleiding werd uiteen
gezet dat beide componenten ook anders gecombineerd kunnen worden Die com
binatie bestaat uit het toepassen van de successieve eliminatiemethode, waarbij 
het vinden van een afwijkende f iguur bevorderd wordt door alle figuren steeds 
onderling op een kenmerk te vergelijken Het is mogelijk dat deze combinatie wel 
tot betere prestaties leidt dan een training waarin de successieve elimmatiecom-
ponent zonder distinctieve kenmerkencomponent voorkomt 
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Kijkgedrag. De oogbewegingen van de ppn werden geregistreerd om het aan 
de gang zijnde mformatieselectieproces meer zichtbaar te maken. Door de tegen
vallende registratiekwahteit in combinatie met de pretest ongelijkheid van de 
groepen, die op basis van deze kwaliteit m omvang gereduceerd waren, is twi j 
fel aan de validiteit van de gebruikte maten op zijn plaats. Op dit punt zal nog 
teruggekomen worden. Eerst zal echter nagegaan worden welke conclusies de 
resultaten over de hypothesen toelieten. 

Verwacht werd dat de successieve eliminatietrainmg tot een gelijkmatiger ver
deling van de aandacht over de standaard en de alternatieven zou leiden (hypo
these 6). De getrainde ppn bleken echter met meer plaatjes te bekijken dan de 
ongetrainde ppn. Misschien leerden de ppn, als gevolg van de herhaalde oe
fening met het tramingsmateriaal, ook zonder een van de trainingen, meer van 
de zeven plaatjes te bekijken (voormetingsgemiddelde voor alle ppn 3 89 plaat
jes; nametingsgemiddelde· 4.73 plaatjes). De resultaten van eerder onderzoek 
(Nelson, 1968; Zelniker et al 1972), waarbij als gevolg van de training de ppn 
meer alternatieven gingen bekijken, werden dus met gerepliceerd Een andere 
maat voor een verbeterde aandachtsverdeling, was de verminderde voorkeur van 
de pp voor het bekijken van de standaardfiguur in vergeli jking tot de alterna
tieven. BIJ de MFF bleek zich als gevolg van de successieve eliminatietrainmg 
geen significante afname van het percentage fixaties op de standaard voor te 
doen Evenmin gold dat voor het percentage f ixatieduur. BIJ de andere (twee
keuze) match-to-sample taak bleek de successieve eliminatietrammg wel tot de 
verwachte vermindering van de voorkeur voor de standaard te leiden Er trad 
daarbij wel een complicerende interactie tussen de beide trammgsfactoren op. 
Concluderend kan worden gesteld, dat voor de hypothese dat de aandachtsver
deling door successieve eliminatietrammg toeneemt, met meer dan zwakke steun 
gevonden werd De voorkeur voor het bekijken van de standaardfiguur nam bij 
de tweekeuze match-to-sample taak en gedeeltelijk bij de MFF, onverwacht toe 
bij de ppn die een distinctieve kenmerkentraming kregen. Dit zou 
geïnterpreteerd kunnen worden als een indicatie, dat de ppn met een dergelijke 
training inderdaad hun oplossingsstrategie als gevolg van de training wijzigden. 
Uit het m de inleiding genoemde onderzoek bleek echter dat impulsieven een 
grotere voorkeur voor de standaard hadden dan reflexieven De geconstateerde 
verandering bij de getramde ppn kan dus moeilijk als een gunstige verandering 
beschouwd worden. 
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De veranderingen m kijksekwenties vonden in een onverwachte richting 
plaats Zowel absoluut als relatief wisselden de ppn die een successieve elimma-
t ietrammg hadden gehad, bij de MFF minder repeterend hun bl ikr icht ing van de 
standaard naar een bepaald alternatief (hypothese 5) Ook de distinctieve ken-
merkentraming leidde tot een effect dat tegenovergesteld was aan de voor
spelling (hypothese 7) in de taak waarin twee plaatjes vergeleken moesten 
worden, gingen de getrainde ppn minder vaak heen en weer kijken tussen paren 
van overeenkomstige delen Op welke wijze kunnen deze onverwachte resultaten 
verklaard worden7 Het aantal juiste antwoorden was m de beide taken met toe
genomen Maar dit verklaart nog geen tegengestelde verandering m het kijkge
drag 

Een fundamenteel punt is de interpretatie van kijksekwenties m het proces 
van informatieverwerking Verondersteld werd dat iteratieve sekwenties een rol 
speelden bij het verzamelen en vergelijken van informatie Hoe meer en hoe lan
ger deze sekwenties, des te beter zou de pp in staat moeten zijn een juiste be
slissing te nemen Homologe iteratieve sekwenties zouden vooral toenemen door 
distinctieve kenmerkenanalyse Een dergelijke interpretatie van deze sekwenties 
als functioneel gedrag ten dienste van het mformatieselectieproces is misschien 
onjuist Misschien heeft de training tot een meer centrale wijziging van het m-
formatieselectieproces geleid en zijn de verminderde iteraties een blijk van toe
genomen efficiëntie In deze zienswijze zouden de getramde ppn met minder 
informatie, maar doeltreffender tot een beslissing komen Wanneer deze verkla
ring juist is, dan zou een afname van de latentietijd of een compensatie m ander 
kijkgedrag verwacht moeten worden De latentietijden voor de MFF en de taak 
met twee plaatjes vergelijken was echter met significant verschillend in de con
ditie met en zonder training In de oogbewegmgsdata werden geen aanwijzingen 
gevonden voor een toename van een ander type kijkgedrag m de beide taken 
BIJ de tweekeuze matchmgtaak viel wel een significante toename m het percenta
ge homologe lineaire sekwenties op Dat zou kunnen duiden op een toename in 
het vergelijken van een kenmerk over meer dan twee verschillende figuren 

Een geheel andere verklaring voor de afname m iteratieve kijksekwenties kan 
gevonden worden m de kwaliteit van de oogbewegingsregistratie De moge
lijkheid bestaat dat de getramde ppn binnen de iteratieve sekwenties langer 
over een stap gingen doen, met andere woorden langer naar een plaatje bleven 
kijken Veronderstel verder dat er per tijdseenheid een bepaalde kans bestaat 
op storing Storingen, die langer dan een bepaalde ingestelde duur (150 msec) 
zi jn, breken de sekwentie af, of maken zelfs de detectie onmogelijk Wanneer de 
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ki jkduur per stap als gevolg van een trainingseffect zou toenemen, dan neemt 
daarmee ook de kans op storing tijdens de sekwentie toe. Het is dan voor
stelbaar dat in plaats van een langere sekwentieduur er juist een kleiner aantal 
en minder lange sekwenties gevonden worden. De gegevens konden geen uit
sluitsel geven over de juistheid van deze verklar ing. 

De conclusie is dat de registratie van oogbewegingsgedrag niet de verwachte 
verandering in de informatieselectiestrategie aan het licht bracht. De reden 
hiervoor kan de gebrekkige kwaliteit van de oogbewegingsregistratie, maar ook 
een onjuiste verondersteling over de aard van de cognitieve verandering zi jn. 
Gezien de resultaten van het kijkgedragonderzoek, dat in de inleiding van dit 
hoofdstuk besproken werd, l i jkt de eerste reden voorlopig de juiste. 

Transfer en retentie. Ten aanzien van het transfereffect naar de 
matchingtaak met woorden, het technisch lezen, het begrijpend lezen en het op
sporen van fouten in een schriftelijke tekst werd een stellige voorspelling ge
daan (hypothese 8) . Alleen voor het opsporen van fouten kwam deze 
voorspelling bij een van de twee variabelen uit : het aantal niet-ontdekte fouten 
liep bij de enige succesvolle t raining, de successieve eliminatietraining, signif i 
cant terug. Het zou kunnen dat de waarneming van het stimulusmateriaal ver
beterd werd. In dat geval is het echter vreemd dat bij de andere leestaken 
geen transfereffect optrad. Bij deze laatste leestaken spelen echter contextuele 
factoren een belangrijker rol dan het visueel zoeken dat bij fouten opsporen be
langrijk is. De woordmatchingtaak is een apart geval. Vanuit beide ver
klaringen zou ook op deze taak generalisatie van het transfereffect verwacht 
mogen worden. Bovendien is deze taak procedureel sterk verwant aan 
figuratieve matchingtaken. Bij zinvolle woorden als stimuli is het voorstelbaar, 
dat pp van een visuele vergelijkingsstrategie naar een andere, meer 
linguïstische georiënteerde strategie overstapt. Deze verklaring vond geen 
steun in de separate analysen van de zinvolle en zinloze woorden. 

Gezien het ontbreken van significante multivariate effecten bij de transferta-
ken, moet hetgeen opgemerkt is over het fouten opsporen als speculatief gezien 
worden en l i jkt de veiligste conclusie te zi jn, dat er geen transfereffecten aan
getoond zi jn. Dit is in tegenspraak met resultaten van ander onderzoek 
(Abikoff, 1979), waarbij de ppn overigens niet uit een geretardeerde populatie 
kwamen. Niet alleen werden er vrijwel geen generalisatie-effecten naar de trans-
fertaken aangetoond, maar uit het ontbreken van significante follow-up effecten 
werd ook het gebrek aan generalisatie over de t i jd duideli jk. Aan het onderzoek 
deden geen ppn uit het gewone lager onderwijs mee, maar het is mogelijk dat zij 
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wel van generalisatie blijk gegeven zouden hebben. Het ontbreken van 
generalisatie bij de moeilijk lerende kinderen m dit onderzoek, zou dan overeen
stemmen met de steeds meer algemeen aanvaarde notie, dat kinderen met leer
problemen wel een strategie kunnen aanleren, maar m tegenstelling tot kinderen 
zonder leerproblemen, grote moeite hebben met het vasthouden van de geleerde 
strategie en het spontaan toepassen m een nieuwe situatie (Brown, 1978; Hall, 
1980b). Dat wil met zeggen dat deze kinderen met kunnen leren te generali
seren. In dit onderzoek werd alleen naar de spontaan optredende transfer ge
keken. Als het doel is kinderen te leren generaliseren, dan moet de training 
daarop afgestemd zijn op basis van een grondige taakanalyse van zowel de 
trainings- als de transfertaken (Meichenbaum, 1980, Meichenbaum & Asarnow, 
1979; Sternberg, 1981) 

