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1. SAMENVATTING
Ondanks vele vernieuwingen in het Nederlandse onderwijs blijkt het lezen en onthouden
van lesstof uit studieboeken een struikelpunt te blijven. Waar het onderwijs veelal steeds
meer praktijkgericht is, blijft het noodzakelijk om ook te leren vanuit studieboeken. Door
de toegenomen digitalisering, zijn de jongeren van nu anders opgegroeid dan de
generaties voor hen. Jongeren zijn door veelvuldig internetgebruik gewend aan het snel
vinden en opnemen van kleine stukjes informatie. Deze gewoonte brengt echter met zich
mee dat jongeren veel moeite hebben met het opnemen van langere teksten. Zij kunnen
zich niet meer lang concentreren op één tekst. Literatuur wees aan dat het gebruik van
afbeeldingen en narratieven in lesstof interessante perspectieven biedt, in het beter
kunnen opnemen en onthouden van de stof. Zo zouden afbeeldingen lesstof levendiger
kunnen maken en gemakkelijker op te nemen in het geheugen. Gebruik maken van een
narratief kan de lezer 'transporteren' naar de verhaalwereld, waardoor de aandacht beter
bij de tekst blijft. In dit onderzoek zijn 112 studenten uit het hoger beroepsonderwijs
blootgesteld aan een lestekst die al dan niet verweven was met een narratief en al dan
niet over lesstof ondersteunende afbeeldingen beschikte. Gemeten werd de mate waarin
studenten de stof onthielden en of dit effect verklaard kon worden door de mate van
levendigheid van de afbeeldingen, de mate van transportatie door het narratief en de
mate van motivatie om verder te lezen. Helaas bleven de verwachtte hoofdeffecten en
mediërende effecten uit, behalve op gebied van transportatie. De resultaten geven aan
dat het verweven van lesstof met een narratief ervoor kan zorgen dat de lesstof beter
onthouden wordt, mits er tijdens het lezen van de lesstof transportatie optreedt. Het
advies voor het onderwijs is om lesstof waar mogelijk te verweven in een narratief. Dit
biedt kansen om jongeren weer gefocust te krijgen op de lesstof en ze er meer van te laten
onthouden.
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2. INLEIDING
Het Nederlandse onderwijs is volop in beweging. Het door staatssecretaris Dekker
(onderwijs, cultuur en wetenschap) opgestarte platform Onderwijs 2032 presenteerde in
januari 2016 haar advies betreffende belangrijke punten in het toekomstige basis- en
voortgezet onderwijs (Onderwijs 2032, 2016). Uit dit advies kwam onder andere het belang
van leervaardigheden naar boven. Het “leren leren” en het vinden van een manier van leren
die past bij de individuele leerling. Ook in het hoger onderwijs vinden vele vernieuwingen
plaats (Open Universiteit, 2016; Rijksoverheid, z.j.). Deze vernieuwingen hangen voor een
groot deel samen met de veranderingen in de maatschappij en dan met name met de
digitalisering. Leerlingen en studenten zijn veelal digital natives. Zij zijn geboren in een
wereld waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen een computer heeft en dat vrijwel alle
informatie online vindbaar is. Met de snelheid waarmee de jongeren van nu gewend zijn om
informatie op te zoeken, is het bijna onbegrijpelijk hoe ze in de tussentijd informatie
opnemen (Nicholas, 2011). Een bijkomend nadeel van deze snelle manier van informatie
verwerken is dan ook dat jongeren steeds minder goed in staat zijn om lange teksten
aandachtig te lezen. Het lezen, begrijpen en onthouden van bijvoorbeeld lesboeken is dan
ook moeilijk voor ze (Nicholas, 2011). Ondanks vernieuwingen in het onderwijs is het vaak
nog steeds nodig om grote hoeveelheden lesstof te kunnen lezen om de benodigde kennis
op te doen. Het is dan ook interessant om onderzoek te doen naar methoden die het
vermogen om lesstof op te nemen en te onthouden mogelijk verbeteren.
Van oudsher wordt informatie veelal overgebracht via verhalen. Turner (1996) geeft
aan dat de mens gewend is om informatie uit verhalen te halen en dit te categoriseren. De
mens kan onderdelen uit verhalen koppelen aan voor hem bekende verhaalstructuren of
herinneringen (Lien & Chen, 2013), waardoor informatie uit een verhaal gemakkelijker is op
te slaan in het geheugen dan een opsomming van losse feiten. Dit doet vermoeden dat er op
het gebied van onderwijs veel onderzoek gedaan wordt naar lesstof of andere informatieve
teksten in narratieve vorm, maar dat blijkt niet het geval. De kracht van narratieven wordt
veelvuldig onderzocht, maar tot op heden gebeurt dat vooral op het gebied van
marketingcommunicatie (o.a. Lien & Chen, 2013; Escalas, 2004) en
gezondheidscommunicatie (o.a. De Graaf, 2014; Chang, 2008). Wel wordt er onderzoek
gedaan naar narratieve science communication (o.a. Murmann & Avraamidou, 2014;
Dahlstrom, 2014; Avraamidou & Osborne, 2009) maar dit blijft veelal beperkt tot vakken als
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wis- en natuurkunde. Een onderwerp dat in verband staat met het gebruik van narratieven,
waar wel veel onderzoek naar gedaan is in het kader van onderwijs is dual coding. De dual
coding theory van Clark en Paivio (1991) gaat uit van twee manieren waarop informatie
opgenomen kan worden: verbaal en niet-verbaal. Bij “verbaal” wordt uitgegaan van
tekstuele informatie en bij “niet verbaal” voornamelijk van visuele informatie. De dual
coding theory (DCT) gaat er van uit dat wanneer men tegelijkertijd op zowel een verbale als
een niet-verbale manier informatie tot zich neemt, deze beter onthouden zal worden.
Woorden kunnen iets duidelijk en tot in detail uitleggen, maar een beeld kan in één
oogopslag allerlei informatie met elkaar verbinden. Beide mogelijkheden ondersteunen
elkaar in het opnemen van informatie.
Gebruik maken van afbeeldingen komt veelvuldig voor in boeken voor kinderen maar
naar mate de leerling ouder wordt valt dit steeds meer weg. Ook leren middels verhalen is
iets wat men zich wellicht herinnert uit de kindertijd, maar wat gaandeweg verdwenen is.
Toch lijkt onderzoek uit te wijzen dat deze methoden effectief zijn, ongeacht de leeftijd van
de lezer (Lien & Chen, 2013; Appel & Richter, 2007; Mayer & Moreno, 2003; Clark & Paivio,
1991). Aangezien studenten in het hoger beroepsonderwijs veel lange teksten moeten lezen,
begrijpen en onthouden en zij hier steeds meer moeite mee blijken te hebben (Nicholas,
2011) is het van belang om verder onderzoek te doen naar de kracht van narratieven en
afbeeldingen in het hoger onderwijs, in het bijzonder als potentiële versterker in het duale
coderen. Dit leidt tot de volgende vraagstelling:
In hoeverre en op welke wijze vergroten narratieven en afbeeldingen in geschreven lesstof de
mate waarin studenten in het hoger beroepsonderwijs de lesstof onthouden?
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2.1 De bron van het probleem: veranderende hersenen
Het internet biedt grote hoeveelheden informatie op een snelheid die twintig jaar geleden
ondenkbaar was. Het biedt daarmee vele voordelen, maar zeker ook nadelen. Carr (2011)
geeft aan dat het internet interessant is doordat het de mogelijkheid geeft om snel precies
te vinden wat de gebruiker zoekt. Waar in boeken wellicht lang gezocht dient te worden
naar de precieze informatie die de lezer zoekt, maakt het internet dit veel eenvoudiger door
gebruik te maken van hyperlinks (Carr, 2011; Nicholas, 2011). Zoeken met hyperlinks in de
tekst zorgt ervoor dat de lezer telkens korte stukjes leest en dan via de link naar een andere
pagina “springt” om daar verder te lezen over een verder toegespitst onderwerp. Dit
constante springen van pagina naar pagina is voor de huidige jongeren zo’n gewoonte dat
het ervoor gezorgd heeft dat ze niet goed meer in staat zijn om lange teksten te lezen
(Nicholas, 2011). Carr (2011) stelt zelfs dat het internet “schade in het brein” zou
aanbrengen. Het verschil in leesvaardigheid tussen generaties kon ontstaan door de
plasticiteit van de hersenen (Choudhury & Mckinney, 2013). Neuroplasticity staat voor het
veranderen van de hersenen door ervaring (Ansari, 2012). Het brein blijkt niet statisch te zijn
maar is in staat zich (tot op zekere hoogte) aan te passen. Door het vele internetgebruik van
de huidige generatie jongeren, is het brein gewend geraakt aan het idee dat alles snel
vindbaar is. Dit houdt echter in dat de hersenen de verbindingen tussen herinneringen vaak
niet meer vasthouden, omdat het simpelweg onnodig lijkt om de informatie te onthouden. Is
bepaalde kennis verdwenen, dan is het immers ook snel weer opgezocht (Choudhury &
Mckinney, 2013). In feite zou deze verandering in de hersenen door de plasticiteit van het
brein ook omgekeerd moeten kunnen worden. Het digitale tijdperk maakt dit echter steeds
lastiger. Het brein dat in dit tijdperk gevormd wordt vraagt om nieuwe methoden om lesstof
op te nemen. Literatuur wijst op twee vormen van lesstof, die het opnemen en onthouden
van de stof kunnen verbeteren: gebruik maken van afbeeldingen en van narratieven.
2.2 Multimedia leren: verbaal én visueel
Er bestaat een duidelijke link tussen de zojuist benoemde vormen van lesstof en de reeds
benoemde dual coding theory (DCT) van Clark en Paivio (1991; Paivio, 1986). Deze bood veel
nieuwe inzichten in de manier waarop mensen informatie tot zich nemen. In de DCT worden
gedrukte woorden én afbeeldingen opgenomen. Deze theorie werd later door Mayer en
Moreno (2003) uitgebreid en ‘theorie in multimedia leren’ genoemd. Zij definiëren dit als
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“leren vanuit woorden en afbeeldingen” (p.43). Mayer en Moreno (2003) koppelden DCT
aan het feit dat het geheugen een beperkte capaciteit heeft, die wordt verdeeld over het
verbale en non-verbale kanaal (Sweller, 1999; Baddeley 1998; Chandler & Sweller, 1991).
Mayer en Moreno (2003) gaan in hun theorie ook in op het ‘web van associaties’ dat
Clark en Paivio (1991) benoemden. Ze benoemen hierbij het belang van actieve verwerking
van de stof. Informatie dient gestructureerd te worden in het geheugen. Het koppelen van
nieuwe informatie aan reeds aanwezige kennis zorgt voor begrip en onthouden van de stof.
Ook benoemen zij het belang van het geven van voldoende aandacht aan de te leren stof
(Mayer & Moreno, 2003; Mayer, 2002, 1999; Wittrock, 1989). Deze combinatie van
theorieën vormt de theorie van het multimedialeren.
2.3 Lesstof opnemen: voordelen van afbeeldingen in lesstof
Een belangrijk deel van de theorie van het multimedia leren van Mayer en Moreno (2003)
bestaat uit de verdeling over de geheugencapaciteit van verbale en non-verbale aspecten,
zoals Sweller (1999), Baddeley (1998) en Chandler en Sweller (1991) dat eerder al
benoemden. Zij geven daarmee aan dat wanneer lesstof enkel uit tekst bestaat, slechts
gebruik wordt gemaakt van één van die kanalen. Hierdoor is de capaciteit om de stof op te
nemen beperkt. Bevat de lesstof ook afbeeldingen, dan maakt de lezer gebruik van zowel
het verbale als het non-verbale kanaal. Hierdoor is de beschikbare geheugencapaciteit
aanzienlijk groter (Mayer & Moreno, 2003; Sweller, 1999; Baddeley 1998; Chandler &
Sweller, 1991). Toevoeging van een non-verbaal of visueel aspect als afbeeldingen, geeft dus
de mogelijkheid om meer van de lesstof te onthouden.
Visuele aspecten als afbeeldingen in een lestekst geven de lezer extra handvatten om de stof
in zich op te nemen: lezen, en kijken naar de afbeeldingen, om nog eens in één oogopslag te
kunnen zien wat het belangrijkste punt in de tekst was. Afbeeldingen die duidelijk aansluiten
bij de tekst kunnen zo grote voordelen bieden bij het onthouden van de lesstof (Harp &
Mayer, 1998; Mayer, Bove, Bryman, Mars & Tapangco, 1996; Mayer & Gallini, 1990; Levin,
1981). Glenberg en Langston (1992) gaven aan dat het feit dat een passende afbeelding een
herhaling is van de lesstof ook voordeel kan bieden bij het beter opslaan van de stof. Een
deel van de stof wordt immers opnieuw weergegeven en opgenomen, weliswaar op een
andere manier. Ook geven Glenberg en Langston aan dat afbeeldingen helpen bij het
creëren van mentale modellen van waar de tekst over gaat.
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Uit onderzoek onder jonge kinderen door Pinkham, Kaefer en Neuman (2014) bleek een
voorleesboek met afbeeldingen ervoor te zorgen dat de kinderen meer onthielden van het
voorgelezen boek, dan wanneer dit boek geen afbeeldingen bevatte (Pinkham, et al., 2014).
Eerder al ontdekte Macklin (1996), dat zelfs merknamen beter onthouden werden wanneer
kinderen een afbeelding of logo van het merk zagen. Dit terwijl de merknamen op zichzelf
weinig zeggend waren voor deze jonge kinderen. Eitel, Scheiter, Schüler, Nyström en
Holmqvist (2013) deden onderzoek naar de werking van afbeeldingen in lesstof onder een
oudere doelgroep, namelijk studenten. Dit onderzoek wees uit dat een tekst met een
overzichtelijke bijbehorende afbeelding zorgde voor betere en snellere opname van de
lesstof. Eitel et al. (2013) maakten in hun onderzoek gebruik van een informatieve tekst over
de werking van een katrolsysteem en voegden in bepaalde versies van de tekst een
afbeelding toe die liet zien hoe dit beschreven systeem er uit zag. Het zien van een
afbeelding bij de tekst bleek als opstapje te werken naar het opslaan en begrijpen van de
tekst. Deze aanwijzingen leiden dan ook tot hypothese 1:
H1:

