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Vertrokken naar een andere wereld: Het effect van 

gedetailleerde instructies op narratieve transportatie 
	

Samenvatting 

Dit onderzoek (N = 100) biedt nieuwe inzichten in het fenomeen ‘narratieve transportatie’ en 

in hoeverre deze transportatie beïnvloed wordt door het krijgen van instructies en door de 

leeftijd van lezers. Uit eerder onderzoek is kennis vergaard over narratieve transportatie en in 

hoeverre transportatie te manipuleren is. Uit deze onderzoeken is onder andere gebleken dat het 

gevoel van transportatie bij lezers versterkt kan worden door hen vooraf instructies te geven. 

Ook andere belangrijke vragen omtrent dit onderwerp zijn aan de hand van eerdere onderzoeken 

beantwoord, met uitzondering van twee: (1) “In hoeverre heeft het krijgen van gedetailleerde 

instructies met betrekking tot inbeelding voorafgaand aan het lezen van een verhaal effect op 

de transportatie van de lezer?" en (2) “In hoeverre heeft de leeftijd van de lezer invloed op de 

mate van transportatie bij de lezer?”. Middels een experiment waarbij de verschillen tussen 

twee groepen proefpersonen gemeten werden, zijn deze twee vragen beantwoord. Alvorens 

beide groepen een verhaal te lezen kregen, kreeg de ene groep in het onderzoek gedetailleerde 

instructies (n = 45) voorgelegd en kreeg de andere groep beperkte, niet-gedetailleerde 

instructies (n = 54) voorgelegd. Uit dit experiment bleek dat de proefpersonen die gedetailleerde 

instructies hadden gekregen gemiddeld een grotere mate van transportatie ervoeren dan de 

proefpersonen die de niet-gedetailleerde instructies hadden gekregen. Het onderzoek toont dus 

aan dat de leeservaring van een persoon beïnvloed kan worden, door de lezer vooraf te 

instrueren. Er is in het huidige onderzoek echter geen verband gevonden tussen de leeftijd van 

de proefpersoon en de mate waarin hij/zij transportatie ervoer (n = 99). Hoewel niet uitgesloten 

kan worden dat leeftijd invloed heeft op de mate van transportatie, heeft dit onderzoek enige 

helderheid gecreëerd rondom dit onderwerp.  

 

Kernwoorden: Narratieve transportatie, gedetailleerde instructies, inbeelding, leeftijd 
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Inleiding 

Het fenomeen wat de meeste mensen kennen als het inleven in een verhaal (‘verhaal’ wordt 

hierna ook met ‘narratief’ aangeduid), wordt in de wetenschap ‘transportatie’ genoemd en 

geniet veel wetenschappelijke aandacht (Green & Brock, 2000). Green en Brock definiëren 

transportatie als een mentaal proces waarbij een persoon, als gevolg van een combinatie van 

aandacht, emotionele betrokkenheid en inbeelding, zich in gedachten verplaatst vanuit de echte 

wereld naar een narratieve wereld. Wanneer een persoon transportatie naar een narratieve 

wereld ervaart, zijn alle mentale processen gefocust op deze wereld en verliest de persoon het 

contact met de wereld om zich heen. Green en Brock (2000) onderscheiden twee verschillende 

vormen van transportatie, namelijk transportatie op fysiek niveau en op psychologisch niveau. 

Een gevolg van transportatie op fysiek niveau kan zijn dat je niet merkt dat iemand tegen je aan 

het praten is. Volgens Green en Brock (2000) is de ervaring van transportatie op psychologisch 

niveau nog opmerkelijker. Wanneer je transportatie op psychologisch niveau ervaart, verlies je 

in een dusdanige mate het contact met de wereld om je heen, dat je de narratieve wereld als 

realiteit gaat zien. Als je bijvoorbeeld transportatie ervaart bij een narratief waarin 

zwaartekracht niet bestaat, kun je dat tijdelijk als werkelijkheid zien en geloven dat 

zwaartekracht daadwerkelijk niet bestaat. Terwijl er in de echte wereld natuurlijk wel sprake is 

van zwaartekracht. Dit verlies van contact met de echte wereld geldt alleen terwijl de persoon 

transportatie ervaart, het contact met de echte wereld komt na de ervaring van transportatie 

weer terug (Green & Brock, 2000). De ervaring van transportatie kan volgens Gerrig (1993) na 

afloop wel zijn sporen nalaten op de persoon en de persoon het gevoel geven ‘veranderd’ te zijn 

door de ervaring. Transportatie is een fenomeen dat optreedt bij een persoon als er sprake is 

van een dusdanige mate van aandacht, emotionele betrokkenheid en inbeelding bij een narratief, 

dat hij/zij in gedachten verplaatst (getransporteerd) wordt van de echte wereld naar de 

narratieve wereld, waarbij hij/zij contact verliest met de echte wereld en na terugkomst 

(enigszins) veranderd is door de ervaring.   

 

Aandacht 

Het construct transportatie bestaat, zoals reeds beschreven, uit een drietal bouwstenen, 

namelijk: aandacht, emotionele betrokkenheid en inbeelding (Green & Brock, 2000). In het 

artikel van Kuijpers et al. (2014) wordt het begrip aandacht gedefinieerd als het resultaat van 

“a deep concentration of the reader that feels effortless to them” (p. 91). Ten behoeve van 

consistentie wordt deze definitie ook in het huidige onderzoeksrapport gebruikt. Volgens 

Kuijpers et al. (2014) draagt aandacht van een persoon voor een narratief bij aan het verlies van 
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besef van tijdsverloop in de echte wereld, hun fysieke omgeving en zelfs hun eigen bestaan. 

Het effect van aandacht draagt dus bij aan het verliezen van het contact met de echte wereld, 

een proces dat reeds in dit onderzoeksrapport beschreven is.  

 Kuijpers et al. (2014) beschrijven in hun onderzoek dat aandacht, als onderdeel van 

transportatie, vooral het gevoel van focus bij de lezer behelst, en niet hun daadwerkelijke 

concentratievermogen. Zij stellen dus dat, hoewel enig concentratievermogen vereist is, enkel 

het gevoel van de lezer dat hij/zij gefocust is, al bijdraagt aan de ervaring van transportatie. Het 

hebben van aandacht is dus slechts beperkt afhankelijk van een intrinsieke factor als 

concentratievermogen (Kuijpers et al., 2014). Echter, volgens Bilandzic en Busselle (2011) kan 

aandacht van de lezer wel beperkt worden door extrinsieke factoren. Dit zijn factoren die van 

buitenaf invloed uitoefenen op, in dit geval, de aandacht de lezer. Deze extrinsieke factoren die 

de aandacht van de lezer kunnen beperken, zijn op te delen in twee onderdelen. (1) Factoren 

die zich in de echte wereld voordoen, bijvoorbeeld geluidsoverlast of honger, en (2) factoren 

die zich in de narratieve wereld voordoen.  