Slotopmerkingen Ondanks een ruime hoeveelheid oefensessies, was het 
traimngseffect wanneer dat aan de prestaties op de MFF werd gemeten, met erg 
groot. Terwijl anderen (zie Hoofdstuk 1 en de inleiding van dit hoofdstuk) wel 
een traimngseffect op de MFF realiseerden, werd hier geen enkel significant ef
fect op deze test aangetoond. De significante effecten werden alleen op de an
dere matchingstaken aangetoond. Een reden voor dit met-significante effect 
kan simpel de presentatiewijze van de MFF m dit onderzoek zijn geweest. In 
verband met de oogbewegingsregistratie werden de plaatjes verkleind aange
boden, waardoor de zichtbaarheid van de verschillen mogelijk daalde. Een an
dere reden, die tevens ook zou kunnen gelden voor de tegenvallende 
transferprestaties, is dat de methodologische controles m dit onderzoek 
strenger waren dan blijkens de l i teratuur, vaak bij dit type traimngsonderzoek 
het geval was. Met name werd dikwijls alleen een "assessment control group" in 
het design betrokken (Abikoff, 1979) En zelden werden natests afgenomen door 
personen die onbekend waren met de experimentele conditie waar de geteste pp 
toe behoorde. 
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NABESCHOUWING 

Nadat in het discussiegedeelte van Hoofdstuk 3 de conclusies over het 
trainingsexpenment getrokken zi jn, resten nog enkele korte beschouwingen 
over het geheel 

Een belangrijk doel van het onderzoek in Hoofdstuk 3 was het observeerbaar 
maken van het aandachtsproces met behulp van kijkgedrag Op basis van eerder 
onderzoek werd verondersteld, dat dit kijkgedrag zichtbaar zou kunnen maken 
op welke wijze de pp informatie selecteert In de discussie van de resultaten, 
werd duidelijk gemaakt dat de tegenvallende kwaliteit van de oogbewegingsgege-
vens de inhoudelijke interpretatie van de onverwachte resultaten bemoeilijkte 
Deze discrepantie tussen de resultaten en de voorspelling zou een gevolg kun
nen zijn van verkeerde voorstellingen van de rol van het kijkgedrag m dienst 
van het selectieve attentieproces bij matchmgstaken In Hoofdstuk 2 is gespro
ken over een afweging tussen de moeite voor het verrichten van een oogbe-
wegmgsonderzoek en de opbrengst in termen van winst in relevante kennis In 
het hier gerapporteerde onderzoek is de opbrengst van de oogbewegingsregis
tratie door de twijfels over de invloed van de kwaliteit op de validiteit van de 
kijkgedragvanabelen, met erg groot BIJ een analoog nieuw onderzoek met de
zelfde combinatie van ppn van deze leefti jd, meetapparatuur en meetmethode, 
zou het registreren van oogbewegingen met snel overwogen moeten worden Om 
het aan de gang zijnde proces toch zichtbaar te maken, zou ondanks de 
validiteitsproblemen, eenvoudiger registreerbaar gedrag de voorkeur moeten 
hebben Op verschillende plaatsen is al aangegeven welk gedrag dit zou kunnen 
zijn de pp hardop laten denken, de pp de stimuli laten aanwijzen die hij of zij 
bekijkt of de pp door een bepaalde vorm van taakpresentatie dwingen via het 
bedienen van een toetsenpaneel, bijvoorbeeld met behulp van een beeldscherm 
en een computer, zichtbaar te maken wat hij of ZIJ wil zien 

Toch zou niet op voorhand verder oogbewegingsonderzoek voor de bestu
dering van de cognitieve processen bij een aandachtstrammg afgewezen moeten 
worden De in Hoofdstuk 2 beschreven onderzoeksmethode van Russo (1979), 
biedt een interessant perspectief voor het bestuderen van 
zoekgedragstrategieen De ppn kregen m een door hen zelf bepaald tempo hun 
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eigen fixaties te zien en moesten hun fixatiepunten toelichten. In plaats van 

onderzoek te doen met veel ppn binnen dezelfde uniforme registratieprocedure, 

zou m toekomstig onderzoek met slechts enkele ppn gewerkt moeten worden. De

ze ppn zouden dan getramd moeten worden m single-subject designs, waarbij m 

iedere sessie het blikpunt geregistreerd moet worden. BIJ ieder trammgsitem 

zou dan een procedure zoals van Russo (1979) gevolgd kunnen worden De hier 

voorgestelde werkwijze zou in de eerste plaats kunnen leiden tot het genereren 

van vruchtbare hypothesen over de functie van het kijkgedrag bij het probleem-

oplossen en zou m de tweede plaats meer mogelijkheden kunnen bieden om de 

registratieproblemen onder controle te houden. Het is dan wel noodzakelijk, dat 

de oogbewegmgsdata onmiddellijk verwerkt kunnen worden, wegens de confron

tatie van de pp met zijn of haar eigen fixaties De eisen aan de registratiebe-

trouwbaarheid zijn m zo'n situatie met gering, omdat het met de bedoeling is de 

pp onjuiste informatie over de plaats van zijn of haar bl ikpunt te geven. Ander

zijds biedt een dergelijke onmiddellijke verwerking de mogelijkheid de betrouw

baarheid van de meting beter te controleren en bij te stellen Ter voorkoming 

van misverstanden, er wordt hier met gepleit voor training van de oogbeweging 

zelf De zinloosheid van dergelijke trainingen was een halve eeuw geleden al 

duidelijk (Woodworth Ь Schlosberg, 1965, p. 509) 

De strategietrainingen die in Hoofdstuk 3 geëvalueerd zijn bestonden naast de 
instructie van een bepaald oplossmgsalgoritme (successieve eliminatie- of 
distinctieve kenmerkenstrategie) uit diverse kenmerken zoals modeling en 
verbahsatie door de tramer, verbalisatie door de pp enzovoort, waardoor deze 
trainingen m feite tot de cognitieve gedragsmodificatie behoren Het bleek dat 
moeilijk lerende kinderen met deze techniek een van de twee strategieën (suc
cessieve eliminatie) aangeleerd kon worden, althans dat hun prestaties m visu
ele match-to-sample taken als gevolg van de successieve elimmatietraming 
verbeterde Wat betekent dat voor de prakt i jk7 De inhoud van de training ( in
structie om match-to-sample taken op te lossen) is mogelijk van belang voor de 
kleuterschool en het eerste leerjaar van de lagere school omdat daar vaak werk
bladen met taken m match-to-sample vorm gebruikt worden. Om de opgaven van 
een werkblad goed te leren oplossen zou men wellicht een dergelijke training 
kunnen toepassen. Voor zon gebruik zou men dan met het type traimngsmate-
naal (alleen figuren) van het experiment uit Hoofdstuk 3 moeten kiezen Het 
ontbreken van transfer naar de match-to-sample taak met woorden laat immers 
zien hoe zelfs bij een vergaande procedurele gelijkheid met de trammgstaak toch 
geen transfereffect ontstond. Het materiaal zoals dat op de werkbladen zelf 
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voorkomt l i jkt daarom geschikter te zijn voor het gebruik in de training De hier 

veronderstelde bruikbaarheid van een strategietraining voor kinderen die 

werkbladopogaven verkeerd oplossen, zou echter onderzocht moeten worden 

Het belang van de training zou verder kunnen liggen m het aanleren van een 

mm of meer nonspecifleke reflexieve stijl die een gunstige invloed heeft op de 

prestaties bij diverse schooltaken De resultaten van dit onderzoek naar de 

transfereffecten van de tramingen op lezen en rekenen manen echter tot 

terughoudendheid Ondanks een zeker optimisme in de l i teratuur (zie bijvoor

beeld Abikoff, 1979, Nelson, 1968, ρ 72) over de mogelijkheid de cognitief im

pulsieve stij l via training om te buigen naar een meer reflexieve stijl die tot 

betere schoolprestaties leidt, liet de successieve elimmatietrainmg wel een ver

schuiving m reflexieve richting (minder fouten en langere latentieti jd), maar 

vrijwel geen effect op de transfertaken zien 

Wanneer het attentieonderzoek m het algemeen (Hoofdstuk 1) overzien wordt, 

dan kunnen nog een aantal andere opmerkingen voor de diagnostiek en behan

deling van de aandachtsproblemen in de prakti jk gemaakt worden Wat betreft 

de diagnose moet opgemerkt worden dat omschrijvingen als "impulsief", ' snel 

afgeleid" en 'ongeconcentreerd" te globaal zijn Er zijn duidelijke be

schrijvingen van het bedoelde gedrag nodig m relatie tot de taak en de situatie 

waar het zich voordoet Net zo min als er een vorm van met-aandachtig gedrag 

bestaat, bestaat er evenmin een aandachtstrammg De behandeling moet afge

stemd worden op het m de diagnose vastgestelde gedragstekort (of -teveel) De 

behandeling kan bestaan uit verlenging van de aandachtsspanne, waarbij be

dacht moet worden dat een dergelijke training alleen, met voldoende is voor 

verhoging van de kwaliteit van de prestaties BIJ deze behandeling moet voor

komen worden dat gepoogd wordt de aandachtsspanne te verlengen, terwij l de 

oorzaak van het probleem het gevolg is van saaiheid van de taak of van een te 

grote discrepantie tussen het niveau van de taak en het niveau van de leerling 

Wanneer het probleem vooral l igt m een gebrekkige zelfstur ing, kan gebruik 

gemaakt worden van cognitieve gedragsmodificatie BIJ problemen in de sfeer 

van overhaast antwoorden en slordig werken kan eveneens het gebruik van 

cognitieve gedragsmodificatie overwogen worden, waarbij tevens specifieke stra

tegietraining gegeven wordt voor de taak waarin zich het probleem voordoet 
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SUMMARY 

This thesis concerns the training of a strategy for solving visual matching 
tasks and the assessment of training effects on the attention of mildly retarded 
chi ldren. With attention problems as a broader frame of reference. Chapter one 
reviews the recent reseach on attention disorders. In this research, 
performance during various types of tasks (e .g . vigilance, reaction time, 
distractibi l i ty and selective attention tasks) were related to variables as 
academic performance and diagnostic category (learning disabled, retarded, 
hyperactive) . The second part of this chapter concerns studies of the 
modificabihty of attention: behavior modification and training of ref lexivi ty. It 
is concluded that there is no single training for all attention behaviors, instead 
different training procedures are possible for different aspects of attention. It 
is argued that the chance of developing an effective training of attention is 
increased if the attention process is made observable. This may be possible by 
the recording of eye movements. 