Lesstof ondersteund met passende afbeeldingen wordt beter onthouden dan
lesstof zonder afbeeldingen.

2.4 Lesstof opnemen: voordelen van narratieven in lesstof
De voordelen van visuele aspecten gaven afbeeldingen vanuit de dual coding theory al een
plek in de theorie van het multimedia-leren. Er is echter nog een interessante vorm van
lesstof die weliswaar ook gebruik maakt van visuele aspecten, maar op een hele andere
manier. Het gaat dan om het verweven van de lesstof in een narratief: de lesstof wordt een
verhaal. Gebruik maken van een narratief in lesstof is interessant omdat een narratief
tekstuele én visuele kenmerken bezit. (Escalas, 2004). Het gaat dan echter niet om direct
waarneembare visuele aspecten zoals afbeeldingen, maar om mentale visualisatie: de lezer
ziet het gelezen verhaal voor zich. Het opnemen van een narratieve tekst door deze mentaal
te visualiseren wordt ook wel narratieve verwerking genoemd (Escalas, 2004). Er is nog veel
ruimte voor onderzoek naar leren door gebruik te maken van narratieven. Er wordt veelal
gedacht dat de hersenen informatie als een spons opzuigen. Toch wordt een gelezen tekst
niet zomaar in het geheugen opgeslagen. Bortolussi en Dixon (2013) geven aan dat gelezen
tekst sporen na laat in het geheugen, maar dat het vrijwel onmogelijk is om de gehele
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gelezen tekst na te vertellen. Tekst wordt volgens Bortolussi en Dixon (2013) op
verschillende manieren opgeslagen in het geheugen, waarvan vooral hetgeen dat door hen
benoemd wordt als het ‘situationele model’ in de begripsvorming rondom een tekst ervoor
blijkt te zorgen dat de tekst onthouden wordt. Volgens dit model plaatst de lezer de tekst in
de ruimte, krijgen personages en objecten een plek en worden ze visueel gemaakt in het
geheugen. Dat dit zo goed werkt is niet geheel opvallend, gezien de lezer de tekst hier in
gedachten omzet in beelden: de tekst wordt visueel, zonder dat er daadwerkelijk
afbeeldingen in de tekst aanwezig zijn. Bortolussi en Dixon (2013) geven hierbij aan dat hoe
meer een tekst de eigenschappen van een verhaal heeft, hoe beter deze onthouden wordt.
Dit komt doordat van een verhaal gemakkelijk een mentale voorstelling gemaakt kan
worden. Deze voorstelling ontstaat doordat de lezer onderdelen uit een verhaal kan
koppelen aan bestaande structuren, zoals eigen kennis en herinneringen. Wanneer een tekst
bijvoorbeeld slechts bestaat uit een opsomming van feiten is het veel moeilijker om hier een
voorstelling van te maken. Dit gegeven wordt onderschreven door Lien en Chen (2013), die
aangeven dat waar informatieve teksten veelal bestaan uit een opsomming van feiten en
argumenten, narratieve teksten heel andere karakteristieken bezitten. Een narratief is
geplaatst in een bepaalde (wellicht voor de lezer herkenbare) context, zoals een omgeving of
een bepaalde gebeurtenis. De lezer kan deze omschreven omgeving of dat wat er gebeurt
mentaal visualiseren. Ook zijn narratieve teksten veelal chronologisch opgezet: ze hebben
een begin, een midden, een einde en een volgorde van tijd. Daarnaast zijn narratieve teksten
opgebouwd uit causale verbanden: het één veroorzaakt het ander. Deze structuren zijn
vergelijkbaar met hoe de mens over eigen gebeurtenissen vertelt. Verhalen worden door de
lezer dan ook gekoppeld aan al bekende structuren, herinneringen en emoties. Dit maakt
het eenvoudiger om narratieve teksten te verwerken en te onthouden (Lien & Chen, 2013;
Chang, 2008; Escalas, 2004; Turner, 1996). Niet alleen worden verhalen beter onthouden, ze
worden door de omschreven karakteristieken ook langer onthouden dan niet-narratieve
teksten, aldus Appel en Richter (2007). Dit leidt dan ook tot de tweede hypothese:
H2:

Lesstof verweven in een narratief wordt beter onthouden dan lesstof zonder

narratief.
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2.5 Afbeeldingen zorgen voor levendigheid
De verwachting is dat er wellicht andere variabelen zijn die een rol spelen bij het effect van
afbeeldingen en narratieven op de mate waarin de lesstof onthouden wordt. Zo zorgen

afbeeldingen in lesstof er voor dat de stof als meer ‘levendig’ gezien wordt. Het woord
‘levendig’ staat voor ‘duidelijkheid’ en ‘het zich kunnen indenken’ (Van Dale, 2016).
Afbeeldingen die goed zijn afgestemd op de lesstof geven direct een duidelijk beeld van de
in de tekst gegeven informatie en maken de informatie daarmee overzichtelijker of
gemakkelijker te begrijpen. Clark en Paivio (1991) gaven in de dual coding theory het belang
al aan van het gezegde “een beeld zegt meer dan duizend woorden”, doordat een beeld in
één oogopslag een hele situatie en allerlei onderdelen en verbanden kan laten zien. Dit
terwijl het veel meer moeite kost om dit alles in uitgeschreven vorm op te nemen en te
begrijpen. Informatie wordt volgens Tukachinsky, Mastro en King (2011) gezien als levendig
als het: emotie opwekt, concreet is, als het mentale beelden opwekt en het (als mentaal
beeld) te plaatsen is in een ruimte. Door dit alles wordt de informatie “levensecht” en
daardoor meer betekenisvol voor de lezer.
Naast afbeeldingen kan ook tekst levendig overkomen op de lezer. Een tekst kan de
lezer aansporen het verhaal in te beelden. Deze mentale beelden kunnen ervoor zorgen dat
de tekst als ‘levendig’ gezien wordt. (Motoyama & Hishitani, 2016; McDougall & Pfeifer,
2012; Escalas, 2004). Motoyama en Hishitani (2016) en McDougall & Pfeifer (2012) geven
aan dat het bij teksten wel van belang dat de deze concreet zijn en herkenbare onderdelen
bevat voor de lezer. Wanneer een tekst abstract overkomt is het moeilijk voor de lezer om
hier mentale beelden bij te produceren. Wanneer men lesteksten leest die voor de lezer nog
onbekende informatie bevat, kan het dus moeilijk zijn om de stof te visualiseren. Hierdoor
zal de tekst als minder levendig beschouwd worden, dan wanneer deze visuele afbeeldingen
bevat, die de gelezen tekst juist verhelderen. De lezer moet daarnaast ook meer moeite
doen om de levendigheid van een tekst te ontdekken, dan wanneer er afbeeldingen in een
tekst aanwezig zijn. Afbeeldingen zijn direct waarneembaar en hebben daardoor een direct
effect op de perceptie van levendigheid van de tekst. Afbeeldingen in tekst worden gezien
als meer levendig dan teksten op zichzelf staand, die niet direct interessant overkomen
(Yang & Guo, 2015; Smith & Shaffer, 2000; Keller & Block, 1997). Levendigheid maakt lesstof
interessant en leuker om te lezen (Glenberg & Langston, 1992), waardoor de lezer naar
verwachting meer moeite doet om de tekst te lezen. De verwachting is dat de levendigheid
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van lesstof, veroorzaakt door afbeeldingen, een positief effect heeft op de mate waarin de
lesstof onthouden wordt.
H3:

Het effect van afbeeldingen op het onthouden van de lesstof wordt
gemedieerd door hoe levendig de tekst overkomt op de student.

2.6 Narratieven zorgen voor transportatie
De aanwezigheid van een narratief in de lesstof zorgt ervoor dat de tekst middels narratieve
verwerking opgenomen kan worden (Escalas 2004). Door onder andere deze manier van
verwerking kan een proces optreden dat nog meer invloed lijkt te hebben op de mate waarin
lesstof herinnerd wordt: ‘transportatie’ (Green & Brock, 2000, 2002; Green, 2004).
Transportatie geeft aan in welke mate de lezer opgaat in het verhaal. Bij een hoge mate van
transportatie vergeet de lezer even de wereld om zich heen (Green & Brock, 2000, 2002).
Hierdoor blijft de aandacht beter bij de tekst. Een belangrijk gegeven wanneer het gaat om
het lezen van lesteksten. De lezer wordt als het ware “getransporteerd” naar de wereld van
het verhaal. Transportatie blijkt zo sterk te kunnen zijn dat de informatie in de narratieve
tekst eerder als valide wordt gezien (Buselle en Bilandzic, 2009; Green & Brock, 2000).
Verhalen leiden tot het opwekken van mentale beelden, gebaseerd op eigen herinneringen
en kennis (Lien & Chen, 2013; Green, 2004). Tegelijkertijd zorgt deze koppeling met
herinneringen ervoor dat de lezer veel meer in het verhaal gezogen wordt. Doordat een
narratieve-tekst wordt opgenomen met persoonlijke mentale beelden blijft de tekst veel
beter hangen in het geheugen dan wanneer de gelezen tekst geen narratief bevat. Het
narratief zorgt immers voor concreetheid en herkenbaarheid, welke in mindere mate
aanwezig is in een niet-narratieve tekst (Lien & Chen, 2013; Green, 2004; Green & Brock,
2000, 2002).
Door deze aspecten vergroot transportatie het gemak om lesstof op te nemen en te
onthouden. Daarmee lijkt het een belangrijke mediator te zijn op de mate waarin de stof
onthouden wordt door gebruik te maken van verhalen. De verwachting is ook dat verhalen
tot een hogere mate van transportatie leiden dan niet-narratieve teksten, aldus
hypothese 4:
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H4:

Het effect van een narratief op het onthouden van de lesstof wordt
gemedieerd door de mate waarin de student getransporteerd wordt naar de
wereld van de lesstof.

2.7 Afbeeldingen en narratieven motiveren tot leren
Glenberg en Langston (1992) gaven al aan dat afbeeldingen een motiverend effect hebben.
Lesstof komt plezieriger over wanneer er afbeeldingen in verwerkt zijn. Omdat de
afbeeldingen de lesstof interessanter of leuker maken, zou de lezer wellicht meer moeite
willen doen om de lesstof in zich op te nemen (Glenberg & Langston, 1992). Uit recenter
onderzoek van Chang (2008) naar narratieve advertenties kwam inderdaad naar voren dat
narratieven ook de motivatie van de lezer kunnen vergroten. De lezer zou door deze
motivatie, wanneer het gaat om een advertentie, meer willen weten over het geadverteerde
product of eerder van plan zijn - en zichzelf in staat achten - het gepromote gedrag te
vertonen (Chang, 2008). Harp en Mayer (1998) onderzochten zowel afbeeldingen als
narratieven. Zij geven aan dat beide de tekst interessanter maken om te lezen. Harp en
Mayer (1998) wijzen echter ook op het gevaar dat afbeeldingen en narratieven een
afleidende factor zouden kunnen zijn ten opzichte van de te onthouden lesstof. Het gaat in
dit geval echter om afbeeldingen of narratieven die enkel zijn toegevoegd als interessante
extra en niet verweven zijn met de lesstof zelf. Wanneer het gaat om lesstof, is van groot
belang dat het vakgebied of het onderwerp van de stof zich leent om narratieven, dan wel

afbeeldingen te gebruiken (Singhal, Cody, Rogers en Sabido, 2004). Is het onderwerp
hiervoor geschikt, dan dienen het narratief, dan wel de afbeeldingen goed aan te sluiten op
de lesstof (Harp & Mayer, 1998; Mayer, Bove, Bryman, Mars & Tapangco, 1996; Mayer &
Gallini, 1990). Een narratief dient ook echt verweven te zijn met de lesstof, zodat ze niet los
van elkaar gezien kunnen worden (Appel en Richter, 2007). De verwachting is dat wanneer
aan deze voorwaarden wordt voldaan, lesstof waarin afbeeldingen en / of een narratief
wordt gebruikt, voor meer motivatie bij de lezer zorgen dan lesstof zonder deze aspecten.
Deze motivatie kan vervolgens een positief effect hebben op de mate waarin de lesstof
onthouden wordt (Mega, Ronconi & De Beni (2014; Ferla, Valcke & Schuyten, 2010). Omdat
er nog erg weinig onderzoek gedaan is naar motivatie met betrekking tot lesstof in
combinatie met het effect daarvan op de mate waarin deze lesstof onthouden wordt, wordt
besloten met de volgende onderzoeksvraag:
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OV:

Wordt het effect van de aanwezigheid van afbeeldingen en / of een narratief
in de lesstof op de mate waarin de lesstof onthouden wordt, gemedieerd
door motivatie?