 De extrinsieke factoren vanuit de echte wereld, beperken de aandacht van de lezer voor 

het narratief door de aandacht van de lezer naar zich toe te treken. Hierdoor heeft de lezer op 

dat moment, ook al is het kortstondig, geen aandacht voor het narratief maar voor iets anders, 

zoals een telefoon die overgaat. Dit belemmert de mogelijkheid voor de lezer om transportatie 

te ervaren. 

 De extrinsieke factoren vanuit de narratieve wereld bestaan op hun beurt opnieuw uit 

twee onderdelen, namelijk (1) het ontbreken van extern realisme of (2) het ontbreken van intern 

realisme (Bilandzic & Busselle, 2011). Extern realisme komt in het geding wanneer de 

werkelijkheid in de narratieve wereld niet overeenkomt met de werkelijkheid in de echte wereld 

(bijvoorbeeld: in de narratieve wereld is geen sprake van zwaartekracht). Beperking van intern 

realisme doet zich voor als er in het narratief zelf een gebrek is aan consistentie (bijv.: het 

gedrag van de hoofdpersoon komt niet overeen met zijn/haar overtuigingen). Een gebrek aan 

extern realisme sluit intern realisme niet uit. Men kan dus wel transportatie ervaren wanneer 

een verhaal niet extern realistisch is. Echter, een voorwaarde hiervoor is dat het verhaal wel 

intern realistisch is.  

 Wanneer een persoon het gevoel heeft gefocust te zijn op een narratief en tijdens dit 

proces niet te veel wordt afgeleid door de verschillende extrinsieke factoren, draagt zijn 

aandacht voor het narratief bij aan zijn/haar ervaring van transportatie. Concluderend kan 

gesteld worden dat aandacht een belangrijk onderdeel is van het construct transportatie.  
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Emotionele betrokkenheid 

Kuijpers et al. (2014) omschrijven emotionele betrokkenheid als de gevoelens van de lezer voor 

de personages in het narratief, bijvoorbeeld sympathie, empathie en identificatie. Volgens 

Busselle en Bilandzic (2009) kan, van die drie factoren, voornamelijk sympathie de 

transportatie ervaring van de lezer bevorderen. Busselle en Bilandzic (2009) leggen daarnaast 

uit dat het type emotie (bijvoorbeeld: blij of verdrietig) geen invloed heeft op de mate van 

emotionele betrokkenheid, en daarmee de transportatie.  

 Emotionele betrokkenheid beschrijft dus het gevoel van verbinding tussen de lezer en 

het personage in het narratief, zo onderschrijft ook Cohen (2001). Dat betekent echter niet dat 

iedere emotionele reactie van de lezer duidt op emotionele betrokkenheid. De lezer kan een 

verhaal namelijk wel verdrietig vinden, maar dit betekent niet dat die lezer zich per se 

verbonden voelt met een specifiek personage en dus emotioneel betrokken is (Kuijpers et al., 

2014).  

 

Inbeelding 

Het derde onderdeel van transportatie is inbeelding. Volgens Kuijpers et al. (2014) is inbeelding 

het proces van het in gedachten visualiseren van de onderdelen van een narratief door de lezer 

(zoals de omgevingen, personages en situaties). Bij dit onderdeel wordt een belangrijk 

onderscheid gemaakt tussen het lezen van een verhaal en het bekijken van een verhaal. Door de 

visuele mogelijkheden, wordt in films vaak een concreter beeld geschept van de omgevingen, 

personages en situaties in het verhaal dan in een tekstueel narratief. Hierdoor speelt inbeelding 

als onderdeel van transportatie bij kijkers van een film geen rol, hier is namelijk geen ruimte 

voor (Kuijpers et al., 2014). Dit is in tegenstelling tot tekstuele narratieven, waarbij inbeelding 

wel een rol speelt in de transportatie-ervaring van de lezer. Hoe minder er in het tekstuele 

narratief een beeld wordt geschetst van de omgeving, personages en situaties, hoe meer moeite 

de lezer moet doen om zich deze onderdelen in te beelden.  

 Volgens Green en Brock (2000) heeft niet alleen het beschikbare beeldmateriaal invloed 

op de inbeelding maar heeft ook de neiging van de persoon zelf om het verhaal te visualiseren 

hier invloed op. Omdat inbeelding erg afhankelijk is van verschillende factoren en daardoor per 

narratief en per persoon erg zal verschillen, is het interessant om te onderzoeken welke factoren 

er nog meer invloed hebben op de mate van inbeelding. 
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Instructies met betrekking tot inbeelding 

Er is veel onderzoek gedaan naar transportatie en in hoeverre de ervaring van transportatie bij 

proefpersonen gemanipuleerd kan worden. Een specifiek techniek van manipulatie die in 

meerdere onderzoeken is toegepast, is het manipuleren van proefpersonen door middel van 

instructies (Green, 2004; Green & Brock, 2000). Het onderzoek van Green en Brock (2000) 

toonde aan dat het lezen van instructies met betrekking tot aandacht voorafgaand aan het lezen 

van de tekst positieve effecten kan hebben op de transportatie bij de lezer. Een voorwaarde 

hiervoor is echter wel dat de proefpersonen, na het lezen van de instructies, hun begrip van die 

instructies moeten aangeven. Gebeurt dit niet, dan heeft het krijgen van instructies geen effect 

op de mate waarin transportatie ervaren wordt door de lezer (Green & Brock, 2000). Green 

(2004) heeft ook onderzoek gedaan naar het manipuleren van de transportatie bij proefpersonen 

door middel van instructies. In haar onderzoek bleken de instructies geen effect te hebben op 

de mate waarin proefpersonen transportatie ervoeren. Green (2004) adviseert wel om verder 

onderzoek te doen naar dit onderwerp. Zij suggereert namelijk in haar artikel dat naast het 

manipuleren van aandacht door middel van instructies, ook het manipuleren van inbeelding 

effect kan hebben op transportatie.  

 In 1997 toetsten Babin en Burns in hun onderzoek of het geven van instructies met 

betrekking tot inbeelding effect heeft op de mate van inbeelding bij de lezer van een advertentie. 