The second chapter reviews recent eye movement studies on reading, reading 
disabilities and information processing in visual search, recognition and problem 
solving tasks. The chapter starts with a discussion on instrumentation, the 
measurement and validity in eye movement research. Of the studies dealing with 
non-reading tasks, those relevant for training of (cognitive) strategies for 
information processing are discussed. Throughout the review the interpretation 
of eye movement behavior is emphasized. It is concluded that registration of eye 
movements can contribute to research on information processing in academic 
performance and learning. 

Chapter three reports on a study aimed at assessing the contribution of two 
components in the training of a scanning strategy for solving match-to-sample 
problems. The f i rs t one was a training of successive elimination of choices after 
paying attention to all alternatives. The second component consisted of training 
attention for distinctive features. The effect of the training on attention was 
evaluated by recording eye movements as indices for the ongoing process of 
information selection. Sixty-f ive subjects from three special schools for mildly 
retarded children participated in this experiment. The two training components 
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were evaluated separately and in combination m a 2 χ 2 factorial design There 

was a training group for every combination of design factors The four groups 

were: (1) a group which was given a training consisting of the combination of 

successive elimination and distinctive feature t ra in ing, (2) a group receiving 

successive elimination training alone, (3) a group receiving distinctive feature 

training alone, and (4) a contol group receiving a training which did not involve 

any of the two components. The dependent variables were performance on 

several match-to-sample tasks (including the Matching Familiar Figures task), 

looking behavior and performance on some transfer tasks (especially some 

academic tasks) Data were collected in pretest, posttest and follow-up 

measurements Data collection also occurred during the t ra in ing. 

The training data were submitted to several analyses of variance with 

repeated measurements on the factor training sessions. This analysis revealed 

no significant training effects on the number of correct answers. Both training 

approaches significantly lengthened the latencies According to the significant 

Sessions χ Type of training effect the response latencies m the successive 

elimination groups showed a faster increase. 

Several multivariate analysis of covanance were performed on the posttest 

and follow-up data with pretest variables as covanates. Only the successive 

elimination training appeared to have increased the number of correct answers 

and their latency on match-to-sample tasks during the posttest As predicted, 

this effect occurred in match-to-sample tasks with high response uncertainty 

(which consisted of tasks with six or ten alternatives of which one was correct). 

The distinctive feature training increased the response latency as predicted in 

the matching tasks with low response uncertainty (two alternatives of which one 

was correct), but without improvement of the number of correct answers The 

looking behavior showed only weak indications of the expected improvement in 

the distribution of attention across the standard and the alternatives as an ef

fect of successive elimination training The predicted increase in the number of 

fixated alternatives was not found. It was hypothesized that as an effect of both 

training procedures there would be an increase in repetitive comparisons 

between the standard and a particular alternative Contrary to this 

expectation, the successive elimination strategy lead to a decrease of visual 

comparison behavior The distinctive feature training also had an effect which 

was opposite to the hypothesis the amount of comparisons of the same feature 

of the standard and a particular alternative decreased. These unexpected 

results of the analysis of eye movement behavior were attr ibuted to two possible 
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causes f i rs t , the poor quality of the eye movement recording, second, the 
possibility of wrong assumptions about the role of looking behavior in the 
process of information selection 

The failure of the distinctive feature training was attributed to a lack of 
correspondence between the trained strategy rules and cognitive possibilities 
and preferences of the subjects The transfer of both training approaches to 
the performance of other tasks as well as retention were minimal It was 
concluded that mildly retarded children can learn a strategy to solve matching 
problems, but that the poor transfer of training and the limited retention may 
be typical for this population 
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Bijlage 1 

Variabele Keuzen Matchmgtaak (VKM) 

Er zijn 28 voorbeeldbladen (één plaatje) en 28 keuzebladen (2, 6, of 10 plaat
jes). Bovendien is er 1 oefening (voorbeeldblad en keuzeblad met 3 plaat
jes), leder voorbeeldblad ligt omgekeerd met de beeldzijde naar het bijbehorende 
keuzeblad op een stapel. De presentatie van een item gebeurt door het voor
beeldblad om te draaien en boven het keuzeblad te leggen (zie afbeelding). Bei
de bladen blijven tijdens het kiezen voortdurend zichtbaar voor het kind. De pi 
zit tegenover het kind 

De testopdracht is om precies dezelfde afbeelding die op het voorbeeldblad staat 
uit te zoeken op het keuzeblad. Het kind wordt niet aangespoord om het zo 
vlug of zo nauwkeurig mogelijk te doen, het gaat immers om het eigen werktempo 
en de eigen werkstij l van het kind 
Er is éen oefenitem (blad) Indien het kind hierbij een foute keuze doet, dan 
moet men hierop wijzen en door laten gaan totdat het de juiste afbeelding ge
vonden heeft BIJ de testitems wordt de keuze, die het kind maakt, zonder meer 
geaccepteerd. 
De volgorde van de items is (het cijfer achter het item verwijst naar het aantal 
plaatjes op het keuzeblad): 
oefening: blad-3 (punt naar boven): 

1 tv-toestel-6 
2 kaars-6 
3 horloge-2 
4 bril-2 
5 huis-10 
6 emmer-10 
7 fotokamera-2 

8 zaklantaarn-6 
9 stofzuiger-2 
10 mes & vork-6 
11 kaars-10 
12 huis-2 
13 koffiepot-2 
14 mes & vork-10 

15 kaars-2 
16 deur-6 
17 zaklantaarn-2 
18 stofzuiger-6 
19 fotokamera-10 
20 tv-toestel-2 
21 emmer-2 

22 koffiepot-10 
23 mes & vork-2 
24 deur-2 
25 huis-6 
26 bril-6 
27 tv-toestel-10 
28 fotokamera-6 

(De vork in vork & mes wijst naar links onder. De zaklantaarn wijst naar links 
onder. De hengsels van de bri l wijzen naar rechts boven). 

Instructie: 
Kijk eens hier (voorbeeldblad). Wat is dat? Ja, en blad. Bekijk dit eens goed. 
Kijk nu eens hier (keuzeblad). Zie je daar precies dezelfde staan? Wijs hem dan 
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eens aan met ¡e vinger. Coed zo. Indien fout, het kind met eigen woorden tot 
correktie brengen 

Ik laat /e nu nog een heleboel plaatjes zien en dan moet jij altijd eerst hier 
kijken (voorbeeldblad) en dan datzelfde plaatje hier uitzoeken (voorbeelblad) en 
het met ¡e vinger aanwijzen. 
Neem nu achter elkaar de 28 items af De stopwatch wordt exact ingedrukt als 
de pi het voorbeeldblad omdraait, zodat beide bladen (voorbeeld- en keuzeblad) 
voor het kind zichtbaar zijn De stopwatch wordt gestopt als het kind een 
plaatje met de vinger aanwijst (bij het voorbeeld het kind dus uitdrukkeli jk tot 
deze werkwijze brengen). 

De pi noteert bij elk item de t i jd m seconden (met een cijfer achter de komma) 
en het nummer van het gekozen plaatje, ongeacht het fout of goed is De num
mering van de plaatjes is als volgt 

1 2 1 2 3 1 2 3 
4 5 6 4 5 6 7 

8 9 10 

Indien het kind spontaan een foute keuze corr igeert, wordt de eerste keuze en 
de t i jd hierbij toch genoteerd met de aantekening van de correktie Na afloop 
mag wel tegen ieder kind (ongeacht zijn prestaties) gezegd worden dat het goed 
gewerkt heeft, maar met hoeveel het goed heeft 
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Bijlage 2 

Voorbeelden van items uit een matchmgstaak 
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Bijlage 3 

Woorden vergelijken 

Op het testblad staan twee oefeningen (kaas Ь bal) en twaalf testitems 

Het testblad ligt voor de pp, maar is geheel bedekt met een blanco vel papier 

De presentatie van de items gebeurt door het bedekkende vel omlaag te 

schuiven, zodat het volgende item en uiteraard alle vorige items juist zichtbaar 

zi jn. De pi zit naast het kind 

De testopdracht is om tussen de woorden rechts van de verticale lijn precies 

hetzelfde woord uit te zoeken, als links voor de lijn staat. Het kind wordt niet 

aangespoord om het zo vlug of zo nauwkeurig mogelijk te doen, het gaat immers 

om het eigen werktempo en de eigen werkstij l van het kind. 

Er zijn twee oefenitems (kaas Ь bal) Indien het kind hierbij een foute keuze 

doet, dan moet men hierop wijzen en door laten gaan totdat het het juiste woord 

gevonden heeft BIJ de testitems wordt de keuze, die het kind maakt, zonder 

meer geaccepteerd 

Instructie -

Kijk eens hier (voorbeeld aanwijzen). Wat staat daar? Als het kind het woord 

met goed leest of niet goed spelt, dan voorzeggen en instructie vervolgen. Ja, 

daar staat kaas. Bekijk dat woord eens goed. Kijk nu eens achter de lijn. ( l i jn 

en keuzewoorden aanwijzen) Zie ¡e daar precies hetzelfde woord staan? Wijs 
dat dan eens aan met je vinger. Coed zo. Indien fout, dan het kind met eigen 
woorden tot correctie brengen 
Zo, dat oefenen we nog een keer. Hier voor de lijn staat bal (aanwijzen). Be
kijk dat woord eens goed. Je hoeft het woord niet meer op te lezen. Kijk nu 
maar eens naar de woorden achter de lijn (keuzewoorden aanwijzen). Welke is 
daar precies hetzelfde als het woordje voor de lijn (voorbeeld aanwijzen)7 

Coed zo. 
Ik laat ¡e nu nog een heleboel woorden zien en dan moet jij altijd eerst hier 
kijken (voorbeeldwoord) en dan datzelfde woord hier uitzoeken (keuzewoorden) 
en het met je vinger aanwi/zen. Je hoeft de woorden niet op te lezen. Als het 
kind moeilijke of onuitspreekbare woorden toch tracht te lezen, dan de laatste 
instructiezin herhalen We beginnen. 
ingedrukt als de pi het bedekkende vel papier verschuift , zodat het volgende 
item voor het kind zichtbaar is. De stopwatch wordt gestopt als het kind een 
woord met zijn vinger aanwijst (bij de voorbeelden het kind dus uitdrukkel i jk 
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tot deze werkwijze brengen). De pi noteert bij elk item de t i jd in seconden (met 
een cijfer achter de komma) en het nummer van het gekozen woord, ongeacht 
het fout of goed zi jn. De nummering van de woorden is als volgt: 

vb 1 2 3 4 5 6 

Indien het kind spontaan een fout corrigeert, wordt de eerste keuze en t i jd 
hierbij toch genoteerd met aantekening van de correctie Na afloop mag wel te
gen ieder kind (ongeacht zijn prestaties) gezegd worden dat het goed gewerkt 
heeft, maar met hoeveel het goed heeft. 
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Bijlage 4 

Tikpatronen natikken en vergelijken 

Proefleider (pi) zit tegenover het kind Opstelling cassetterecorder, ongeveer 
tussen pi en het kind. 
Stel de volumeregelaar zodanig in , dat de tikken voldoende hoorbaar zi jn. In 
een rustige omgeving is stand 3 voldoende. 
Wordt een item onverstaanbaar door wat voor een storing dan ook, spoel dan een 
stukje te rug , zodat het betreffende item opnieuw beluisterd kan worden. 