Voor een overzicht van alle hypothesen is in bijlage 1 het volledige theoretisch model te
vinden.
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3. METHODE
3.1 Design & Procedure
In dit onderzoek werden de respondenten random aan één van de vier condities ofwel
lesstofversies blootgesteld. Elke respondent werd daarmee blootgesteld aan beide
onderzochte onafhankelijke variabelen waardoor er in de lesstof die de respondent te lezen
kreeg al dan niet een narratief aanwezig was en er al dan niet afbeeldingen aanwezig waren.
Het ging in dit onderzoek dus om een 2 (niet vs. wel narratief) x 2 (niet vs. wel afbeeldingen)
mixed design (between = condities, repeated = twee afnametijdstippen voor Herinnering).
De laagste klasse (niet-narratief en geen afbeeldingen) geldt als controlegroep-versie.
De stimuli voor het af te nemen experiment binnen dit onderzoek bestond uit lesstof,
welke was gemanipuleerd aan de hand van beide onafhankelijke variabelen: ‘Aanwezigheid
afbeeldingen’ en ‘Aanwezigheid narratief’. Aan de hand van een vragenlijst werden de
afhankelijke variabelen ‘Levendigheid van de lesstof’ (ordinaal), ‘Transportatie van de lezer
naar de wereld van de lesstof’ (ordinaal), ‘Motivatie om de tekst te lezen’ (ordinaal), en
‘mate van Herinnering van de lesstof’ (ratio) gemeten.
Het experiment bestond uit twee delen en werd afgenomen onder hbo studenten.
Waar mogelijk (bij ruim 80% van de respondenten) werden beide delen van het experiment
afgenomen in de klas. Voor het eerste deel werd hier 20 à 30 minuten aan het begin van het
college voor ingepland. Dit om de kans zo groot mogelijk te maken dat de studenten
deelnamen aan het experiment en hier ook serieus mee aan de slag gingen. Om toegang te
verlenen tot het experiment in Qualtrics werd voorafgaand aan de les een e-mail verstuurd
naar de hele klas, met daarin een korte uitleg over het experiment en de link naar de lesstof
en de daarop volgende vragenlijst. De onderzoeker kwam langs in de klas om de studenten
te vragen deel te nemen aan het experiment. De studenten werden gevraagd enkele
pagina’s lesstof over beïnvloedingstechnieken door te lezen en de bijbehorende vragen te
beantwoorden. Verdere uitleg over het onderzoek zelf werd op dat moment niet verstrekt,
om beïnvloeding op de te geven antwoorden te voorkomen. Er werd uitgelegd dat het ging
om een tweedelig experiment, waarbij deel 1 redelijk wat tijd koste, maar deel 2 slechts zou
bestaan uit enkele vragen. Dit tweede deel, dat op een later moment in tijd afgenomen
werd, zou dan ook slechts enkele minuten in beslag nemen. Om de studenten te motiveren
mee te doen, werd er vermeld dat er enkele bol.com- en bioscoopbonnen verloot zouden
worden onder de respondenten die beide vragenlijsten volledig zouden invullen. Direct na
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random blootstelling aan één van de vier versies van de lesstof vulden de respondenten de
eerste vragenlijst in. In totaal nam dit gemiddeld zo’n 28 minuten in beslag. Respondenten
namen individueel deel, achter een eigen computer, in de klas. Ook studenten die niet bij
het college aanwezig waren konden desgewenst vanaf een andere locatie of op een ander
tijdstip deelnemen. Deze mogelijkheid ontstond doordat de e-mail met de link naar het
onderzoek in Qualtrics bij elke klas naar alle daartoe behorende studenten werd gemaild.
Precies een week nadat de respondenten deelnamen aan deel 1 van het experiment
ontvingen zij een tweede e-mail met hierin de link naar deel 2 van het experiment. In deel 1
werd de respondenten gevraagd hun e-mail adres in te vullen, zodat hiermee deel 1 en 2 van
de vragenlijst uiteindelijk aan elkaar verbonden konden worden. Hiermee konden studenten
ook persoonlijk uitgenodigd worden voor deel 2 van het onderzoek, waardoor studenten die
eerder niet hadden deelgenomen aan het onderzoek, geen tweede e-mail ontvingen. De emails met de link naar deel 2, werden door de onderzoeker per dag verstuurd naar de
respondenten die op dezelfde dag een week eerder deel hadden genomen aan deel 1. Door
deze werkwijze kon deel 2 alleen worden ingevuld door respondenten die al hadden
deelgenomen aan deel 1. Daarnaast zat er precies een week tussen beide delen van het
experiment.
Ook voor het tweede deel van het experiment was de onderzoeker aanwezig en werd
er tijd vrijgemaakt aan het begin van dezelfde colleges waarin deel één van het experiment
precies een week eerder was afgenomen. In het tweede deel van het experiment kregen de
respondenten geen tekst te lezen, maar werden slechts enkele vragen gesteld om te testen
wat de respondenten nog onthouden hadden van de lesstof die ze een week eerder hadden
doorgenomen. Deel twee van het onderzoek kostte gemiddeld 7 minuten per respondent,
waarbij de modus op slechts 3 minuten lag.
3.2 Materialen
De lesteksten voor de verschillende versies en alle bijbehorende afbeeldingen zijn
ontwikkeld door de onderzoeker zelf. Zij is hiervoor gekwalificeerd gezien haar achtergrond
als hbo-docent bij creatieve opleidingen en als educatief multimedia designer (Driessen,
2016).
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3.2.1 Opzet stimuli: de lesstof
Daar het experiment werd afgenomen bij verschillende creatieve- en /of marketinggerelateerde studies is als onderwerp voor de lesstof gekozen voor ‘beïnvloeding’. Een voor
de respondenten veelal bekend fenomeen, maar tegelijkertijd ook een onderwerp wat vaak
tussen de studievakken invalt en daardoor weinig directe aandacht krijgt. Hierdoor kon er op
dit vlak veel nieuwe kennis overgebracht worden. De lesstof ging in op verschillende
beïnvloedingstechnieken, zowel bekende als minder bekende. Daarnaast gaf het uitleg over
verschillende soorten van beïnvloeding, ingedeeld in Alpha en Omega technieken. Ook gaf
de stof daarmee inzicht in het verminderen van weerstand tegen beïnvloeding.
Het doel was lesstof te ontwikkelen die aansloot op de kennis van de respondenten
en die nieuwe informatie zou toevoegen. Herkenning van het onderwerp zelf is voor de
respondenten dus redelijk voor de hand liggend. Ter controle zijn tijdens de ontwikkeling
van de stimuli enkele studenten gevraagd in welke mate zij het onderwerp en bepaalde
termen die in de lesstof voorkwamen kenden uit hun studie. Het onderwerp bleek bekend,
maar de in de lesstof voorkomende begrippen en informatie niet of nauwelijks. Als extra
controle werd de respondenten tijdens deel 1 van het experiment de volgende vraag
gesteld: “In hoeverre was je voorafgaand aan je deelname aan dit onderzoek al bekend met
de door de lesstof overgedragen vakkennis of begrippen?” (zie item 34 in Bijlage 3A). 47,3%
van de respondenten bleek ‘helemaal niet’ tot ‘een klein beetje’ bekend te zijn met de door
de lesstof overgedragen vakkennis en begrippen. 24,1% bleek een beetje bekend te zijn met
de stof ,25,9% gaf aan bekend te zijn met de stof en 2,7% was ‘heel erg bekend’ met de stof.
Om te controleren of de voorkennis van de respondenten invloed had op de mate van
herinnering van de lesstof werden de scores op deze vraag afgezet tegen de totaalscore per
respondent op de herinnering van de lesstof. Wanneer hier een verband aanwezig zou zijn
bevatte de tekst mogelijk teveel kennis die de studenten al bezaten, voor het lezen van de
lesstof. Dit had mogelijk de resultaten kunnen beïnvloeden. De correlatie tussen de twee
variabelen was niet significant met r = .063 (p > 1). De teksten bleken daarmee van het juiste
niveau te zijn en boden de studenten voldoende nieuwe informatie.
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3.2.2 Manipulatie gebruik narratief
Om de versies van de lesstof zo veel mogelijk op elkaar te laten lijken zijn in zowel de nietnarratieve als de narratieve versie dezelfde tien beïnvloedingstechnieken besproken. Ook de
voorbeelden die ter illustratie werden gegeven komen overeen. Daarnaast werd de lezer in
beide versies aangesproken met ‘jij’. De verschillen tussen de narratieve en niet-narratieve
versie van de lesstof zitten hem vooral in het opbouwen van de omgeving waarin de
narratieve versie zich afspeelt en het plaatsen van gebeurtenissen in een bepaalde volgorde.
Kortom, zoals Lien en Chen (2013), Chang (2008) en Escalas (2004) de karakteristieken van
een narratief omschreven, was er een context, een omgeving die de lezer mentaal kon
visualiseren en de tekst had een duidelijk begin, midden en eind. Daarbij hingen de
gebeurtenissen in het narratief samen door middel van causale verbanden. Daarnaast werd
de lezer meer als persoon in het verhaal neergezet. Hij of zij maakte de dingen mee die
beschreven werden en er werden vragen aan de lezer gesteld. De volgorde van de nietnarratieve tekst is slechts ontstaan uit logische beredenering: wanneer de basis was
uitgelegd, kon dieper worden ingegaan op bepaalde zaken of worden uitgeweid binnen het
overkoepelende onderwerp.
Onderstaande fragmenten uit de lesteksten laten het begin van de lestekst zien. Ze
geven het verschil tussen de narratieve en niet-narratieve versies aan. De introducties tot de
lesstof zijn compleet verschillend, maar geven beide het onderwerp van de lesstof aan:
beïnvloeding.
Introductie niet-narratieve versie:
“In de huidige maatschappij vinden er vrijwel continu beïnvloedingspogingen plaats. Overal op straat
en via de media kom je campagnes tegen die je willen overhalen iets te doen. Of het nu gaat om het
kopen van een bepaald product of dienst, of het vertonen van bepaald gedrag, het zijn allemaal
pogingen tot beïnvloeding.”