Uit het onderzoek bleek dat het geven van instructies over inbeelding een levendige en 

uitgebreide inbeelding opwekte bij de lezer. Echter, het is van belang hierbij op te merken dat 

het stimulusmateriaal in het onderzoek van Babin en Burns (1997) bestond uit instructies die 

geïntegreerd waren in de advertentie. De instructies en advertentie werden dus niet los van 

elkaar getoond. Hierdoor rest de vraag of het geven van instructies vóórafgaand aan het tonen 

van de boodschap ook leidt tot een levendige en uitgebreide inbeelding bij de lezer. Daarnaast 

kunnen uit het onderzoek van Babin en Burns (1997) geen conclusies worden getrokken over 

de effecten van het ontvangen van instructies voorafgaand aan het lezen van een verhaal, in 

plaats van een advertentie.  

 De instructies, die Babin en Burns (1997) in hun onderzoek gebruikten, waren daarnaast 

algemeen van aard en bevatten ze geen details. Green (2004) suggereert juist dat het geven van 

gedetailleerde instructies effect kan hebben op de transportatie bij de lezer. In haar onderzoek 

maakte Green hier echter geen gebruik van. Volgens haar was dit mogelijk de reden dat haar 

hypothese “Prereading instruction will affect transportation” (p. 256) niet ondersteund werd. 

Green kwam tot de conclusie dat de door haar gebruikte instructies de proefpersonen geen 

specifieke technieken boden om transportatie te bereiken. Zij stelt daarom dat, om de ervaring 
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van transportatie te versterken, proefpersonen instructies moeten krijgen over hoe die 

transportatie bereikt kan worden en dat deze instructies gedetailleerd van aard moeten zijn 

(Green, 2004). Met ‘gedetailleerde instructies’ worden instructies bedoeld die bestaan uit 

verschillende, concreet beschreven items. De verschillende items in die instructie zijn met een 

grote nauwkeurigheid en precisie beschreven, om zo min mogelijk ruimte te geven aan de lezer 

voor eigen interpretatie.  

 Hoewel verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het krijgen van instructies 

voorafgaand aan het lezen van een tekst geen invloed heeft op de mate waarin de lezer 

transportatie ervoeren, zaten er aan deze onderzoeken meerdere haken en ogen en is ook 

onderzoek gedaan dat wél een effect van instructies op transportatie mat. Het kan dus niet 

uitgesloten worden dat het geven van (gedetailleerde) instructies effect heeft op de mate waarin 

lezers transportatie ervaren. Hiervoor is verder onderzoek vereist.  

 

Leeftijd 

Een thema dat vaak onderbelicht blijft in onderzoeken naar transportatie is leeftijd (Van Laer, 

De Ruyter, Visconti & Wetzels, 2013). Uit de studie van Van Laer et al. blijkt dat jongeren niet 

per se sneller of sterker transportatie ervaren zijn dan oudere mensen. Echter, die studie betrof 

een literatuuronderzoek waarbij bij 43,4% van de onderzochte artikelen het onderwerp leeftijd 

niet heeft behandeld en in 32,8% van de artikelen betrof het onderzoek enkel proefpersonen 

tussen 18 en 22 jaar. De betrouwbaarheid van hun resultaat dat transportatie samenhangt met 

leeftijd is daarom twijfelachtig, zo stellen van Laer et al. (2013) zelf ook. Van Laer et al. 

benoemen dat er verder onderzoek gedaan moet worden naar de samenhang tussen leeftijd en 

transportatie.  

 

Onderzoeksvragen 

Onderzoek naar het effect van instructies op de mate waarin lezers transportatie ervaren heeft 

wisselende resultaten opgeleverd. Waar een experiment in het onderzoek van Green & Brock 

(2000) aantoonde dat instructies effect hebben op transportatie, wees later onderzoek van Green 

(2004) uit dat dit niet altijd het geval is. In deze onderzoeken werden wel telkens suggesties 

gedaan en adviezen gegeven met betrekking tot vervolgonderzoek. Op basis van de kennis uit 

de studies van Babin en Burns (1997), Green en Brock (2000) en Green (2004), wordt verwacht 

dat het krijgen van gedetailleerde instructies leidt tot een sterkere transportatie tijdens het lezen 

van een verhaal dan het krijgen van niet-gedetailleerde instructies (Hypothese 1 (H1)). Het 

onderzoek zal trachten dit gat in de wetenschap, wat door de eerdergenoemde onderzoeken nog 
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niet is opgevuld, te dichten. De onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre heeft het krijgen van 

gedetailleerde instructies met betrekking tot inbeelding voorafgaand aan het lezen van een 

verhaal effect op de transportatie van de lezer?". 

 Zoals reeds vermeld is er weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen leeftijd en 

transportatie. Verder onderzoek naar dit verband wordt dan ook geadviseerd (Van Laer et al. 

2013). Dit onderzoek zal daarom, als aanvulling op de eerder geformuleerde onderzoeksvraag, 

een tweede onderzoeksvraag kennen. Deze tweede onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre heeft 

de leeftijd van de lezer invloed op de mate van transportatie bij de lezer?”. Het antwoord op 

deze onderzoeksvraag zal inzicht geven in de mate waarmee transportatie samenhangt met de 

leeftijd van de lezer. Op basis van eerdergenoemde literatuur (Van Laer et al., 2013) kan nog 

geen verwachting worden geformuleerd met betrekking op dit antwoord, waardoor deze 

onderzoeksvraag van exploratieve aard is. De hypothese bij deze onderzoeksvraag (H2) luidt: 

“Transportatie tijdens het lezen van een verhaal, hangt samen met de leeftijd van de lezer”.  
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Onderzoeksmethode 

Aan de hand van onderzoeksvragen is een experiment opgezet waarin de proefpersonen in twee 

groepen werden opgedeeld. Eén groep proefpersonen (manipulatiegroep) kreeg, voorafgaand 

aan het lezen van een verhaal, gedetailleerde leesinstructies voorgelegd, terwijl de andere groep 

(de controlegroep) beperkte, niet-gedetailleerde leesinstructies kreeg voorgelegd. Door middel 

van een vragenlijst werd de gemiddelde transportatie berekend en werden verschillen in 

transportatie tussen de twee groepen blootgelegd. Door naast de transportatie, ook de leeftijd 

van de proefpersonen te meten konden middels dit onderzoek beide onderzoeksvragen 

beantwoord worden. De variabelen in het huidige onderzoek staan in het analysemodel in figuur 

1 weergegeven. 