Eerste deel: natikken 
tellerstand begin: 000 
tellerstand einde 027 
Direct hoor ¡e tikken uit deze recorder. Jij moet dan eens proberen die net zo 
na te tikken met dit potlood. Ik zal het eens voordoen. Luister maar. 
(recorder starten op 000) 

vb 1 . . . 
Nadat pi het patroon gehoord heeft, t i k t hi j /zi j het na met een potlood op het ta
felblad, zodat het kind het kan zien. 
Alsjeblieft hier is het potlood. Probeer het ook maar eens. Als ik "ja" knik, 
mag je tikken, (pp mag beslist met eerder natikken). De pi leest ter controle 
het aangeboden patroon mee. 

vb 2 . . 
Ja, goed zo. Probeer het nog maar eens. 

vb 3 . . . 
Ja, goedzo. (Wanneer de pp het met goed doet, dan weer terugspoelen naar 
000 en opnieuw starten.) 
Nu komen er nog een paar, maar ik zeg niet meer of je het goed doet. Luister 
maar goed. 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
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6. 

7. 

8. 

9 . 

10 

PI leest het t i kpa t roon u i t de recorder mee op het score formul ie r en kn i k t dan 

naar het k i n d . Na het laatste antwoord de pauzetoets i n d r u k k e n . Een t i k p a 

t roon is goed nage t i k t , als de vo lgorde van kor te ( . . ) en /o f lange ( . . ) 

pauzes tussen de t i k k e n door het k ind hetze l fde is als de vo lgorde bi j de t i k ken 

op de casset te. Onder l i nge versch i l len m ha rdhe id van de t i k k e n of de v e r 

schi l len m t i ksne lhe id te l len dus met in de beoordel ing mee. Omcircel goed als 

het an twoord goed nage t i k t is en fout als het f o u t nage t i k t i s . 

Tweede dee l . vergelijken 

t e l l e rs tand beg in : 028 

te l l e r s tand e inde: 083 

Nu gaan we het anders doen. Je hoeft niet meer na te tikken. Je hoort direct 

steeds twee keer achter elkaar tikken. Je moet dan proberen te zeggen of er 

twee keer hetzelfde of verschillend getikt wordt. 

Luister maar eens naar het eerste voorbeeld. Als ik "ja" knik, dan mag je het 

antwoord geven. 

Pauzetoets u i t . 

v b 1 en . . ( ve rsch i l l end ) 

Ja, verschillend. Coed zo. 

Evenzo: 

v b 2 . . . en ( ve rsch i l l end ) 

vb 3 en (hetze l fde) 

vb 4 . en (ve rsch i l l end ) 

Wanneer de pp bi j de voorbeelden geen goed antwoord gee f t , dan terugspoelen 

to t 028 en opnieuw s t a r t e n . 

Nu komen er nog meer, maar ik zeg niet meer of je het goed doet. Luister maar 

eens goed. 

1 . . . en . . ( ve rsch i l l end ) 

2 . en (hetze l fde) 

3 . en . . (h ) 

4 . en . . . . ( v ) 
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5 en (h) 

6 en (v) 

7 en (h) 

8 en (v) 

9 en (v) 

10 en (h) 

11 en (h) 

12 en (v) 

13 en (h) 

14 en (v) 

De pi leest de tikpatronen uit de recorder mee op het scoreformulier en knikt 
dan naar het kind 
Op het scoreformulier omcirkelt de pi het antwoord van het kind 

Totale speelduur van het bandje van 000 tot 083 5 minuten 
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Bijlage 5 

Fouten opsporen 

Proefleider (pi) zit naast het kind Het testblad (tevens scoreformulier) wordt 
van te voren op de stippellijn omgevouwen en zo neergelegd, dat de pp alleen 
het deel boven de stippellijn ziet 
Direct mag ¡e een klein verhaaltje lezen. Maar er staan fouten In. Probeer eens 
of ¡ij die fouten kunt vinden. Als ¡e een fout gevonden hebt, schn/f er dan maar 
boven (boven voorbeeldzin wijzen) hoe het goed is. Laten we eerst dit zinnetje 
proberen (voorbeeldzinnetje) 
Als de pp de fouten niet v indt, dan helpen 
PI draait het blad om, zodat het verhaaltje zichtbaar wordt 
Zo, nu help ik niet meer. Probeer nu maar eens alleen alle fouten hierin te 
vinden, (tekst aanwijzen ) Dus als je een fout gevonden hebt, schrijf er dan 
maar boven hoe het wel goed is. Zeg je even als je er klaar mee bent? Begin 
maar. (stopwatch indrukken) Kan de pp niet corr igeren, maar wijst hij wel 
(terecht of met) een fout aan, laat hem dan de vermeende fout aanstrepen 
(eventueel streept de pi de fout aan) Stopwatch stoppen wanneer de pp te 
kennen geeft klaar te zijn Na afloop bedanken 
Scoring· 

1 fouten Erop toezien dat de pp de fouten die hij meent te zien corrigeert 
of op zijn minst aanstreept of aanwijst (in het laatste geval streept de pi 
aan) 
2 t i jd Noteer rechtsonder op het testblad de t i jd vanaf "begin maar" tot 
het einde m seconden (met een cijfer achter de komma) 
3 opmerkingen. Opmerkingen op de achterzijde van het testblad 

Scoreformulier en testblad Fouten opsporen 

naam datum uur 
school proefleider 
voormeting/ nameting/ follow-up (juiste omschrijving omcirkelen) 
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Toen Jons wakker wer, ging hij weer up stap. 

Het werd bonken en hij stapte een hotelletje binnen. Hier zal ik lekker warm 

bord soep nemen, dacht Joris met ее lekker bordje aadappelen erbei De baas 

maakte ales netjes klaar en Joris het at lekker op Ik zal u even betalun! zei 

Joris Goedbloed. HIJ maakte zijn nemzak open . . . .Maar was waar zijn builtje met 

geld nu gedleven7 Ze hebben mijn gestolen' zei Joris Goedbloed. Wat! schreeude 

de baas JIJ bend een bednger. 
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Bijlage 6 

Cloze test 

Op het testblad staan 4 oefenzmnen en 16 testzinnen. In iedere zin ontbreekt 
één woord (aangeduid met een dikke st ip) . De bedoeling is, dat het kind door 
de zin zelf te lezen achterhaalt welk woord ontbreekt. 
De pi zit naast het k ind. 
Het testblad ligt voor de pp, maar is bedekt met een blanco vel papier. 
De presentatie gebeurt door het bedekkende blad steeds een zin omlaag te 
schuiven. 
Instructie: 
Ik heb hier een heleboel zinnetjes. Die mag ¡ij direkt lezen. Maar uit iedere zin 
is één woordje weggelaten. Nu moet jij eens bij iedere zin proberen te zeggen 
welk woordje weggelaten is. 
We zullen eerst eens even oefenen. Hier zie je het eerste zinnetje. 
Eerste oefenzin (vuur is erg . .) zichtbaar maken. Die dikke zwarte stip staat 
op de plaats waar het woordje weggelaten is. Lees de zin maar eens voor. Weet 
je welk woordje er moet staan? Zeg het maar. Goed zo. 
Indien fout of geen antwoord: 
Lees nog eens rustig het zinnetje. Welk woordje moet er in plaats van de zwarte 
stip staan? Indien weer fout of geen antwoord dan voorzeggen en uitleggen. 
Evenzo de drie andere oefenzinnen. 
Tekst oefenzinnen (voorlezen indien nodig) 

Vuur is erg heet. 
poets je tanden iedere dag. 
Knip met de schaar het touw door. 
Vader smeert boter op zijn brood. 
( N . b . : Antwoorden hoeven met hetzelfde te zijn als boven. In de laatste zin is 
b. v. jam ook ju is t ) . 
Wanneer het kind bij de oefenzinnen de indruk wekt niet te kunnen lezen, dan 
heeft verdere afname van de cloze test geen zin. 
Zo, nu help ik niet meer. Lees altijd eerstde zin en zeg dan het woordje dat op 
de plaats van de dikke zwarte stip moet staan. Als het antwoord uit meer dan 
één woord bestaat, pp zeggen met één woord te antwoorden. Bij herhaling let
terl i jke antwoord invullen. 
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De stopwatch wordt exact ingedrukt als de pi het bedekkende vel papier ver
schuift, zodat de volgende zin voor het kind zichtbaar is. De stopwatch wordt 
gestopt als het kind antwoord geeft. 

De pi noteert bij elke zin de t i jd in seconden (met één cijfer achter de komma) 
en vult het antwoord in de desbetreffende zm in. 

Indien het kind spontaan een foute keuze corrigeert, wordt de eerste keuze en 
de t i jd hierbij toch genoteerd met aantekening van de correctie. 

Skoreformulier cloie - tes t 

naam datum uur 
school . . proefleider 
voormeting/ nameting/ follow-up (juiste omschrijving omcirkelen) 
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t i j d m sek. 

1 . De b la f t e rg h a r d . 

2. Verse melk smaakt . 

3 . Loes in het diepe water . 

4 . De nieuwe wekker h a r d . 

5. De lege wo rd t opgepompt. 

6. Die jongen geeft mij een k lap . 

7 .De weer b lus t de fe l le b r a n d . 

8. Het mes sn i jd t f i j n . 

9. De bakke r ve rkoop t vers . 

10. De t re inen waren v o l . 

1 1 . De glazen worden g e v u l d . 