Introductie narratieve versie:
“Het is een doordeweekse avond en je zit onderuitgezakt op de bank, wat verveeld voor je uit te staren.
Op het tafeltje voor je ligt je nieuwe telefoon. De kabeltjes, boekjes en het doosje liggen er omheen
verspreid. Vanmorgen was je nog zo enthousiast omdat je wist dat je nieuwe telefoon vandaag
bezorgd zou worden. Je schrok blij verrast op toen de bel ging, kon niet wachten om het doosje open te
maken… maar na een half uurtje spelen met het ding was je er eigenlijk wel weer klaar mee. […]
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Waarom koop je soms dingen waarvan gauw genoeg blijkt dat je ze eigenlijk helemaal niet nodig had?
Eigenlijk weet je het wel: reclame. TV commercials en verkooppraatjes, presentaties van nieuwe
gadgets… Je wordt meegesleept in alle nieuwe features en je gaat geloven dat je ze nodig hebt. Maar
hoe werkt dat dan? Hoe krijgen die marketeers het telkens weer voor elkaar om jou te beïnvloeden? En
tegelijkertijd… waarom lukt het voor andere zaken ook juist weer niet? Waarom hang je lui op de bank
terwijl je vorige maand nog hard had geroepen dat je iedere dinsdagavond naar de sportschool zou
gaan? Waarom trap je er niet in als reclame je daartoe probeert aan te zetten?”

Terwijl de lezer in beide versies werd aangesproken met ‘jij’ had dit, naast de
vergelijkbaarheid en het persoonlijke aanspreken een extra functie in de narratieve versie.
Door de lezer met ‘jij’ aan te spreken was er in de narratieve versie geen hoofdpersoon
nodig. De lezer was zelf de hoofdpersoon. Het weglaten van een duidelijk uitgewerkte
hoofdpersoon in de narratieve tekst, was van belang om de narratieve- en niet-narratieve
teksten zo veel mogelijk overeen te laten komen, zodat ze puur op het verschil van het al
dan niet aanwezig zijn van een narratief getoetst konden worden. De aanwezigheid van een
hoofdpersoon zou een grote impact kunnen hebben op het narratief (De Graaf, 2014; Green
& Brock, 2000) en had de te meten factoren in dit onderzoek kunnen overschaduwen. Door
de afwezigheid van een hoofdpersoon lag de nadruk in het verschil tussen de niet-narratieve
versie en de narratieve versie echt op de aanwezigheid van een “fysieke” context, de
tijdsvolgorde en de causale verbanden tussen gebeurtenissen. In de narratieve versie was
dan ook in het geheel nauwelijks sprake van karakters, zodat er vrijwel geen sprake kon zijn
van identificatie met een personage. Het voornaamste karakter in de narratieve versie was
de ‘verteller’, die werd bekendgemaakt als ‘Mark, de beïnvloedings-expert’. Buiten deze
informatie werd er eigenlijk niets over Mark bekend gemaakt, waardoor hij als personage
een verwaarloosbaar effect had op de lesstof.
Ter illustratie is hieronder het fragment uit beide versies te lezen waarin de twee
krachten die tijdens een beïnvloedingspoging op de mens werken worden geïntroduceerd.
De onderstreepte woorden laten de gelijkenis in de teksten zien qua inhoud. Daarnaast
illustreert het fragment uit de narratieve tekst het gebruik van de lezer als hoofdpersoon,
zowel als de rol van Mark als verteller.
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Fragment niet-narratieve versie:
“De twee soorten technieken die gebruikt worden om iemand te beïnvloeden horen bij de twee
krachten die aan de consument trekken. De eerste kracht, die bij de alpha technieken hoort, trekt de
consument vooruit, naar het product of het gewenste gedrag toe […] De andere kracht trekt de
consument terug, weg van het product of het gewenste gedrag. Deze kracht is de weerstand die je
hebt tegen het product, de dienst of het gedrag. De twijfels over of je die telefoon wel zou moeten
kopen.”

Fragment narratieve versie:
“En zo sta je een minuut later op blote voeten en met opgerolde broekspijpen op het strand, vlakbij de
branding. Mark haalt een tennisbal uit zijn tas en laat hem je zien. “Stel je nu eens voor dat dit die
nieuwe telefoon van jou is”, zegt hij. “Concentreer je erop. Dit is nu jouw gloednieuwe, dure telefoon.”
Je knikt, en op dat teken gooit Mark de bal met behoorlijk wat kracht het water in. “WAT?” Kraam je
verbaasd uit. “Als dat mijn telefoon is, waarom gooi je hem dan in zee?” “Om je te laten zien hoe
beïnvloeding werkt”, zegt Mark [...] “Stel, jij bent een consument en iemand wil je iets verkopen. Dan
zijn er twee soorten krachten aan het werk. Krachten die je naar dat interessante product - die nieuwe
telefoon van jou - toe trekken en krachten die je erbij weghouden. Wat je er naartoe trekt zijn de
interessante nieuwe features die nog interessanter lijken door de manier waarop ze aangeprezen
worden. Wat je erbij weg houdt zijn bijvoorbeeld de prijs en het idee dat je misschien niet perse een
nieuwe telefoon nodig hebt. […] Dit zijn de twee krachten die je nu ook voelt. Je wilt vooruit, de zee in
om je telefoon te pakken, maar tegelijkertijd ook terug uit want je voelt het koude water zo nu en dan
al langs je voeten stromen en dat voelt niet fijn. […] Die weerstand zorgt er voor dat je in het midden
blijft staan.””

De complete lesteksten zoals deze als stimuli zijn gebruikt in het experiment (laagste
conditie “niet-narratief + zonder afbeeldingen” en hoogste conditie “narratief + met
afbeeldingen”) zijn terug te vinden in bijlagen 2A en 2B.
3.2.3 Manipulatie gebruik afbeeldingen
De andere onafhankelijke variabele was het al dan niet aanwezig zijn van afbeeldingen in de
lesstof. Deze zijn ontwikkeld na de teksten, zodat ze hier zo veel mogelijk op zouden
aansluiten. Naast het aansluiten op de tekst was van belang dat de afbeeldingen verklarend
van aard waren, zodat ze juist een toegevoegde waarde hadden op de lesstof en daardoor
de aandacht niet van de lesstof zouden afleiden. De verwachting was dat de afbeeldingen als
extra hulpmiddel zouden fungeren om bepaalde begrippen en constructen beter te
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begrijpen en onthouden. Omdat Yang en Guo (2015) aangaven dat het toevoegen van “te
veel” afbeeldingen zou kunnen zorgen voor afleiding van de tekst, is er gekozen voor drie
afbeeldingen in een tekst van vier pagina’s. De afbeeldingen zijn gebaseerd op onderwerpen
uit de lesstof waarbij visuele uitleg extra duidelijkheid zou geven. Hierdoor zouden de
afbeeldingen van toegevoegde waarde zijn. Zo werden de twee in de tekst beschreven
‘krachten’ die op een persoon werken, eenvoudig met pijlen bij een persoon weergegeven in
een afbeelding. Ook werd de lezer herinnerd aan bepaalde technieken door hier een visueel
voorbeeld van te geven: een exclusieve koffiesoort in een winkel-etalage volgens de
schaarste techniek en een abri-poster met een antirookcampagne volgens de zelfbeïnvloedingstechniek. Bij het ontwikkelen van de afbeeldingen is getracht deze zo veel
mogelijk te laten aansluiten bij zowel de narratieve als de niet-narratieve tekst. De drie in de
lesstof gebruikte afbeeldingen zijn terug te vinden in bijlage 2C.
3.3 Respondenten
Omdat de kans op uitval tussen deel 1 en deel 2 van het experiment zeker aanwezig was, is
getracht een minimum van 120 respondenten te vinden voor deel 1, zodat er een buffer van
20% was. Dit moest voldoende zijn om de uitval op te vangen en nog tot een minimum van
100 respondenten te kunnen komen voor deel 2. In beide delen van het onderzoek diende
ieder van de vier random verspreide versies van de lesstof door minimaal 25 respondenten
gelezen te zijn.
De doelgroep bestond bij dit experiment uit personen die een studie in het hoger
beroepsonderwijs volgen of gevolgd hebben, in de creatieve en/of marketing-gerelateerde
sector. Deze specifieke sector is gekozen om een link te kunnen leggen tussen de studie van
de respondent en de te lezen lesstof in het experiment. De respondenten gaven aan
onderstaande studies te volgen:
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Tabel 1: Percentage deelnemers aan het experiment, per opleiding

Studie

Niveau

Onderwijsinstelling

Communicatie IEMES

hbo

Fontys ACI (Tilburg)

50.0%

Commerciële Economie IEMES

hbo

Fontys ACI (Tilburg)

23.2%

Digital Business Concepts

hbo

Fontys ACI (Tilburg)

9.8%

Hbo / wo

Voornamelijk Fontys ACI / NHL

8.9%

Communication & Multimedia Design

hbo

NHL Hogeschool (Leeuwarden)

5.4%

Communicatie & Informatie Wetenschappen

wo*

Radboud Universiteit (Nijmegen)

1.8%

International Lifestyle Studies

hbo

Fontys ACI (Tilburg)

Reeds afgestudeerd

Percentage

0.9

* Deelnemende WO studenten zijn ieder afkomstig van een hbo studie en inmiddels doorgestroomd.