 

Stimulusmateriaal 

Voorafgaand aan het lezen van het verhaal, kreeg de manipulatiegroep, zoals vermeld, 

instructies over hoe zij de tekst moesten lezen. De instructies gelden als onafhankelijke 

variabelen voor de eerste onderzoeksvraag. Deze onafhankelijke variabele kende twee niveaus, 

namelijk: (1) gedetailleerde instructies, en (2) niet-gedetailleerde instructies. De gedetailleerde 

instructies hadden betrekking op de inbeelding van de lezer en luidden als volgt:  

 

“Probeer uw aandacht bij het verhaal te houden en lees het zoals u normaal gesproken ook een 

verhaal zou lezen. Gebruik uw fantasie tijdens het lezen van het verhaal, probeer de omgeving 

waarin het verhaal zich afspeelt te visualiseren en de acties van de personages voor u te zien. 

Stel u voor dat de hoofdpersoon voor u staat, beeld u in wat er gebeurt en let goed op wat alle 

personages doen”.  

 

Figuur 1 Analysemodel van 
de onderzoeksvariabelen 
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Deze instructie is gedetailleerd van aard. Zo is gespecificeerd dat de lezer zich in moet beelden 

fysiek aanwezig te zijn en te letten op hoe de personages zich gedragen.  

 In tegenstelling tot de manipulatiegroep, kreeg de controlegroep een zeer beperkte en 

niet-gedetailleerde instructie te lezen. Deze instructie luidde:  

 

“Probeer uw aandacht bij het verhaal te houden en lees het zoals u normaal gesproken ook een 

verhaal zou lezen”.  

 

Er is dus besloten om zowel de manipulatiegroep als de controlegroep (beperkte) instructies te 

geven. Reden hiervoor is dat op deze manier voor beide groepen, los van de inhoud van de 

instructies, gelijke condities gecreëerd zijn.  

 Na het lezen van de al dan niet gedetailleerde instructies, kregen alle proefpersonen een 

verhaal te lezen. Er is gekozen voor een tekstueel verhaal, omdat inbeelding hier een belangrijke 

rol speelt, in tegenstelling tot een film (Kuijpers et al. 2014). Het verhaal dat de proefpersonen 

hebben gelezen heet ‘De mensen die alles lieten bezorgen’ en is geschreven door Van Essen 

(2014). Er is voor dit verhaal gekozen omdat het vanuit de ik-vorm verteld wordt en 

beschrijvend geschreven is (bijvoorbeeld: “Een vrouwelijke agent met een blonde paardenstaart 

hurkte neer naast Jeffrey, die zich op de grond had laten zakken”). Deze factoren maken het 

voor de proefpersoon gemakkelijker om emotioneel betrokken te raken en zich een inbeelding 

te maken bij het narratief (Berntsen & Rubin, 2006; Sadoski, Kealy, Goetz, Paivio, 1997). 

 Voor de tweede onderzoeksvraag geldt de variabele leeftijd als onafhankelijke 

variabele. Ook deze variabele kende twee niveaus, namelijk: (1) leeftijd onder 30 jaar, en (2) 

leeftijd van 30 of hoger. Er is voor deze verdeling van niveaus gekozen omdat de proefpersonen 

hiermee over twee groepen van ongeveer gelijke grootte werden verdeeld. Vanzelfsprekend 

werd voor deze onafhankelijke variabele geen manipulatie uitgevoerd en is hiervoor geen 

stimulusmateriaal gebruikt. 

 

Proefpersonen 

Het werven van de proefpersonen is voornamelijk verlopen via sociale kringen van de 

onderzoeker en medeonderzoekers (kennissen, familie, studiegenoten, etc.). Tijdens de werving 

is rekening gehouden met een gelijke verdeling van proefpersonen op basis van leeftijd en 

geslacht. Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 120 proefpersonen deelgenomen, waarvan 

voor 100 proefpersonen de data bruikbaar is gebleken. Reden voor het verwijderen van de data 

van deze 20 proefpersonen is dat zij niet aan de manipulatiecheck hadden voldaan. Zij konden, 
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bij het beantwoorden van de manipulatiecheck, de instructies niet voldoende reproduceren of 

hadden de verkeerde vragenlijst ingevuld.  

 Uit een c2-toets tussen de groep waartoe de proefpersonen behoorden en hun geslacht 

bleek namelijk geen verband te bestaan (c2(1) = 0.20, p = 0.654). Ook wat betreft de leeftijd 

van de proefpersonen geldt dat de proefpersonen gelijkmatig verdeeld waren. Uit een c2-toets 

tussen de groep (manipulatie- of controlegroep) waartoe de proefpersonen behoorden en hun 

leeftijdsgroep (<30 jaar of ³30) bleek geen verband te bestaan (c2(1) = 0.00, p = 1.000). 

Hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau. Uit een c2-toets tussen de groep waartoe de 

proefpersonen behoorden en hun opleidingsniveau bleek geen verband te bestaan (c2(8) = 

10.39, p = 0.239). Ook op basis van genrevoorkeur waren de proefpersonen gelijkmatig 

verdeeld over de twee groepen. Uit een c2-toets tussen de groep waartoe de proefpersonen 

behoorden en hun genrevoorkeur bleek namelijk geen verband te bestaan (c2(7) = 3.40, p = 

0.836). De proefpersonen zijn gelijkmatig verdeeld over de manipulatiegroep en de 

controlegroep. De verdeling van de proefpersonen heeft de betrouwbaarheid van het onderzoek 

daarom niet negatief beïnvloed. De gegevens waarop de bovenstaande c2-toetsen zijn gebaseerd 

staan in tabel 1 in bijlage A. 

 

Onderzoeksontwerp 

Om de eerste onderzoeksvraag te toetsen, zijn de proefpersonen, zoals eerder vermeld, verdeeld 

over een experimentele groep en een controlegroep (tussengroepenontwerp). Bij deze 

onderzoeksvraag gold de instructie die de proefpersoon kreeg (gedetailleerd of niet-

gedetailleerd) als onafhankelijke variabele en de mate waarin de proefpersoon transportatie 

proefpersoon ervoer als afhankelijke variabele. Aan de hand van dit ontwerp kon bij het 

analyseren van de data vast worden gesteld of er significante verschillen zichtbaar waren tussen 

de resultaten van de manipulatiegroep en de controlegroep.  