12. Ui t de radio mooie muziek. 

13. De zieke worden omgehakt . 

14. Het p rach t i ge v u u r w e r k h a r d . 

15. De spelen met de nieuwe ba l . 

16. De zieke man l ig t m . 

to taa l : 

Opmerk ingen : 

154 



Bijlage 7 

Vierde Leeskaart 

\1 ler i^e l e e s k a a r t 

proef leicer 

voorncting / nameting / Гоіюиі-ир (juiste omschrijving omcirkelen) 

totaal 

reikte 
... 
tekst 

fout 

gelezen 

voor

gezegd 

ouer-

^eslaçen 
ÛOED 

tusEen-
gevoegd 

totale 
t.jd 

i m sek 

benadering van c'e tekst: te globaal te synthetisch goed 

verstaanbaarheid: goed matig slecht 

uijst met de vinger bij: steeds soms nooit 

opmerkingenï 

ep = spelt ν = voorgezegd leerling 

een fout gelezen uoord noteren zoals het wordt uitgesproken door de 

1 het 
2 uroür 

3 stevig 
ύ en 

5 de 
6 sneeuw 
7 dwarrelde 

θ in 

α dikke 

10 uitte 
11 ulokken 

12 naar 
13 beneden 

10 Guus 

1b en 
lt Loes 
17 mochten 

1" hur 

1
Q
 oom 

2C uan 
21 de 
2 2 trein 
23 ophalen 
2Δ Onderweg 

25 кыэтеп 

26 ze 

27 langs 

2
r
 een 

sp υ 
sp υ 
sp V 

sp V 

sp V 

sp » 

sp » 

sp V 
sp V 

sp υ 

sp V 

sp У 

sp V 

sp V 

sp V 

SP У 

sp У 

SD У 

SD V 

SP У 

sp ν 

sp У 

sp ν 

sp ν 

sp ν 

sp ν 

sp У 

sp ν 

29 

30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 
37 
36 
39 
40 

m 
42 
43 
4b 

45 
46 
47 

4Я 

49 

SO 

Ы 

52 

53 

4 
с; f] 

56 

plein 

usar 

у ак 

een 

circustent 

staat 

Daar 

waren 

nu 

veel 

kinderen 

elkaar 

net 

sneeuwballen 

aan 

het 

bekogelen 

sneeuwpoppen 

aan 

het 

maken 

or 

aan 
het 

* ieeën 

LUUS 
en 

Loes 

sp υ 
sp У 

sp ν 
sp u 
sp ν 
sp У 

sp У 

sp У 

sp У 

sp V 

sp V 

sp V 

sp У 

sp V 

sp У 

sp V 

sp y 

sp V 

SP V 

sp V 

sp V 

sp V 

sp V 

sp V 

sp V 

sp V 

sp V 

sp У 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

7fi 

79 
-0 

LI 

n2 
L3 

bti 

gingan 

ook 

meedoen 

Ineens 

dacht 

Loes 

ап 

haar 

oom 

He 

moeten 

ogenblikkelijk 

oom 

ophalen 

zei 

ze 

Het 

was 

gelukkig 

eichtbij 

en 

ze 
1 iepen 

metten 

door 

naar 

het 

perron 

sp y 

р У 

sp ν 
βρ V 

sp ν 
р ν 

SP V 
ер у 

SP V 

ар ν 
sp ν 
ар ν 

sp ν 
эр ν 

sp ν 
sp ν 

sp ν 
ер ν 
ар ν 
sp ν 
sp ν 
sp ν 

sp ν 
sp ν 
sp ν 
sp У 

SP У 

ар У 

Β5 daar 

86 zagen 
87 ze 

βθ hoe 
89 hun 
90 oom 
91 stond 
92 te 

93 leunen 
94 tegen 
95 een 
96 raclemebord 

97 waar 
96 iets 

99 over 
100 gymnastiek 

schoenen 
101 op 
102 stond 
i03 HIJ 
104 lachte 
105 en 

106 zwaaide 
1G7 dus 
108 boos 

109 was 
110 hij 

11 met 

sp 
sp 

sp 
sp 

sp 
sp 

SP 
sp 
ap 
sp 
ap 
sp 

sp 
SP 
sp 

sp 
SP 
sp 

sp 

sp 
sp 
sp 

SP 

sp 

sp 
sp 

sp 
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Bijlage δ 

Rekenen (verkorte versie Schiedamse Rekentest) 

PI zit tegenover het k ind. Het kind beschikt over een potlood of een pen 

We gaan nu eens rekenen. Ik wil eens zien welke sommen ¡e goed kunt en welke 
sommen ¡e nog een beetje moeilijk vindt. Als ¡e een som niet weet, zet je er een 
streepje en ga je door met de volgende. Als /e een antwoord fout hebt, dan zet 
je er een streep door en schrijf je het goede antwoord erachter. Als kinderen 
iets vragen over de opgaven, dan alleen zeggen: Doe het maar zoals je denkt 
dat het moet. Je moet goed doorwerken. Het allerbelangrijkste Is dat de sommen 
goed zijn. 

De pi legt het testblad (dat tevoren reeds boven de stippellijn ingevuld en om-
gevouwen is) voor de pp neer, zegt tegelijk begin maar hier (wijst de eerste 
opgave van de eerste rij aan) en drukt de stopwatch in. 
De pp moet eerst ri j 1 en daarna rij 2 afwerken. Er mogen geen sommen overge
slagen worden Er moet of een streepje óf een uitkomst komen te staan 
Na beantwoording van de laatste opgave wordt de stopwatch gestopt en de t i jd 
m seconden rechtsonder genoteerd 
De pp mag eventuele berekeningen op het testblad zelf uitvoeren. 
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Bijlage 9 

MFF-configuratie (afmetingen) 

ih' 

+ (¡Г, S. i') 

*(-t.T,-M + №Г,-іЯ 

*úf. Si') 
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Bijlage 10 

TKM-configuratie (afmetingen) 
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Bijlage 11 

Procedure en instructies oogbewegingsonderzoek (ingekort) 

-Apparatuur controleren. 
-Pp binnenhalen en naam noteren. 
-Iets vertellen over de bedoeling van het onderzoek. 

We willen graag weten hoe kinderen met hun ogen naar plaatjes kijken. 
Daarom staan hier wat apparaten. Zoals die tvcamera (scenecamera aan
wijzen). Die neemt het plaatje op waar je direct naar gaat kijken. 

- Pp op de stoel installeren. Band om hoofd vastmaken. Voetsteun instellen. 
- Stemdetectie controleren. 
- Start projectie van kalibratiedia. Inf raroodlichtbron aan. Zaalverlichting 
uit. Pupildehmeters instellen, parallelliteit spiegel controleren, infraroodpro-
jectie controleren, pupilgrootte controleren. 
Kun je nu je hoofd zo stil mogelijk houden? Als je dat lukt, dan kan ik, als 
we klaar zijn, je laten zien hoe het gegaan is. 

-Kalibratie eyemovement momtor (assistente wijst de ijkpunten aan). 
- Start polygraaf. 
Nu komt er nog een plaatje met een paar kruisjes. Wil je heel goed naar het 
midden van de kruisjes kijken die [naam assistente) aanwijst? 

- Videorecorder starten. 
- Start ¡nstrumentatierecorder en projectie nieuwe kalibratiedia. Assistente 
wijst m vaste volgorde de zes ijkpunten aan. 
- Eerste pauzedia 
Je ziet nu alleen een kruisje. Als je even wilt hoesten of zo, probeer dat dan 
te doen als je zo'η kruisje ziet. Verder moet je je hoofd goed stilhouden. 

Elke keer als ik zeg: "Kijk maar naar het kruisje", dan moet je goed naar het 

midden van het kruisje kijken. Coed, kijk maar naar het kruisje. 

- Start dia met eerste oefenitem "meetlat" van de MFF. Wanneer het kind een 

fout antwoord geeft, dan daar op wijzen en door laten gaan tot de juiste af

beelding gevonden is. 

Kijk eens naar wat (naam assistente)daar in het midden aanwijst. Wat is dat? 

Ja, op dat middelste plaatje zie je iets om mee te meten (controleren of 

inderdaad de middelste bekeken wordt) . Kijk nu eens naar de plaatjes er om 

heen (de assistente wijst de overige plaatjes aan; controleren of er inderdaad 
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naar gekeken wordt ) . Zie je daar precies dezelfde staan als in het midden? 
Zeg dan eens het cijfer dat er naast staat Coedzo. Indien fout, 

het kind laten corr igeren. 
- Kijk maar naar het kruisje (pauzedia), dan komt de volgende. 

- Start dia met tweede oefenitem ("beker") van de MFF. Na fout antwoord het 
kind door laten gaan totdat het juiste plaatje gevonden is 
Je ziet m het midden een beker met een oor eraan. Bekijk hem eens goed 
Kijk nu eensnaar de plaatjes er omheen Welke is daar precies hetzelfde als 
het middelste plaatje? Zeg eens welk cijfer daar bij staat? . . . . Coed 
zo, ja. Indien fout, pp laten corr igeren. Ik laat je nu nog een heleboel 
plaatjes zien en dan moet jij altijd eerst naar de middelste kijken, (assistente 
wijst aan). Als je hetzelfde plaatje gevonden hebt, zeg dan meteen het cijfer 
dat er bij staat. Zeg dat heel duidelijk. Nu, daar komen die plaatjes dan. 

Zit je goed? Kijk dan maar naar het kruisje (pauzedia) 

- Start dia met eerste testitem. Antwoord noteren. 
Kijk maar naar het kruisje, (pauzedia) 

- Start dia met tweede testitem Antwoord noteren. 
Enzovoort tot en met laatste (twaalfde) MFF-testitem. 

- Start kahbratiedia met 6 kruisjes 
Wil je goed naar het midden van de kruisjes kijken, díe (naam van assistente) 
aanwijst? Assistente wijst m vaste volgordede de zes ijkpunten aan 

Nu doen we dat nog een keer met een ander plaatje. 
Kijk goed naar het midden van de kruisjes. Assistente wijst m vaste volgor
de de drie ijkpunten aan. 