Het zwaartepunt binnen de doelgroep lag in deze steekproef bij eerstejaars hbo studenten
(62.5%), voornamelijk van de studies ‘Communicatie’ en ‘Commerciële economie’. Een
tweede vrij grote groep bestond uit tweedejaarsstudenten (15.2%) voornamelijk van de
studies ‘Communicatie’, ‘Commerciële economie’ en ‘Digital Business Concepts’. Deze
eerste- en tweedejaarsstudenten samen zijn goed voor 77.7% van het totale aantal
bruikbare respondenten. Dat het zwaartepunt hier ligt is logisch gezien de meeste
respondenten hebben deelgenomen in de klas, met aanwezigheid van de eigen docent en de
onderzoeker, aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg, binnen jaar 1 en 2
van de drie bovengenoemde studies. Deelname aan het experiment was wegens de digitale
verstrekking via Qualtrics ook buiten de klas mogelijk. Zo zijn de studenten van de overige
studies gevraagd om deel te nemen via de eigen docent of via een oproep op de Facebookpagina van de desbetreffende studie.
In totaal hebben 12 hbo klassen uit jaar 1 en 2 van de Fontys Academy for Creative
Industries in Tilburg, in de les tijd gekregen om aan het experiment deel te nemen. Gezien
het naderende einde van het schooljaar waren er helaas in veel gevallen maar weinig
studenten aanwezig in de lessen en van de aanwezigen gaf slechts een deel gehoor aan de
oproep tot deelname aan het experiment. Dit leidde uiteindelijk tot een respondentenaantal
van 150 personen, waarvan 123 personen de vragenlijst tot het einde hebben doorlopen.
Van deze 123 respondenten bleek een klein deel vermoedelijk zonder de lesstof gelezen te
hebben, door de vragenlijst geklikt te hebben. Dit was zichtbaar door een uitzonderlijk korte
deelnametijd. De gemiddelde tijd die nodig was voor het lezen van de lesstof en het
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beantwoorden van de vragen was geschat op 20 tot 30 minuten en de gemiddelde
deelnametijd volgens Qualtrics (outliers daargelaten) lag dan ook op 28 minuten. Een
enkeling zal echter erg snel kunnen lezen en dus eerder klaar zijn. Om de respondenten er
uit te filteren die naar alle waarschijnlijkheid slechts wat antwoorden hebben aangeklikt
zonder de lesstof gelezen te hebben, werd ervoor gekozen om de respondenten met een
deelnametijd onder de 10 minuten te verwijderen. Er is gekozen voor 10 minuten omdat het
onmogelijk lijkt om zowel 4 à 5 pagina’s tekst als een vrij lange vragenlijst door te nemen
binnen deze tijd. Hierdoor werden er 11 respondenten verwijderd, wat het uiteindelijke
totaal aan respondenten op 112 liet uitkomen. De overgebleven 112 respondenten waren
redelijk gelijk verdeeld over de vier condities, met 27 tot 29 personen per conditie. Bij deze
verdeling is gecontroleerd of deze homogeen is betreffende: leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau, huidig studiejaar en het al dan niet last hebben van dyslexie. Dit laatste is
gecontroleerd omdat de te lezen lesstof bestond uit zo’n vier pagina’s aan tekst. Het al dan
niet last hebben van dyslexie mag geen rol spelen in de uiteindelijke resultaten.
Gekeken naar de verdeling van de respondenten bleek uit een eenweg variantieanalyse voor leeftijd, geen significant effect aanwezig te zijn tussen de vier groepen (F
(3,108) = .597, p =.618). Gezien de doelgroep bestaat uit studenten uit het hoger onderwijs
(van jaar 1 tot en met enkele reeds afgestudeerden) is de range vrij groot: 17 tot 35 jaar (M =
21.01, SD = 3.58).
Uit de χ2-toets tussen de versie van de vragenlijst en het geslacht van de
respondenten bleek wel een verband te bestaan (χ2 (3) = 8.864, p= .031). Van het totale
aantal deelnemers aan het experiment was 65.2% vrouw en 37.8% man. Gezien de random
uitgifte van de verschillende versies van de lesstof is het toeval geweest dat één conditie
uiteindelijk meer mannen dan vrouwen bevatte, waar dat bij de andere drie condities
andersom was. Een T-toets wees echter uit dat er geen effecten te vinden zijn op de
afhankelijke variabelen gekeken vanuit alleen mannen of alleen vrouwen. De scheve
verdeling levert dus geen problemen op.
Bij de verdeling van de respondenten over de vier condities blijkt ook qua opleiding
geen verbanden te bestaan; De χ2-toets voor hoogst genoten afgeronde opleiding (χ2 (18) =
15.914, p= .599) en voor huidige opleiding (χ2 (18) = 8.666, p= .967) laten geen significant
effect zien. De hoogst genoten afgeronde opleiding is voor de meeste respondenten (55.4%)
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havo. De overige opleidingen en bijbehorende percentages zijn te vinden in Tabel 2,
onderaan de pagina.
De huidige opleiding is bij de grootste groep respondenten (50.0%) ‘Communicatie’. De
overige percentages uit deze toets zijn terug te vinden in Tabel 1.
Om te kunnen zien of er een effect zou zijn van leerjaar op de verschillende
afhankelijke variabelen is er ook gekeken of de groepen op dit vlak homogeen verdeeld zijn.
Ook uit de χ2-toets voor huidig leerjaar bleek geen verband te bestaan (χ2 (15) = 9.598, p=
.844). Het grootste deel van de respondenten: 62.5% zat in het eerste leerjaar van de studie.
De overige percentages per leerjaar zijn te vinden in Tabel 3.
Als laatste is er gekeken naar de verdeling van respondenten met dyslexie. Uit de χ2toets voor dyslexie bleek geen verband te bestaan (χ2 (3) = 3.957, p= .266). 8.9% van het
totaal aantal meegenomen respondenten gaf aan last te hebben van dyslexie. Al deze
toetsen bij elkaar genomen zijn de groepen per conditie op alle vlakken netjes verdeeld, één
uitzondering daargelaten: geslacht. Dit blijkt gelukkig geen effect te hebben op het verdere
onderzoek.

Tabel 2: Percentage deelnemers aan het experiment,
per huidig leerjaar.

Huidig leerjaar

Tabel 3: Percentage deelnemers aan het experiment,
per hoogst afgeronde opleiding.

Percentage

Hoogst genoten afgeronde opleiding

Percentage

Jaar 1 (bachelor)

62,5%

havo

55,4%

Jaar 2 (bachelor)

15,2%

vwo

10,7%

Jaar 3 (bachelor)

6,3%

mbo

17,0%

Jaar 4 (bachelor)