 Om te toetsen of de mate van transportatie samenhangt met de leeftijd van de lezer, is 

een tussenproefpersoonontwerp gebruikt. De afhankelijke variabele betrof hier opnieuw de 

mate waarin de proefpersoon transportatie ervoer. De onafhankelijke variabele bij deze 

onderzoeksvraag was de leeftijd van de proefpersoon. Aan de hand van dit onderzoeksontwerp 

kon antwoord gegeven worden op de vraag of transportatie samenhangt met de leeftijd van de 

lezer.  
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Instrumentatie 

Na het lezen van het verhaal, werden de proefpersonen, ongeacht tot welke groep zij behoorden, 

gevraagd een (digitale) vragenlijst in te vullen. Deze vragen werden gesteld om de mate van 

transportatie bij de proefpersonen (afhankelijke variabele) in kaart te brengen. De vragen 

werden beantwoord aan de hand van een 7-punts Likertschaal. Hiervoor is gekozen omdat deze 

schaal proefpersonen de mogelijkheid gaf om ‘neutraal’ te antwoorden. De vragen in de 

vragenlijst die betrekking hadden op transportatie zijn overgenomen uit de Story World 

Absorption Scale (SWAS) van Kuijpers et al. (2014). De SWAS speelt in op de ervaringen van 

de proefpersoon tijdens het zojuist gelezen verhaal, dit maakte het een uitstekende schaal om 

transportatie bij proefpersonen te meten. Voorbeelden van stellingen uit de SWAS zijn: “Ik 

voelde met de hoofdpersoon in het verhaal mee” en “Ik kon me voorstellen hoe de omgeving 

waarin het verhaal zich afspeelt eruitzag”. 

 Hoewel de SWAS in het onderzoek van Kuijpers et al. (2014) reeds gevalideerd was, is 

na afloop van de dataverzameling ook voor het huidige onderzoek, aan de hand van Cronbach’s 

Alpha, gecontroleerd of de SWAS-vragen betrouwbaar zijn en of de data gebruikt mag worden 

in de analyse. De waarde van Cronbach’s Alpha bij de vragen van de SWAS in dit onderzoek 

was 0,916. Hiermee kan gesteld worden dat de verzamelde data bij de SWAS vragen 

betrouwbaar is. Naast de mate van transportatie diende ook data vergaard te worden met 

betrekking tot de leeftijd van de proefpersonen. Dit is gebeurd door het stellen van een enkele 

vraag, namelijk: “Wat is uw leeftijd in jaren?”. 

 Om te controleren of de manipulatie, bij de proefpersonen met gedetailleerde instructies, 

succesvol was, is een manipulatiecheck uitgevoerd. Alle proefpersonen dienden tijdens het 

onderzoek een vraag beantwoorden over wat er, op basis van de instructie, van hen werd 

verwacht. In 20 gevallen is, na het bestuderen van de antwoorden bij de manipulatiecheck, 

besloten de data van de proefpersonen niet mee te nemen tijdens de analyse van de data. Reden 

voor het verwijderen van deze data is dat de proefpersonen de instructie die zij gekregen hadden 

niet juist konden reproduceren bij de manipulatiecheck. Dit kwam in sommige gevallen doordat 

zij, na ingedeeld te zijn in een van de twee groepen, niet de juiste vragenlijst ingevuld hebben. 

Ook waren er gevallen waarbij de proefpersoon de (manipulatiecheck) vraag niet goed had 

begrepen en daardoor niet juist geantwoord heeft.  
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Procedure 

Proefpersonen werden, zoals reeds vermeld, voornamelijk via de sociale kringen van de 

onderzoekers geworven. Bereidwilligheid van proefpersonen om mee te werken aan het 

onderzoek lag waarschijnlijk voornamelijk in het gunnen van hun deelname aan de 

onderzoekers. Het onderzoek werd afgenomen op een plek waar de proefpersoon zich in rust 

kon concentreren op de instructie, het verhaal en de vragen. In veel gevallen ging het om een 

rustige ruimte in huis of op de universiteit. Als de proefpersoon plaats had genomen werd hij/zij 

geïnstrueerd over wat er precies van hem/haar verwacht werd, dit gebeurde mondeling. Op dat 

moment had de proefpersoon ook de mogelijkheid eventuele vragen te stellen. Echter, om 

eventuele invloed op de leeservaring en antwoorden van de proefpersoon tot een minimum te 

beperken, werden vragen over bijvoorbeeld het doel van het onderzoek niet beantwoord.  

 Vervolgens moest de proefpersoon, indien hij akkoord ging met de 

onderzoeksvoorwaarden, een toestemmingsverklaring ondertekenen (Bijlage B). Afhankelijk 

van de groep waarin de proefpersoon door de onderzoeker was ingedeeld kreeg de proefpersoon 

vervolgens een gedetailleerde instructie met betrekking tot inbeelding te lezen of kreeg hij/zij 

een uiterst korte en niet-gedetailleerde instructie te lezen. Als de proefpersonen uit de 

manipulatiegroep de instructies niet volledig begrepen konden zij om een (beperkte) uitleg 

vragen. Hiervoor heeft de onderzoeker, ten behoeve van consistentie, samen met zijn 

medeonderzoekers een standaard uitleg opgesteld. Deze luidde als volgt: “Lees het verhaal 

zoals je het verhaal thuis zou lezen. Probeer je in het verhaal te verdiepen zodat je de 

gebeurtenissen en acties die zich afspelen in het verhaal zo levendig voor je ziet dat ze 

daadwerkelijk lijken plaats te vinden”.  

 Na het lezen van de (gedetailleerde, dan wel niet-gedetailleerde) instructies werden alle 

proefpersonen gevraagd het verhaal te lezen. Wanneer zij hiermee klaar waren, mochten zij 

starten met het invullen van de digitale vragenlijst (Qualtrics-software). Hoewel beide 

vragenlijsten gelijk waren, zijn er twee verschillende vragenlijsten gecreëerd om, tijdens de 

analyse, gemakkelijk onderscheid te kunnen maken tussen de proefpersonen in de manipulatie- 

en controlegroep.  

 Om ervoor te zorgen dat het onderzoek op correcte wijze werd afgenomen, was het van 

belang dat de onderzoeker in de buurt bleef van de proefpersoon. De onderzoeker nam echter 

wel een dusdanige afstand van de proefpersoon zodat hij/zij geen belemmering vormde voor de 

concentratie van de proefpersoon. Het gehele proces nam zo’n 20 tot 30 minuten per 

proefpersoon in beslag. Na afloop van het invullen van de vragenlijst werden de proefpersonen 
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vriendelijk bedankt voor hun medewerking. De proefpersonen werden verder niet beloond voor 

hun deelname aan het onderzoek.  

 

Toetsing 

Of het manipuleren van proefpersonen door het geven van gedetailleerde instructies invloed 

heeft gehad op de mate waarin de proefpersonen transportatie ervoeren, werd getoetst aan de 

hand van een tweezijdige onafhankelijke t-toets. Deze toets testte of er een significant verband 

bestond tussen de instructie die de proefpersoon gekregen had en zijn/haar gemiddelde score 

op de SWAS-vragen (mate van transportatie). De reden voor een tweezijdige analyse is dat de 

verwachting dat gedetailleerde instructies leiden tot een sterkere ervaring van transportatie niet 

sterk genoeg is om voor een eenzijdige analyse te kiezen.  