Kijk maar naar het kruisje (pauzedia). 
- Start dia met oefenitem TKM 

Boven zie je een bloem (assistente wijst aan). Bekijk die eens goed. Kijk nu 
eens naar beneden (assistente wijst aan). Welke is daar precies hetzelfde als 
de bovenste? Zeg eens welk cijfer daar bij staat? Coed zo, ja. 
Indien fout, pp laten corrigeren 
Ik laat nu nog een paar van die plaatjes zien en dan moet jij altijd eerst naar 
de bovenste kijken, (assistente wijst aan) en dan datzelfde plaatje daaron
der (assistente wijst aan) uitzoeken. Als je hetzelfde plaatje gevonden hebt, 
zeg dan meteen het cijfer dat erbij staat. Zeg dat heel duidelijk. Daar komen 
ze. 

Zit je goed? Kijk dan maar naar het kruisje (pauzedia). 
- Start dia met eerste testitem TKM. Antwoord noteren. 
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- Kijk maar naar het kruisje (pauzedia). 

- Start dia met tweede testitem Τ KM. Antwoord noteren. 

Enzovoort tot en met laatste (zesde) TKM-testitem. 

- Start dia met oefenitem TPV. 

Nu moet ¡e alleen zeggen of de twee plaatjes, die je ziet, hetzelfde of ver
schillend zijn. Zijn deze twee hetzelfde of verschillend? Coed ja. Nu laat ik 
er nog een paar zien. Jij hoeft alleen te zeggen: hetzelfde of verschillend. 

Zit je goed? Kijk dan maar naar het kruisje (pauzedia). 

- Start dia met eerste testitem TPV. Antwoord noteren. - Kijk maar naar het 
kruisje (pauzedia). 
- Start dia met tweede testitem TPV. Antwoord noteren. 

Enzovoort tot en met laatste (zesde) testitem. 
- Einde oogbewegingsregistratie. 
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Bijlage 12 

Dataverwerking Oogbewegingsonderzoek 

Voor de verwerking werd een aantal FORTRAN IV programma s geschre
ven, waarvan de belangrijkste nu in volgorde van gebruik beschreven 
worden Het eerste programma1* (W Hulstijn) zorgde voor het inlezen van de 
gegevens tijdens het afspelen van de instrumentatierecorder Tevens werd 
hierbij een analoog-digitaal conversie uitgevoerd met een bemonstenngsfre-
kwentie van 100 Hz De oorspronkelijke spanningsrange van -5 tot +5 V 
werd hierbij omgezet in een discrete waardenrange die van -2048 tot +2047 
liep Hierdoor kon een databestand gemaakt worden dat voor iedere 10 msec 
numeriek de toestand beschreef m ieder van de vier mputkanalen de hori
zontale en verticale ki jkr icht ing en twee markeringskanalen 

In een volgend programma (J Sterenborg) werden de blikpuntcoordmaten 
voor iedere kalibratietnal apart, op een grafisch beeldscherm geplot Met 
dit programma werden de volgende drie stappen m de verwerking gedaan 
In de eerste plaats werd een krappere begrenzing van de range van horizon
tale en verticale coördinaten ingesteld Het programma tekende daartoe twee 
verticale en twee horizontale lijnen op het scherm Het kader dat door deze 
vier lijnen gevormd werd, gaf het gebied aan waarin bij de verdere ver
werking de fixaties opgespoord zouden moeten worden Het kader werd 
steeds zo gekozen, dat de uitersten van het oorspronkelijke meetbereik 
buiten het kader vielen Coördinaten die door een storing ontstaan waren, 
clusterden vaak juist aan deze randen 

In de tweede plaats werd met dit programma de tolerantieparameter voor de 
fixatiebepaling vastgelegd Deze parameter wordt bij de bespreking van het 
fixatiedetectieprogramma verder toegelicht Voorlopig is het voldoende te we
ten dat de tolerantieparameter aangeeft hoe groot (het dubbele van) de af
stand van een blikpuntcoordmaat tot een fixatiemiddelpunt mag zijn om nog 
bij deze fixatie gerekend te mogen worden Ook m dit geval produceerde het 
programma twee verticale en twee horizontale lijnen (Figuur 17) 

'Achter de aanduiding van een computerprogramma dat voor het eerst in de 
tekst genoemd wordt, is tussen haakjes de naam van de schrijver genoemd 
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Figuur 17 Schematische opbouw van het beeld van een graf isch scherm De 
punten representeren een f ic t ieve conf igurat ie van sample 
coördinaten die afkomstig zi jn van een ka l ib ra t ie f iguur met ze 
ven i jkpunten t l t4 ζ jn de instelbare tolerant ie l i jnen ml m4 zijn de 
instelbare meetveldkaderl i jnen 

Op het scherm waren bij de eerste kalibratietnal meestal zeven duidelijk 

onderscheidbare clusters van blikpuntcoordmaten te zien De zwaartepunten 

van deze clusters representeerden de kahbratiekruisjes waar de pp naar ge

keken had Een beoordelaar, die speciaal voor deze taak ingewerkt was, het 

de vier lijnen zodanig verschuiven, dat ze door de zwaartepunten van de zes 

buitenste clusters liepen Wanneer de Imker of de rechter verticale lijn met 

door de zwaartepunten van de twee boven en onder elkaar liggende clusters 

getrokken kon worden, omdat de twee clusters in horizontale richting ver

schoven waren, dan werd de lijn zoveel mogelijk midden tussen de cluster-

zwaartepunten doorgetrokken Aangezien de afstanden tussen de 

kahbratiekruisjes op de dia bekend waren (m hoekgraden), werd met het in

stellen van de lijnen de correspondentie vastgelegd tussen de eenheden, 

waarin de blikpuntcoordmaten m de file waren ui tgedrukt, en de afstand m 

hoekgraden tussen de kalibratiekruisjes Deze correspondentie maakte het 

mogelijk de gewenste tolerantie (1,5) m hoekgraden m het programma m te 

voeren, zonder dat bekend hoefde te zijn hoeveel de overeenkomstige tole

rantie m de bemonsterde spanningsvariaties moest zijn 

De derde functie van het programma had te maken met het fe i t , dat ge

durende de testfasen van de verwerkingsprocedure vervormingen m het pa

troon van kalibratieblikpunten te zien waren Deze vervormingen droegen 

vaak net zoals in Figuur 17 het karakter van een rotatie rond het middelste 
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cluster Bovendien was in de configuratie die door de twee Imker en rechter 
clusters gevormd werd, vaak de vorm van een parallellogram of een 
trapezium te herkennen Deze constatering noodzaakte tot een herijking van 
de blikpunten In dit programma word daarvoor de basis gelegd De 
beoordelaar plakte daartoe bij iedere kahbratietrial een transparant vel 
acetaatfolie over het beeldscherm en omcirkelde met een v i l ts t i f t de zeven of 
drie clusters die bij de kalibratiefiguren met evenveel kruisjes hoorden 

Het volgende programma (J Sterenborg) verwijderde kortdurende sto-
rmgspieken uit de blikpuntcoordmaten Dit werd noodzakelijk geacht omdat 
diverse korte storingen m de registratie gesignaleerd waren De correctie 
was er op gericht onderbroken fixaties weer tot een geheel te maken De cor
rectie besloeg echter steeds een zodanig korte periode, dat rekeninghoudend 
met de (nog later toe te lichten) duurparameter voor de fixatiebepalmg, geen 
nieuwe fixaties gecreëerd konden worden op basis van de middeling van 
coördinaten die in feite bij een storing of een saccadische beweging hoorden 
Een storing werd gedefinieerd als een aantal van maximaal vijf achtereen
volgende samples (50 msec) die waarden hadden, die buiten de (in het vorige 
programma) ingestelde maxima en minima van de te verwerken 
blikpuntcoordmaten vielen 

Het hierna volgende programma CODE (J Sterenborg) vertegenwoordigde 
een van de belangrijkste programma s voor de verwerking van de oogbe-
wegmgsdata Binnen dit programma werden alle gesampelde 
blikpuntcoordmaten gecategoriseerd m drie typen " f i xa t ie ' , "(saccadische) 
beweging" en "onbepaald" In de laatste categorie vielen alle coördinaten, die 
om welke reden dan ook buiten het eerder ingestelde verwerkmgsbereik 
vielen Dit kon optreden bij storingen, oogknippers en wanneer de pp buiten 
het meetbereik keek (dus ook buiten de aangeboden stimulusconfiguratie) 

Een fixatie werd geoperationaliseerd als een serie van minstens tien 
achtereenvolgende blikpuntcoordmaten die m een gebied lagen dat in hori
zontale en verticale richting met groter was dan 1,5 hoekgraden Deze 1,5 
hoekgraden was de waarde van het zogenaamde tolerantiecritenum De 
lengte van tien samples, die overeenkwamen met een periode van 100 msec , 
was de waarde van de zogenaamde duurparameter De waarde van 100 msec 
was gekozen omdat bij een fixatieduur van minder dan 100 tot 150 msec m het 
algemeen geen informatie opgenomen wordt (Russo, 1978) Voor de toleran
tieparameter was 1,5 graden gekozen vanwege de omvang van de fovea (1 
graad) en de opgegeven betrouwbaarheid van de oogbewegmgsapparatuur 
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(ruim 1 graad) Een te kleine tolerantieparameter leidt tot het ten onrechte 
niet detecteren van fixaties, een te grote tolerantieparameter leidt tot een 
aan elkaar koppelen van m feite verschillende fixaties (In de testfase van 
het programma op de data van een pp, werd bij het gebruik van een duurpa
rameter van 100 msec en een tolerantieparameter van 1, 1,5 en 2 hoek-
graden vastgesteld dat bij de waarde van 1,5 graden de meeste fixaties 
voorkwamen ) Het algoritme voor de fixatiedetectie wordt m het stroomdia
gram van Figuur 18 weergegeven Om de coördinaten van het eerste sample 
van de trial werd een kader gelegd met de waarde van de tolerantie als 
hoogte en breedte Het coordmatenpaar van het sample lag m het middelpunt 
van dit kader Van het volgende sample werd getoetst of de coördinaten bin
nen het kader van de vorige samplecoordmaten vielen Uit het voorgaande 
volgt dat de afstand in horizontale (x) en m verticale (y) richting met gro
ter dan 0,75 graden mocht zijn Voldeden de nieuwe coördinaten aan deze 
eis, dan werden van de twee x- en y-coordmaten een gemiddelde x- en 
y-coordmaat berekend 