3,6%

hbo

13,4%

Anders, namelijk…

12,5%

wo bachelor

0,9%

wo master

1,8%
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3.4 Metingen
Naast de afhankelijke variabele Herinnering, werden aan de hand van de vragenlijst ook de
mogelijke mediatoren Levendigheid, Herinnering en Motivatie gemeten. De volgorde van de
vragenlijsten was anders dan gebruikelijk. Wanneer de vragen omtrent de Herinnering van
de lesstof vrijwel direct na het lezen van de lesstof gesteld zouden worden, zou dit de
resultaten erg weinig zeggend maken. Om in deel 1 van het experiment wat tijd en afleiding
van de gelezen lesstof in te bouwen, zijn de vragen om de mate van Herinnering te meten
aan het einde van de vragenlijst geplaatst. Om deze reden zijn de vragen over algemene
gegevens, waarmee een vragenlijst veelal besloten wordt, aan het begin van de vragenlijst
geplaatst.
Voor de variabele Herinnering werd na één week nog een tweede korte vragenlijst
uitgezet, om ook het effect op de langere termijn te meten. Vragenlijst 1 (eerste
meetmoment) is in zijn geheel te vinden in bijlage 3A en vragenlijst 2 (tweede meetmoment)
in bijlage 3B.
3.4.1 Herinnering deel 1
Om herinnering van de lesstof te meten, werden er verschillende vragen gesteld over de
inhoud van de tekst. Deze inhoud (de lesstof) was in iedere versie gelijk. Om de mate van
herinnering meetbaar te maken, werd er een score aan de antwoorden verbonden. Deze
scores werden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore per respondent (ratio). De vragen
waren deels meerkeuze en deels open. De open vragen waren toegevoegd omdat deze
veelal meer inzicht verschaffen in de mate waarin de respondent zich de gelezen lesstof
herinnert dan meerkeuze vragen, omdat meerkeuze een grotere gok-kans heeft. Voor het
coderen van de open vragen is een beknopt codeboek opgesteld. Dit document is te vinden
in bijlage 4. Een voorbeeld van een meerkeuzevraag is: “Welke soort
beïnvloedingstechnieken worden gebruikt om de weerstand te verminderen?” De mogelijke
antwoorden waren ‘alpha technieken’ en ‘omega technieken’. Voor het juiste antwoord
(omega technieken), werd hier één punt gegeven, voor het onjuiste antwoord geen. Een
voorbeeld van een open vraag is: “Hoe heet de techniek welke in campagnes vaak wordt
ingezet door middel van het stellen van een vraag?” Het juiste antwoord was hier
‘zelfbeïnvloeding’. Echter was er in de lesstof ook een andere technieken benoemd waarin
een vraag voorkwam en één die vrij veel op de techniek met de vraagstelling lijkt. Om deze
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reden werd de puntentelling bij een vraag als deze uitgebreid en was er een hoger aantal
punten te behalen naar mate het antwoord meer volledig werd. ‘Zelfbeïnvloeding’ was goed
voor 3 punten, ‘implementatie-intentie’ voor 2 punten en ‘door in the face’ of een benaming
die wat weg had van of verwees naar zelfbeïnvloeding waren 1 punt waard. Alle andere
mogelijke antwoorden leverden geen punten op. Op deze manier werden alle open
antwoorden zorgvuldig gecodeerd, zodat er een totaalscore ontstond voor Herinnering (M =
4.26; SD = 2.52; range: 0 - 11). In bijlage 3A geven items 58 t/m 62 de vragen omtrent de
variabele herinnering weer.
3.4.2 Herinnering deel 2
Om het effect van de verschillende lesstofvarianten op de herinnering op de langere termijn
te kunnen vaststellen, vond een week na de eerste meting, een tweede meting plaats. De
hiervoor bestemde vragenlijst bestond net als bij deel 1 van het experiment uit meerkeuzeen open vragen. De vragen uit de twee vragenlijsten verschilden qua inhoud wel van elkaar,
met uitzondering van de laatste open vraag. Hierin werd de respondent gevraagd zo veel
mogelijk technieken uit de lesstof te benoemen en uit te leggen wat deze inhielden. Ook
voor de tweede vragenlijst is een codeboek ontwikkeld, dat eveneens te vinden is in bijlage
4. De tweede vragenlijst is te vinden in bijlage 3B. Helaas bleef het aantal respondenten voor
dit tweede deel van het onderzoek steken op 65, ondanks dat ook voor dit experiment tijd
voor deelname werd vrijgemaakt in de colleges. Hiermee was dit deel van het onderzoek
helaas niet valide, waardoor het niet meegenomen kon worden in de resultaten van het
onderzoek.
3.4.3 Levendigheid
Levendigheid werd meetbaar gemaakt met de “Vividness” schaal van Chang (2008; α= .83),
die werd vertaald in het Nederlands. Daarnaast werd het woord ‘advertentie’ in de items
vervangen door ‘lesstof’. De uit slechts twee items bestaande schaal bestond daarmee uit de
volgende
7-punts Likertschaal stellingen: “De inhoud van de lesstof is levendig” en “De lesstof geeft
levendige informatie” (zie bijlage 3A, items 51 en 52). De mogelijke antwoorden liepen van
1= “volledig mee oneens”, tot 7= “volledig mee eens”. De correlatie tussen de twee
variabelen was gemiddeld met r = .588 (p < .01) en daarmee voldoende om samen de schaal
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Levendigheid mee te vormen. De alpha van schaal zoals hij gebruikt is was: .728 (M = 4.86;
SD = 1.23).
3.4.4 Transportatie
Om de mate van Transportatie van de lezer naar de ‘wereld van het verhaal’ te meten werd
in grote lijnen de ‘Narrative Engagement’ schaal van Buselle en Bilandzic (2009; α= .86)
gebruikt. Deze schaal werd vertaald naar het Nederlands. Ook werden er 4 van de 12 items
verwijderd om de schaal bruikbaar te maken voor het huidige onderzoek. Het betreft de drie
items van de subschaal ‘emotional engagement’ en één item van de subschaal ‘narrative
understanding’ te weten “Mijn begrip van de karakters is onduidelijk”. Deze vier items zijn
verwijderd omdat ze over transportatie door middel van karakters gaan. In de lesstof die
voor dit onderzoek is ontwikkeld, is echter getracht geen tot zeer minimaal ontwikkelde
karakters te gebruiken. Hierdoor waren deze items overbodig. Om de schaal te versterken
werd deze aangevuld met drie naar het Nederlands vertaalde items uit de eerder
ontwikkelde transportatieschaal van Green en Brock (2000; α= .76). Deze 3 items waren:
“Terwijl ik de lesstof doornam, kon ik me de gebeurtenissen die er in voorkwamen goed
verbeelden in mijn hoofd”, “Ik kon mezelf in de scene plaatsen die beschreven werd in de
lesstof” en “De gebeurtenissen in de lesstof zijn relevant in mijn dagelijks leven”. Deze
samengevoegde schaal voor Transportatie was passend voor dit specifieke onderzoek en
bestond uiteindelijk uit 11 items (zie bijlage 3A, items 39 t/m 49), welke ieder zijn uitgezet in
een 7-punts Likertschaal met als antwoordmogelijkheden: 1= “helemaal niet” tot 7= “heel
erg”. Omdat het gaat om een samengevoegde schaal is er ter controle een factoranalyse
uitgevoerd. Deze principale componentenanalyse met oblimin-rotatie liet een oplossing in
twee factoren zien die samen 63,23% van de variatie verklaren. Deze twee factoren waren
mate van transportatie naar de verhaalwereld (positief geformuleerde items) en mate van
afleiding van de lesstof (negatief geformuleerde items) en beide delen van de schaal bleken
betrouwbaar (transportatie: α= .853; afleiding: α= .878). Beide factoren zijn belangrijk om
transportatie in zijn geheel te meten. De alpha van deze nieuwe schaal in zijn geheel was
dan ook goed, met α= .852. (M = 4.47; SD = 1.00). Daarom is besloten de schaal in zijn geheel
mee te nemen in de analyses.
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3.4.5 Motivatie
Omdat er voor het meten van motivatie ten opzichte van het lezen en opnemen van de
lesstof geen duidelijke schaal bestond die bij dit specifieke onderzoek paste, is door de
onderzoeker een nieuwe schaal ontwikkeld, bestaande uit drie items, te weten: “De manier
waarop de lesstof overgebracht werd maakte dat ik verder wilde lezen.” “De manier waarop
de lesstof was uitgewerkt was interessanter dan de stof in gebruikelijke studieboeken” en “Ik
zou graag meer leren uit studieboeken die op deze manier zijn uitgewerkt.” (zie bijlage 3A,
items 54 t/m 56). Ook hier werd gebruikgemaakt van een 7-punts Likertschaal waarbij 1=
“volledig mee oneens” en 7= “volledig mee eens.” Een principale componentenanalyse met
oblimin-rotatie liet zien dat alle drie de items op de zelfde factor laden. Deze factor verklaart
78,68% van de variatie. De voor dit onderzoek ontwikkelde schaal bleek een alpha van .873
te hebben (M = 4.48; SD = 1.36).
3.4.6 Statistische Toetsing
Om de effecten te meten, werden de variabelen getoetst met behulp van het programma
IBM SPSS versie 22, middels verschillende ANOVA-toetsen en correlatie analyses. De mate
van Herinnering werd gemeten aan de hand van een ANOVA-toets op de totaalscore op de
vragen die betrekking hadden op de mate van herinnering van de lesstof. De mogelijke
mediaties op de variabele Herinnering van de lesstof werden getoetst met PROCESS voor
SPSS (model 4) volgens de principes van Hayes (2013).
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4. RESULTATEN
Om een beeld te krijgen van de al dan niet aanwezige verbanden tussen de variabelen die
zijn meegenomen in dit onderzoek, zijn verschillende analyses uitgevoerd.
4.1 Manipulatiecheck
Om te controleren of de lestekst met narratief meer verhalend overkwam dan de lestekst
zonder narratief werd een eenweg variantie-analyse uitgevoerd met als onafhankelijke
variabele Aanwezigheid narratief en als afhankelijke variabele de vraag: “In welke mate
kwam de lesstof verhalend op je over?” (zie bijlage 3A, item 36).
Zoals verwacht, was er sprake van een significant hoofdeffect van de mate waarin de lesstof
verhalend overkwam (F (1,110)=45.74, p <.001): Indien de lesstof een narratief bevatte
kwam deze meer verhalend over (M = 5.96, SD = .99) dan wanneer deze geen narratief
bevatte (M = 4.48, SD = 1.31). Hiermee is de manipulatie van Aanwezigheid narratief
geslaagd.
4.2 Hoofdeffecten
Uit een tweeweg variantie-analyse voor Herinnering van de lesstof, met als onafhankelijke
variabelen Aanwezigheid narratief en Aanwezigheid afbeeldingen, bleek geen significant
hoofdeffect van Aanwezigheid narratief (F (1,108) = .01, p = .936) en Aanwezigheid
afbeeldingen (F (1,108) = .00, p = .955). Eveneens trad er geen interactie-effect op tussen
Aanwezigheid van een narratief en Aanwezigheid van afbeeldingen (F (1,108) = 2.91, p =
.091). De bijbehorende gemiddelden en standaard deviaties zijn te vinden in tabel 4.
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Tabel 4: Gemiddelden en standaarddeviaties van Herinnering van de lesstof uitgesplitst naar de verschillende
condities.