 Of de mate waarin proefpersonen transportatie ervoeren samenhing met hun leeftijd 

werd ook getoetst aan de hand van een tweezijdige onafhankelijke t-toets. Deze toets testte of 

er een verband bestond tussen de leeftijd van de proefpersoon en zijn/haar gemiddelde SWAS-

score. Vanwege de exploratieve aard van de bijbehorende onderzoeksvraag is ook hier gekozen 

voor een tweezijdige analyse. 
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Resultaten 

Na het uitvoeren van het onderzoek is alle data verzameld in één dataset. Vervolgens is deze 

data geanalyseerd om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Zoals reeds vermeld, 

is aan de hand van de manipulatiecheck vastgesteld dat de manipulatie van 20 proefpersonen 

niet succesvol is geweest. De data van deze proefpersonen is daarom niet gebruikt bij het toetsen 

van de onderzoeksvragen.  

 

Instructies 

H1: Het krijgen van gedetailleerde instructies leidt tot een sterkere transportatie tijdens het 

lezen van een verhaal dan het krijgen van niet-gedetailleerde instructies. 

 

Tabel 2. De gemiddelden en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de 

transportatie tijdens het lezen bij de manipulatiegroep en de controlegroep (1 

= zeer lage transportatie, 7 = zeer hoge transportatie) 

 Gedetailleerde instructies 

 

Niet-gedetailleerde 

instructies 

 n = 45 n = 54 

Transportatie 5.02 (0.91) 4.55 (0.92) 

 

Per proefpersoon is de gemiddelde score bij de SWAS-vragen berekend. Dit gemiddelde is de 

mate van ervaren transportatie per proefpersoon. Alvorens vervolgens analyses te doen met 

betrekking tot deze mate van transportatie is een enkele uitbijter uit de data gefilterd (± 3 SD). 

Hierdoor werd voldaan aan de assumptie dat de ervaren transportatie normaal verdeeld is. Uit 

een tweezijdige onafhankelijke t-toets van Manipulatie (instructies) op Transportatie bleek er 

een significant verschil te zijn tussen proefpersonen die gedetailleerde instructies gekregen 

hebben (n = 45) en proefpersonen die de niet-gedetailleerde instructies gekregen hebben (n = 

54) wat betreft de mate waarin zij tijdens het lezen transportatie ervoeren (t(97) = 2.54, p = 

0.013). Proefpersonen die gedetailleerde instructies gekregen hebben (M = 5.02, SD = 0.91) 

bleken een hogere mate van transportatie te ervaren dan proefpersonen die geen gedetailleerde 

instructies hebben gekregen (M = 4.55, SD = 0.92) (zie Tabel 2).  
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Leeftijd 

H2: Transportatie tijdens het lezen van een verhaal, hangt samen met de leeftijd van de lezer.  

 

Tabel 3. De gemiddelden en standaardafwijkingen (tussen haakjes) van de transportatie 

tijdens het lezen bij de twee leeftijdsgroepen (1 = zeer lage transportatie, 7 = 

zeer hoge transportatie) 

 Leeftijd <30 jaar 

 

Leeftijd ³30 jaar 

 

 n = 59 n = 40 

Transportatie 4.70 (0.88) 4.86 (1.02) 

 

Ook bij de analyse van deze hypothese is de mate van ervaren transportatie per proefpersoon 

gebruikt. Deze werd bepaald aan de hand van de gemiddelde SWAS-score per proefpersoon. 

Alvorens vervolgens de analyse te doen zijn de uitbijters bij deze variabele uit de data gefilterd. 

Ook hier ging het om een enkele uitbijter (± 3 SD). Aan de assumptie dat de ervaren 

transportatie normaal verdeeld is, is opnieuw voldaan. Uit een tweezijdige onafhankelijke t-

toets van Leeftijdsgroepen op Transportatie bleek er geen significant verschil te zijn tussen 

proefpersonen die jonger waren dan 30 (n = 59) en proefpersonen die 30 jaar of ouder waren (n 

= 40), en de mate waarin zij tijdens het lezen transportatie ervoeren (t(97) = 0.80, p = 0.424). 

De gegevens waarop deze t-toets gebaseerd is, staan in Tabel 3 weergegeven. 
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Conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de suggestie van Green, die zij in 2004 in haar 

onderzoeksrapport deed, klopt. Het krijgen van gedetailleerde instructies leidt tot een sterkere 

transportatie tijdens het lezen van een verhaal dan het krijgen van niet-gedetailleerde instructies. 

Hierbij is dus van belang dat deze instructies gedetailleerd van aard zijn. Dit onderzoek heeft 

namelijk uitgewezen dat proefpersonen die, voorafgaand aan het lezen, gedetailleerde 

instructies kregen (met betrekking tot inbeelding), een significant sterkere transportatie 

ervoeren dan mensen die een niet-gedetailleerde instructie te lezen kregen. Echter, er kan niet 

uitgesloten worden dat de niet-gedetailleerde instructies in dit onderzoek geen enkel effect 

hebben gehad op de mate van ervaren transportatie. Concluderend kan worden gesteld dat je de 

transportatie van de lezer kunt manipuleren door het geven van instructies die betrekking 

hebben op de manier van lezen. In dit onderzoek is dus gebleken dat de leeservaring van een 

persoon gemanipuleerd kan worden. 

 De leeftijd van de lezer daarentegen heeft in dit onderzoek geen invloed gehad op de 

mate waarin hij/zij tijdens het lezen transportatie ervaart. Mensen die 30 jaar of ouder waren 

ervaarden gemiddeld geen significant verschillende mate van transportatie dan mensen die 

jonger waren dan 30 jaar. Daarmee kan concluderend gesteld worden dat, in dit onderzoek, 

transportatie tijdens het lezen van een verhaal, niet samenhangt met de leeftijd van de lezer.  