Het tolerantiekader werd vervolgens om deze nieuwe gemiddelde coördinaten 
gelegd Vielen de coördinaten van het derde sample eveneens binnen dit 
nieuwe kader, dan werden nieuwe gemiddelden berekend over de drie x- en 
y-coordmaten BIJ iedere nieuwe sample, waarvan de coördinaten binnen het 
kader vielen, werd de plaats van het centrum van het tolerantiekader dus 
iets bijgesteld, door de coördinaten van het centrum gelijk te stellen aan het 
gemiddelde van de coördinaten van de samples die tot dan toe binnen het ka
der gevallen waren Bleken er tien of meer samples met hun coördinaten 
binnen het kader te vallen, dan werd deze serie als een fixatie beschouwd 
Bleek een sample buiten het tolerantiekader van zon serie te vallen, dan 
werd de fixatie als beëindigd beschouwd De x- en y-coordmaten van het to
lerantiekader werden gelijk gesteld aan de coördinaten van het nieuwe sample 
en het proces kan opnieuw beginnen Werd een serie al voor het bereiken 
van het duurcriterium (tien samples) afgebroken, dan volgde de zogenaamde 
terugstapfunctie Dit laatste hield in dat het toetsmgs- en middelmgsproces 
een sample later dan in de afgebroken serie opnieuw gestart werd Dit moest 
helpen voorkomen dat een fixatieserie, die al gestart was op een sample die 
m feite met tot de fixatie behoorde maar bijvoorbeeld tot een laatste stukje 
saccade, nog voor het detectiepunt (tiende sample) zou worden afgebroken 
wegens de assymetnsche positionering van het tolerantiekader ten opzichte 
van het cluster van fixatiesamples Wanneer een fixatie beëindigd werd, dan 
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Figuur 18 Opbouw van het fixatiedetectieprogramma CODE 

werden de х- en y-coördinaten van het laatste tolerantie centrum als repre
sentatief coördmatenpaar voor de fixatie beschouwd. Samples die noch tot de 
categorie "f ixatie" noch tot de categorie "onbepaald" behoorden, werden ge
codeerd als "beweging". 

In een volgende stap (die met m het stroomdiagram afgebeeld ¡s) werd 
gekeken of er zich direct voorafgaande aan de beëindigde fixatie een andere 
fixatie bevond. Als dit zo was, dan werd getoetst of het coördmatenpaar van 
de tweede fixatie minder dan de halve tolerantiewaarde van de coördinaten 
van de eerste fixatie afweek. Was dat het geval, dan werden beide fixaties 
als één geheel beschouwd met nieuwe coördinaten die uit de gewogen gemid
delden van de coördinaten van de twee oorspronkelijke fixaties bestonden. 
De weging geschiedde naar het aantal samples per f ixat ie. Het hier be
schreven fixatiedetectie-algontme is verwant aan de door Mandel (1979) be
schreven procedure. 

In het hierop volgende programma (J . Sterenborg) werd een volgende stap 
in de eerder aangekondigde naijkmg verr icht . De transparante folie, waarop 
de clusters van de kalibratiefixaties m een eerder beschreven verwerkmgs-
stap aangetekend waren, werd opnieuw over het beeldscherm geplakt. Het 
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programma plotte één voor één de locaties van de fixaties in de kahbratietrial 
op het beeldscherm. De beoordelaar had tot taak het nummer van het 
i jkingskruisje in te voeren, wanneer een fixatie binnen het bijbehorende 
cirkeltje op de folie viel . Hierdooor werd een nieuwe relatie tussen de 
¡jkpuntcoördmaten (van de kruisjes op de kalibratiedia) en de geregistreerde 
blikpuntcoördmaten vastgelegd. De ¡jkpuntcoördmaten en de bijbehorende 
geregistreerde fixatiecoordmaten werden ingevoerd m een 

multiple-regressieanalyseprogramma (E. van Lieshout en J . Sterenborg). 
Hierbij werd voor matrixinversie gebruik gemaakt van de subroutine CROUT 
(Bendermacher, Noot 7). Het rekenalgontme werd gebaseerd op Winer (1971, 
pp 69-74). Uitgangspunt bij deze analyse was, dat er vervormingen ont
stonden omdat de gemeten coördinaat in één ki jkr icht ing (horizontaal of ver
ticaal) niet alleen afhankelijk was van deze k i jkr icht ing, maar tevens een 
zekere mate van afhankelijkheid ten opzichte van de andere ki jkr icht ing be
zat. Voor de x- en y-coördinaten werden afzonderlijke regressie-analysen 
uitgevoerd, waarbij respectievelijk de x- en y-coördmaten van de ijkpunten 
(totaal 10) in hoekgraden als criteriumvariabelen werden ingevoerd. De set 
predictorvariabelen bestond in beide gevallen uit : de gemeten x- en 
y-coördmaten van de fixaties op de kalibratiekruisjes, de kwadraten van 
beide coördinaten en het produkt van de x- en y-coördmaten. Samen met de 
constante bedroeg het aantal predictorvariabelen zes. Met de berekende re
gressiecoëfficiënten konden correctieformules gemaakt worden m de vorm 
van : 

X' = b + b χ + b y + b χ 2 + b y 2 + b x y 

Y' = B1 + B 2 x + B y + B^x 2 + B y 2 + В x y 

waarbij x' en y' de gecorrigeerde coördinaten in de x- en y- r ich t ing , x en у 
de gemeten coördinaten en b en В de berekende regressiecoëfficiënten zi jn. 
Een ongeveer identieke correctieprocedure werd gevolgd door Carmody, 
Kundel en Nodme (1980). 

Het programma (J. Sterenborg) voor de volgende stap comprimeerde de in
formatie uit de oorspronkelijke files, waarbij een aanzienlijke datareductie 
plaatsvond (die zich manifesteerde in een afname van gemiddeld meer dan 960o 
van de bezette opslagruimte op schijf van de nieuwe ten opzichte van de oor
spronkelijke f i les). Per fixatie werd het aantal samples geteld. Voor de toe
standscodes "beweging" en "onbepaald" werd per blok van aaneengesloten 
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samples met dezelfde code, eveneens het aantal samples geteld De uitvoer 
van het programma bevatte naast identificatiegegevens, de volgende data per 
tes t tna l : ten eerste, een geschiedenis van gebeurtenissen in code (0 = onbe
paald, 1 = beweging en 3 = fixatie) en het aantal gebeurtenissen, ten tweede, 
de duur van iedere gebeurtenis in samples en, ten derde, het aantal fixaties 
en de coördinaten van deze fixaties. Deze coördinaten waren met behulp van 
de in het voorgaande programma berekende regressiecoefficienten, volgens 
de eerder gegeven formules, gecorrigeerd en m hoekgraden 
getransformeerd. 

Het programma FIXAN 

Het programma FIXAN (E van Lieshout) had tot doel psychologisch inter
preteerbare variabelen uit het databestand te creëren. Alleen de variabelen, 
die in de statistische analyse gebruikt werden, worden toegelicht Het 
stroomdiagram m f iguur 19 geeft m vereenvoudigde vorm de opbouw van het 
programma weer. 
De basis voor de meeste berekeningen m het programma, vormde de detectie 
van fixaties, die gezien hun coördinaten, het kijken naar een stimulusfiguur 
representeerden. De vier grenslijnen van de rechthoekige kadertjes van de 
MFF en TPV taak en de zes grenslijnen van de zeshoekige kadertjes van de 
TKM, werden daartoe in lineaire vergelijkingen uitgedrukt De intercepten 
en richtingscoéfficènten van deze vergelijkigen werden m het programma in
gevoerd. Het gebied waarbinnen fixaties als behorend bij een bepaald plaatje 
opgevat werden, wordt verder doel genoemd. Tevens kon door het opgeven 
van een vergrotingsfactor DELTA, de hoogte en breedte van het kader of 
doel lineair vanuit het doelcentrum vergroot worden. Na enige proef runs 
werd DELTA vastgezet op een factor 1,48 voor de MFF-doelen, een factor 
1,28 voor de TKM-doelen en een factor 1,28 voor de TPV-doelen Deze ver
groting had tot doel f ixaties, die door meetonnauwkeungheid vlak naast het 
doel terechtkwamen, toch als fixatie van dit doel te rekenen 

Met behulp van deze doelfixatiedetectie konden diverse tellingen uitge
voerd worden. Deze werden per testtnal verr icht De volgende simpele 
tellingen werden gedaan aantal doelen met een of meer fixaties, aantal 
fixaties en fixatieduur per doel en aantal fixaties en f ixatieduur m het doel 
van de standaardfiguur De doelfixatiedetectie werd ook gebruikt om de 
volgorde van gefixeerde doelen te analyseren. Wanneer een ononderbroken 
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Figuur 19. Opbouwvan het f ixatieanalyseprogramma FIXAN. 
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sene fixaties binnen een en hetzelfde doel viel , werd deze sene een stap ge
noemd Deze stap werd m het programma gelabeld met het nummer van het 
betreffende doel Op deze wijze kon het verloop van de tr ial beschreven 
worden m een serie stappen BIJ de MFF bijvoorbeeld, kon een dergelijke se
rie nummers bevatten van een tot en met zes Een serie van gefixeerde 
doelen werd pas als sekwentie geanalyseerd als ook de stappen zelf ononder
broken op elkaar volgden Om te voorkomen dat oogknippers en storingen 
(die niet eerder uit de data geëlimineerd waren) de vorming van een stap of 
een doelsekwentie ten onrechte voorti jdig zouden afbreken, werd de duur 
van de onderbrekingen, die uit gebeurtenissen van het type "onbepaald" of 
"beweging' bestonden, getoetst aan een criteriumparameter KRIT KRIT 
mocht echter met te groot gekozen worden Wanneer KRIT namelijk te groot 
was, zouden in de stap zodanig lange onderbrekingen van een onbepaalde 
oorsprong kunnen plaatsvinden, dat binnen de onderbrekingsduur m feite 
met-geregistreerde fixaties buiten het doel plaatsgevonden zouden kunnen 
hebben KRIT werd ingesteld op 150 msec Uitgegaan werd van een mim-
mumduur van 100 tot 150 msec voor f ixaties, waarbij nog infoi matie opname 
mogelijk was (Russo, 1978) en een saccadeduur van minstens 30 msec 
(Russo, 1978, Young & Sheena, 1975) Bij saccaden groter dan 2 hoek-
graden neemt de saccadeduur nog verder toe met de saccadelengte (Rayner, 
1978a) Zou er tijdens de onderbreking een met-geregistreerde fixatie 
buiten het doel plaatsvinden, waarbij bovendien informatie-opname plaats
vond, dan zou hiermee een tijdsperiode van minstens 30*100+30 msec gemoeid 
zijn geweest Een keuze van 150 msec voor KRIT leek dus alleszins verde
digbaar 