 

Discussie 

De huidige studie heeft onderzocht wat het effect van gedetailleerde instructies is op de mate 

van transportatie bij de lezer. Het krijgen van gedetailleerde instructies voorafgaand aan het 

lezen van een verhaal zorgt voor een sterkere mate van transportatie dan het krijgen van niet-

gedetailleerde instructies. Dit onderzoek bevestigt daarmee de suggestie van Green (2004) dat 

het toevoegen van detail aan een instructie invloed kan hebben op de transportatie. Een logische 

verklaring hiervoor kan gevonden worden in de mogelijkheid dat de proefpersonen precies 

weten hoe ze zich in moeten leven, omdat ze over die technieken hebben gelezen in de 

gedetailleerde instructies. Hierdoor is het voor hen makkelijker om die technieken toe te passen 

tijdens het lezen van het verhaal. Voor de controlegroep geldt juist dat zij, door het lezen van 

de niet-gedetailleerde instructies, geen technieken met betrekking tot inbeelding aangeboden 

hebben gekregen. Omdat de proefpersonen niet wisten welke technieken zij moeten gebruiken 

om transportatie te kunnen ervaren, konden zij deze technieken vanzelfsprekend ook niet 

toepassen. Dit heeft er vervolgens mogelijk toe geleid dat proefpersonen, die gedetailleerde 
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instructies kregen, een sterkere transportatie ervoeren dan proefpersonen die niet-gedetailleerde 

instructies kregen.  

 Een andere verklaring voor het aangetoonde effect kan gevonden worden in de manier 

waarop in de gedetailleerde instructies is ingespeeld op de inbeelding van de proefpersonen. 

Green (2004) uitte in haar onderzoeksrapport haar verwachting dat het inspelen op de 

inbeelding door middel van instructies een versterkend effect kan hebben op de mate waarin 

proefpersonen transportatie ervaren. In de gedetailleerde instructies in het huidige onderzoek is 

daarom op inbeelding ingespeeld, in tegenstelling tot de niet-gedetailleerde instructies. Dit 

onderscheid tussen de twee instructies kan ertoe geleid hebben dat het geven van gedetailleerde 

instructies in dit onderzoek een sterkere ervaring van transportatie bij de proefpersonen tot 

gevolg had.  

 Voor leeftijd en de mate van transportatie is geen significant effect gevonden. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat transportatie simpelweg niet afhankelijk is van leeftijd. 

Hiermee wordt bedoeld dat, uitgaande van het huidige onderzoek, een persoon van 80 jaar over 

het algemeen een gelijke mate van transportatie ervaart als iemand van 20 jaar. Eerdere 

onderzoeken naar transportatie kenden vaak een zeer beperkte spreiding van proefpersonen wat 

betreft hun leeftijd (Van Laer et al., 2013). Het was daardoor onduidelijk of de mate van ervaren 

transportatie verschilt tussen verschillende leeftijdsgroepen. Deze onduidelijkheid is middels 

dit onderzoek gedeeltelijk opgehelderd.  

 Hoewel het onderzoek heldere resultaten heeft opgeleverd, zitten er verschillende 

beperkingen aan het onderzoek. Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag geldt als 

belangrijkste beperking dat niet alle proefpersonen hadden voldaan aan de manipulatiecheck. 

Van de initiële proefpersonen heeft meer dan 16% niet voldaan aan deze manipulatiecheck. 

Hoewel de data van deze proefpersonen niet meegenomen is in de analyse, kan gesteld worden 

dat het onderzoek door hun afwezigheid mogelijk andere resultaten opgeleverd heeft. Een 

verklaring voor het niet voldoen aan de manipulatiecheck kan zijn dat de instructies niet 

duidelijk of gedetailleerd genoeg waren. Hierdoor hebben een aantal proefpersonen de 

instructies mogelijk niet precies begrepen en ze daarom later niet of niet juist konden 

reproduceren bij het invullen van de vragenlijst. Een andere verklaring van het niet voldoen aan 

de manipulatiecheck is dat een aantal respondenten die wel instructies hebben gekregen, de 

vragenlijst voor de controlegroep hebben ingevuld. Zij waren dus wel gemanipuleerd, maar zijn 

vervolgens in de controlegroep ingedeeld. Omdat hun antwoord bij de manipulatiecheck 

daardoor niet overeenkwam met hun conditie (controlegroep), voldeden zij niet aan de 

manipulatiecheck.  
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 Ook is het waarschijnlijk dat sommige proefpersonen de vraag “Kunt u in uw eigen 

woorden samenvatten wat uw opdracht voorafgaand aan het verhaal was?” uit de vragenlijst 

niet juist hebben begrepen. Zij reproduceerden namelijk niet de instructie die ze gekregen 

hadden, maar het proces van hun deelname aan het onderzoek in het algemeen. Een voorbeeld 

van een dergelijk antwoord van een van de proefpersonen is: “Instructies lezen, daarna het 

verhaal lezen en daarna de vragen invullen”. 

 De spreiding van proefpersonen op basis van leeftijd in dit onderzoek is beter te noemen 

dan bij vele andere onderzoeken met betrekking tot dit onderwerp (Van Laer et al., 2013). Zo 

waren in eerdere onderzoeken mensen die ouder waren dan 21 jaar, nauwelijks 

vertegenwoordigd. In het huidige onderzoek waren 67 proefpersonen 22 jaar of ouder (N = 

100). Echter, in het huidige onderzoek waren bepaalde leeftijdsgroepen nog altijd 

ondervertegenwoordigd. Zo waren er weinig bejaarde mensen (n = 3) die deelnamen aan het 

onderzoek. Betrouwbare uitspraken over de mate van transportatie bij deze specifieke 

leeftijdsgroep (65 jaar of ouder) kunnen daardoor, aan de hand van het huidige onderzoek, niet 

gedaan worden.  

 Hoewel dit onderzoek nieuwe inzichten schept over transportatie en waardoor 

transportatie beïnvloed kan worden, blijven er nog veel factoren die verder onderzoek vereisen. 

Geadviseerd wordt om in vervolgonderzoek de beperkingen van het huidige onderzoek te 

elimineren. Zo kan middels het verfijnen van de manipulatiecheck ervoor gezorgd worden dat 

er minder proefpersonen afvallen door toedoen van de manipulatiecheck. Als de vraag bij de 

manipulatiecheck anders geformuleerd wordt, zullen mogelijk meer proefpersonen de vraag 

begrijpen en juist beantwoorden. Een voorbeeld van een verbeterde vraagstelling is: “Kunt u in 

uw eigen woorden samenvatten wat de instructie was, die u voorafgaand aan het verhaal hebt 

gelezen?”. 

 Ook met betrekking tot het verband tussen mate van transportatie en leeftijd, wordt 

vervolgonderzoek geadviseerd. Door een sterkere spreiding van proefpersonen op basis van 

leeftijd te creëren kan er per leeftijdsgroep een betrouwbare gemiddelde transportatie worden 

bepaald. Zo’n spreiding kan gecreëerd worden door te zorgen dat de leeftijdsgroepen een 

kortere range hebben (bijvoorbeeld van 10 jaar) en dat deze leeftijdsgroepen allemaal door een 

gelijk aantal proefpersonen vertegenwoordigd worden. Middels een dergelijk onderzoek kan de 

uitspraak in het huidige onderzoek dat transportatie niet afhankelijk is van leeftijd, met meer 

zekerheid worden bevestigd of eventueel worden verworpen. 

 Ook met betrekking tot het stimulusmateriaal wordt vervolgonderzoek geadviseerd. 

Vervolgonderzoek zou aandacht kunnen schenken aan de grote van het effect van instructies op 
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transportatie. In het huidige onderzoek is enkel het verschil in effect op transportatie tussen 

gedetailleerde instructies en niet gedetailleerde instructies gemeten. Er heeft geen nulmeting 

plaatsgevonden, waardoor het onduidelijk blijft in hoeverre de verschillende type instructies 

invloed hebben gehad op de mate waarin proefpersonen transportatie ervoeren. Daarom wordt 

geadviseerd om bij vervolgonderzoek één groep helemaal geen instructies te geven en de andere 

groep wel.   

 Tevens zijn er, op basis van het huidige onderzoek, vervolgonderzoeken mogelijk als 

het gaat om het type verhaal dat de proefpersonen zullen lezen. Zoals meerdere proefpersonen 

aangaven, was het verhaal dat in het huidige onderzoek gebruikt werd, aan de lange kant. 

Vervolgonderzoeken kunnen dus de effecten van een korter verhaal op de mate van 

transportatie toetsen. Het is ook interessant om de effecten van andere type teksten op 

transportatie te onderzoeken. Waar in het huidige onderzoek een narratieve tekst gebruikt is als 

stimulusmateriaal, is het voor vervolgonderzoek interessant om te ontdekken of proefpersonen 

ook bij een non-narratieve tekst transportatie kunnen ervaren, en in welke mate. Murphy, Frank, 

Chatterjee en Baezconde-Garbanati (2013) toonden in hun onderzoek al aan dat narratieve films 

meer invloed hadden op de mate van transportatie dan non-narratieve films. Omdat het hier om 

een film als stimulusmateriaal gaat, blijft het interessant om te onderzoeken of hetzelfde 

resultaat geldt voor non-narratieve teksten.  

 Zoals eerder vermeld zijn er twee mogelijke verklaringen gevonden voor het effect van 

gedetailleerde instructies op de mate waarin proefpersonen transportatie ervaren. Voor 

toekomstig onderzoek is het interessant om te ontdekken welke verklaring juist is, of dat ze 

misschien beide juist of onjuist zijn. Om te controleren of de verklaring, dat het inspelen op 

inbeelding voor het effect heeft gezorgd klopt, kan een onderzoek opgezet worden waarbij twee 

groepen beide gedetailleerde instructies krijgen, maar dat één instructie wel op inbeelding in 

speelt en de ander niet. De verklaring dat het toevoegen van detail aan de instructie voor het 

effect heeft gezorgd kan op zijn beurt gecontroleerd worden door twee groepen opnieuw 

gedetailleerde- en niet-gedetailleerde instructies te geven, die beide inspelen op transportatie in 

het algemeen.  

 Hoewel er nog veel aspecten van transportatie onderzocht kunnen worden heeft het 

huidige onderzoek een gat in de wetenschap rondom transportatie opgevuld. Waar eerder 

onderzoek nog liet zien dat transportatie lastig te beïnvloeden is door middel van manipulaties 

buiten de tekst om (Green, 2004), wees dit onderzoek uit dat dat weldegelijk mogelijk is. Het 

huidige onderzoek toont aan dat het krijgen van gedetailleerde instructies met betrekking tot 

inbeelding de transportatie bij die persoon kan verhogen. Met betrekking tot transportatie in 



	 20	

relatie tot leeftijd, een onderwerp waar vóór dit onderzoek weinig aandacht voor was, wees dit 

onderzoek uit dat er geen verband is tussen beide variabelen. Vervolgonderzoek naar dit 

onderwerp is echter nodig om de precieze effecten van gedetailleerde instructies op de mate 

waarin mensen narratieve transportatie ervaren te achterhalen.  
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Bijlage 

Bijlage A: Tabel met verdeling van proefpersonen over de onderzoeksgroepen 

Tabel 1. De verdeling van proefpersonen over de onderzoeksgroepen (manipulatie- en 

controlegroep) op basis van persoonskenmerken in aantallen. 

  Gedetailleerde 

instructies 

 

Niet-gedetailleerde 

instructies 

  n = 45 n = 55 

Geslacht Man 20 22 

 Vrouw 25 33 
    

Leeftijdsgroep Jonger dan 30 jaar 27 33 

 30 jaar of ouder 18 22 
    

Opleidingsniveau VMBO 3 0 

 HAVO 1 0 

 Atheneum 4 5 

 Gymnasium 3 3 

 MBO 1 4 

 HBO Propedeuse 5 2 

 HBO 10 13 

 WO Propedeuse 13 15 

 WO 5 13 
    

Genrevoorkeur Thriller 9 13 

 Drama 4 8 

 Literaire fictie 5 7 

 Romantisch 9 7 

 Fantasy 9 9 

 Sciencefiction 1 0 

 Non-fictie 4 7 

 Anders 4 4 
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 Bijlage B: Toestemmingsverklaring van proefpersonen voor deelname aan het onderzoek 

 

Toestemmingsverklaring 

 

Naam onderzoek: Inleven in verhalen  

Verantwoordelijke onderzoeker:  Maarten Haarhuis, Rosa van der Laag, Cecile van 
     de Kamp, Iris Delmee en Katharina   
     Lechtape  

 

Verklaring deelnemer  

Ik heb uitleg gekregen over het doel van het onderzoek. Ik heb vragen mogen stellen 
over het onderzoek. Ik neem vrijwillig aan het onderzoek deel. Ik begrijp dat ik op elk 
moment tijdens het onderzoek mag stoppen als ik dat wil. Ik begrijp hoe de gegevens 
van het onderzoek bewaard zullen worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden. Ik 
stem in met deelname aan het onderzoek.  

Naam:...................................................... Geboortedatum:.............................. 
Handtekening:......................................... Datum:............................................. 

 

 

 

Verklaring uitvoerend onderzoeker  

Ik verklaar dat ik de hierboven genoemde persoon juist heb geïnformeerd over het 
onderzoek en dat ik mij houd aan de richtlijnen voor onderzoekers zoals verwoord in 
het protocol van de Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen  

Naam:.................................................. Handtekening:...................................... 
Datum:.................................................  

	 
 