Doelsekwenties werden gecategoriseerd in twee loodrecht op elkaar staande 
indelingen iteratief vs lineair en homoloog vs globaal Een iteratieve 
sekwentie werd gevormd door een serie stappen, waarbij in iedere derde stap 
steeds hetzelfde doelnummer terugkwam In de volgende drie voorbeeldse-
ries 

7 4 7 4 7 4 7 4 
7 4 7 4 7 3 7 3 
7 4 7 6 7 17 2 

bestaat de eerste serie geheel uit een iteratieve sekwentie met een lengte van 
acht stappen, de tweede serie uit twee iteratieve sekwenties met lengten van 
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respect ieve l i j k v i j f ( 7 4 7 4 7 ) en v ie r ( 7 3 7 3 ) stappen en de derde ser ie 

u i t d r i e i te ra t ieve series met ieder een lengte van d r i e stappen ( 7 4 7 - 7 6 7 

- 7 1 7 ) . L ineaire series bestonden u i t iedere andere vo lgorde van s tappen , 

b i j voo rbee ld : 

7 4 3 2 6 7 2 6 

Eventuele andere cyc l ische pa t ronen , zoals 7 4 3 7 4 3 7 werden genegeerd 

en v ie len onder de categor ie l ineai r 

Sekwenties werden als beë ind igd beschouwd wanneer een m e t - f i x a t i e ge 

b e u r t e n i s , d ie langer dan 150 msec. ( K R I T ) d u u r d e , vo lgde of wanneer een 

f i xa t i e met coörd inaten bu i ten de doelen of in een " v e r k e e r d " doel vo lgde . 

I te ra t ieve sekwenties werden bi j de derde stap gedetecteerd en l ineaire bi j de 

tweede 

Homologe sekwenties waren i te ra t ieve of l ineaire sekwenties waarb i j de 

f i xa t ies van iedere stap b innen een begrensd deel van het doel v ie len . Deze 

begrenz ing bestond u i t een c i r ke l vo rm ig gebied rondom de coörd inaten van 

de eerste f i xa t i e m het doe l . De straal van deze c i r ke l werd na enige tests 

ingeste ld op 1,5 g r a d e n . Wanneer er een tweede f i xa t i e b innen deze c i r ke l 

v i e l , dan was een homologe serie begonnen. Na iedere nieuwe f i x a t i e , d ie m 

de c i r ke l v i e l , werden de coördinaten van het cent rum ge l i j kges te ld aan de 

gemiddelde coördinaten van alle to t dan toe bi j de serie behorende f ixa t ies 

De coörd inaten van het midde lpunt van de c i r ke l werden steeds berekend ten 

opz ichte van het cent rum van het doel waar de volgende f i xa t i e v i e l . Globale 

sekwent ies hadden geen of gedeel te l i jke homologe ser ies . Wanneer doelnum-

mers met een accent aangeven dat de f ixa t ies b innen een andere c i r ke l val len 

dan b i j de doelen met nummers zonder accent, dan zi jn er in het volgende 

voorbee ld 

7 4 7 4 7' 4 ' 7' 4 ' 

twee homologe i te ra t ieve sekwenties van v ie r stappen en éen globale 

sekwent ie van acht stappen lang 

In fe i te was een homologe sekwent ie een b i jzonder geval van een globale 

sekwent ie . Wanneer v e r d e r over een sekwent ie gesproken word t zonder de 

toevoeging "homoloog' , dan wo rd t een globale sekwent ie bedoeld 
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De laatste stap in de voorverwerking werd gedaan met een programma (E 
van Lieshout) dat de data over de trials middelde tot een waarde per varia
bele voor ieder van de drie tests (MFF, TKM en TPV) afzonderlijk. In ver
band met de sterk wisselende kwaliteit van de registratie, werden de 
gemiddelden gewogen naar het percentage t i jd dat binnen een tr ial gefixeerd 
werd. 
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Bijlage 13 

Voorbeelden trainmgsitems 
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Bijlage 14 

Algemene traimngsmstructie (voor alle groepen) 

1. Zoek hier (alternatieven aanwijzen) het plaatje op, dat precies hetzelfde is 
als het voorbeeld (aanwijzen). 

2. Haast ¡e niet, maar neem alle tijd om een goed antwoord te geven. 
3. Zeg nu eens zelf wat ¡e moet doen. Belangrijk is, dat de pp bij het her
halen van de opdracht er melding van maakt, dat hij of ZIJ 

1. hetzelfde plaatje als het voorbeeld moet zoeken, 
2 dat er maar éen plaatje hetzelfde is en 
dat hij rustig moet werken 

Voorbeeld van het verbaliseren van de opdracht bij het voordoen 
Ik zal het eens voordoen. Dus ik moet hier (alternatieven aanwijzen) dat ene 
plaatje uitzoeken dat precies hetzelfde is als dit voorbeeld (aanwijzen). Nou, 
dan zal ik eens beginnen, maar ik hoef het niet vlug te doen. Eens kijken 

(hier volgt de conditie-specifieke verbahsatie van de trammgsre-
ge ls ) . . . Nou, deze is het (aanwijzen). 
Met uitzondering van de eerste zin wordt van de pp ook iets dergelijks bij 
het verbaliseren verwacht 
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Bijlage 15 

Punten van correctie bij de training 

Controlegroep Alleen informatie geven over het juist/onjuist zijn van de 

keuze. BIJ foute keuze, de juiste variant aanwijzen. 

Distinctieve kenmerkengroep De fouten worden genoemd en de manier waar

op ze te vermijden geweest waren. 

I.AIIe afwijkingen van de strategieregels (zoals het voorbeeld volledig be

schri jven, linksboven beginnen, enz ), ook al zijn deze fouten met fataal. 

2. Fatale fouten: 

a. Niet systematisch van links naar rechts en van boven naar beneden het 

alternatief met het voorbeeld vergeli jken, zodat onderdelen overgeslagen 

kunnen worden. 

b. Niet systematisch overeenkomstige onderdelen van het alternatief en het 

voorbeeld vergelijken, zodat eventuele verschillen tussen de bekeken 

onderdelen met gezien worden. 

c. Te globaal ki jken, m.a.w. te weinig onderdelen vergeli jken. 

d . Gelijke onderdelen als verschillend beoordelen. 

3. Gebrek aan conclusies trekken, plannen maken enz. met betrekking tot de

ze strategie. 

Successieve eliminatiegroep De fouten worden genoemd en de manier 

waarop ze te vermijden geweest waren. 

I.AIIe afwijkingen van de strategieregels (zoals linksboven beginnen), ook al 

zijn deze fouten met fataal. 

2. Fatale fouten: 

a. Voorti jdig kiezen, zonder alle varianten bekeken te hebben. 

b. Alle varianten bekijken, maar met variant voor variant met het voor

beeld vergeli jken. 

с Overblijvende varianten (die alle sterk op het voorbeeld lijken) met 

twee aan twee onderling vergelijken. 

d . De juiste variant toch als verschillend beoordelen. 

3. Gebrek aan conclusies trekken, plannen maken enz. met betrekking tot de

ze strategie. 
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Combinatiegroep De lijst van fouten bij deze groep bevatte dezelfde 
punten als de distinctieve kenmerken- en de successieve elimmatiegroep. 
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SteV гпаеп 

1. Voor het bevorderen van een goede communicatie tussen leerkracht en ortho
pedagoog of psycholoog moet het gebruik van termen als aandachts- of con
centrati eproblemen, tenzij duidelijk omschreven, vermeden worden. 
(Dbt proefschrift. ) 

2. In het onderzoek naar de modificeerbaarheid van school relevante cognitieve 
processen blijken nog onnodig zwakke methodologische controles gehanteerd 
te worden. 

3. De recente opvattingen over het presteren van kinderen op school als een 
proces waarbij zelfstunngs- en zelfcontrolestrategieën een belangrijke 
plaats innemen, verdragen zich slecht met de nog in het onderwijs aange
troffen werkwijze waarbij de leerlingen het oefenen in een hoog tempo 
voorgeschreven wordt. 

4. Sigman en Coles (1980) concludeerden dat hun resultaten geen steun gaven 
aan de assumptie dat het fixatiecentrum samenvalt met het centrum van de 
aandacht. Deze conclusie berust op het feit dat de door hen aan de proef
personen gepresenteerde stimulusconfiguratie onvoldoende complex was. 

Sigman, M. & Coles, P. Visual scanning during pattern recognition m 
children and adults. Journal of Experimental Child ι siJcholoay, 1980, 
30, 265-276. 

5. De wisselvalligheid van het succes waarmee cognitieve processen in het 
oogbewegingsonderzoek zichtbaar gemaakt kunnen worden, laat zien dat de 
juistheid van het gezegde "De ogen zijn de spiegel van de ziel," ook in 
het oogbewegingsonderzoek geen algemene geldigheid heeft. 

6. Het schrijven van een computerprogramma voor computergestuurde training 
leidt tot een beter overdenken van de didactische opzet van de training. 

7. In het enthousiasme voor de mogelijkheden van de microcomputer in het 
onderwijs, lijkt hier en daar gepropageerd te worden dat de leerkracht 
zelf moet gaan programmeren. Het opvolgen van deze aanbeveling is in het 
algemeen de snelste weg om het eerder genoemde enthousiasme te m e t te 
doen. 

8. Er dient een wettelijke regeling geschapen te worden om mogelijk te maken 
dat de orthopedagoog of psycholoog in het buitengewoon onderwijs meer dan 
alleen het doen van diagnostisch onderzoek tot taak heeft. 

9. De huidige toepassing van het systeem van voorwaardelijke onderzoeksfinan
ciering leidt in de wetenschappelijke productiviteit weliswaar tot meer 
kwantiteit, maar m e t tot meer kwaliteit. 

10. Het feit dat bij het openbaar vervoer het reizen naar een volgende tarief
zone 50¿ duurder is dan het reizen binnen een zone, ook al is de afgelegde 
afstand in het eerste geval aanzienlijk korter dan in het tweede geval, 
lokt door zijn onredelijkheid "grijsrijden" uit. 

11. Goede foto's maak je m e t , je houdt ze over als je alle minder goede m e t 
laat zien. 

F/mest vav Lieshout 