Aanwezigheid

Aanwezigheid

narratief

afbeeldingen

Niet

Wel

Totaal

Herinnering

N

M

(SD)

Niet

27

4.67

(2.34)

Wel

29

3.83

(2.66)

Totaal

56

4.23

(2.52)

Niet

28

3.89

(2.22)

Wel

28

4.68

(2.80)

Totaal

56

4.29

(2.54)

Niet

55

4.27

(2.29)

Wel

57

4.25

(2.74)

Totaal

112

4.26

(2.52)

4.3 Indirecte effecten
Daar er geen sprake is van een direct effect tussen de onafhankelijke variabelen
(Aanwezigheid narratief, Aanwezigheid afbeeldingen) en de afhankelijke variabele
(Herinnering) is met de PROCESS methode van Hayes (2013) onderzocht of er wellicht toch
sprake is van een mediator. Volgens de opgestelde hypotheses en de onderzoeksvraag
betreffende mogelijke indirecte effecten is gekeken naar de variabelen Transportatie,
Levendigheid en Motivatie. Hayes (2013) geeft aan dat er niet noodzakelijk een direct effect
hoeft te bestaan om een mediator aan te tonen, mits er twee opvolgende indirecte effecten
zijn. Om te bekijken of er indirecte effecten aanwezig zijn, worden in tabel 5 eerst de
correlaties volgens Spearman’s rho weergegeven. Hieruit blijkt een significant positief
verband te bestaan tussen Aanwezigheid narratief en Transportatie. Ook blijkt er een
significant positief verband te bestaan tussen Transportatie en Herinnering. Deze twee
indirecte verbanden impliceren dat Transportatie mogelijk een mediator is tussen
Aanwezigheid narratief en Herinnering van de lesstof. Een mogelijke mediatie van
Levendigheid tussen Aanwezigheid afbeeldingen en Herinnering bleef helaas uit, doordat er
geen significante samenhang was tussen de variabelen. Ook werd er geen significante
samenhang gevonden tussen Motivatie en de mate van Herinnering.
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Tabel 5: Correlaties tussen de verschillende variabelen, volgens Spearman’s rho (N= 112).

Narratief

Afbeeldingen

Transpor-

Levendig-

Moti-

Herin-

aanwezig

aanwezig

tatie

heid

vatie

nering

Narratief
aanwezig

Afbeeldingen

-.018

aanwezig

Transportatie

.220*

-.052

Levendigheid

.249**

.016

.584***

Motivatie

.098

-.043

.131

.332***

Herinnering

.013

-.037

.358***

.176+

.072

+ correlatie is marginaal significant op het 0.10 niveau
* correlatie is significant op het 0.05 niveau
** correlatie is significant op het 0.01 niveau
*** correlatie is significant op het 0.001 niveau

Uit de PROCESS analyse met model 4 (Hayes, 2013) bleek dat een narratief in de lesstof leidt
tot een hogere mate van Transportatie (b = .45, p = .02). Daarnaast leidt een hogere mate
van Transportatie tot meer Herinnering (b = .95, p = .00). Het 95% toeval-gecorrigeerde
Bootstrap Confidence Interval was geheel boven nul (BCI Lower = .060, BCI Upper = .915).
Kortom, de Aanwezigheid van een narratief in de lesstof verhoogt indirect de mate van
Herinnering van de lesstof, via Transportatie. Met dit indirecte effect wordt de mate van
Transportatie (naar de wereld van de lesstof) aangewezen als Mediator. Dit mediërende
effect wordt nogmaals weergegeven in onderstaand model 1.
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Model 1: Het mediërende effect van Transportatie, tussen Aanwezigheid narratief en mate van Herinnering.

4.4 Exploratief Onderzoek
Door het uitzetten van de verschillende correlaties in tabel 5 kwamen enkele effecten naar
boven die niet direct in een hypothese benoemd zijn in dit onderzoek. Zo is er een
significante positieve correlatie aanwezig tussen Aanwezigheid narratief en Levendigheid en
een marginaal effect
(p = .064) tussen Levendigheid en Herinnering. Omdat deze resultaten wellicht wat meer
inzicht kunnen bieden in de onderzoeksvraag en de hypothesen die wel zijn meegenomen in
het onderzoek is er voor gekozen om deze resultaten exploratief te bekijken om te zien of
hier wellicht ook een mediator te vinden is. Uit de PROCESS analyse met model 4 (Hayes,
2013) bleek dat de mate van Levendigheid hoger lag, bij de Aanwezigheid van een narratief
in de lesstof (a = .62, p = .01). Daarnaast bleek de mate van Herinnering ook hoger te zijn
wanneer de mate van Levendigheid hoger lag (b = .42, p = .03). Een 95% toevalgecorrigeerde Bootstrap Confidence Interval was geheel boven nul (BCI Lower = .023, BCI
Upper = .706). Kortom, de Aanwezigheid van een narratief in de lesstof verhoogt indirect de
mate van Herinnering van de lesstof, via Levendigheid. Met dit indirecte effect wordt de
mate van Levendigheid (van de lesstof) aangewezen als Mediator.
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5. CONCLUSIE & DISCUSSIE
Doordat hedendaagse jongeren door veelvuldig internetgebruik steeds slechter worden in
het lezen van lange teksten is er een probleem ontstaan in onder meer het hoger onderwijs.
Jongeren zijn goed in het snel vinden en opnemen van korte stukjes informatie. Het is echter
moeilijk voor ze om zich te concentreren op het lezen van bijvoorbeeld studieboeken. Het
doel van dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in twee factoren die volgens de literatuur
mogelijk een positieve rol zouden spelen in het beter opnemen en onthouden van lesstof.
Het ging hierbij om het toevoegen van lesstof verklarende afbeeldingen en het verweven
van de lesstof in een narratief.
Van de 4 hypotheses in dit onderzoek (en de onderzoeksvraag betreffende motivatie)
kon er helaas maar één aangenomen worden. De gevonden resultaten zijn deels een mooie
toevoeging aan de reeds beschikbare kennis op gebied van narratieven in educatie. De
hypotheses waarbij geen effect gevonden is, vragen om een analyse van de gebruikte
methode en bieden mogelijk interessante ingangen voor toekomstig onderzoek.
5.1 Het effect van afbeeldingen op herinnering
Dit onderzoek heeft helaas niet geleid tot nieuwe inzichten op gebied van het gebruik van
afbeeldingen in lesstof. De resultaten uit het experiment laten geen direct effect zien van de
aanwezigheid van afbeeldingen op de Herinnering van de lesstof. Hypothese 1: ‘Lesstof
ondersteund met passende afbeeldingen wordt beter onthouden dan lesstof zonder
afbeeldingen’,
werd daarmee verworpen. Mayer en Moreno (2003) en Clark en Paivio (1991) wezen op de
positieve effecten van informatie waarin tekst en beeld gecombineerd werden. Een
afbeelding kan immers in één oogopslag een overzichtelijk beeld geven van iets wat in tekst
wellicht vele regels aan uitleg zou kosten. De aanwezigheid van speciaal voor dit onderzoek
ontwikkelde afbeeldingen bleek echter geen effect te hebben op de mate waarin de lesstof
onthouden werd. Ook bleek de mate van levendigheid geen mediërend effect te hebben.
Hypothese 3: ‘Het effect van afbeeldingen op het onthouden van de lesstof wordt
gemedieerd door hoe levendig de tekst overkomt op de student’, werd hierdoor ook
verworpen. Een verklaring voor het uitblijven van effecten van afbeeldingen op de
herinnering zou gezocht kunnen worden in de kwaliteit van de afbeeldingen, of de
aansluiting van de afbeeldingen op de lesstof. Wanneer de afbeeldingen niet goed aansloten
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op de lesstof zouden zij de lezer immers kunnen afleiden van de tekst, in plaats van te
helpen met het opnemen ervan.
Afleidende details in een tekst, zoals niet-aansluitende afbeeldingen worden ook wel
‘seductive details’ genoemd. Er is in het verleden vrij veel onderzoek gedaan naar dit
fenomeen in educatief materiaal. Seductive details (Harp & Mayer, 1998) zijn toegevoegde
details die lesstof interessanter maken om te lezen. De toegevoegde details staan echter los
van de lesstof, waardoor ze vaak voor afleiding van de daadwerkelijke stof blijken te zorgen,
in plaats van het bieden van extra interesse en motivatie om de lesstof op te nemen. De
reden dat dit fenomeen niet is benoemd in het theoretisch kader is omdat in dit onderzoek
is getracht te voorkomen dat de afbeeldingen als seductive details konden werken. Dit door
de afbeeldingen goed aan te laten sluiten op de tekst. Zo waren de afbeeldingen geen
losstaande details, maar een waardig onderdeel van de lesstof en was alles met elkaar
geïntegreerd. Er kan dan ook gesteld worden dat er in dit geval geen sprake was van
seductive details. Deze staan immers bekend om hun afleidende werking van de
daadwerkelijke lesstof. Om te kunnen controleren of de afbeeldingen (en eveneens het
narratief) voor afleiding van de lesstof zouden zorgen, is er gebruik gemaakt van een
controlegroep, waarin geen afbeeldingen én geen narratief aanwezig waren. Als
afbeeldingen of een narratief zouden afleiden van de lesstof, zou deze controlegroep hoger
moeten scoren op herinnering, en dat is niet het geval. De reden voor het uitblijven van een
direct effect, ligt dus elders.
Omdat het huidige experiment uit twee verschillende lesteksten bestond (narratief
en niet-narratief), is het mogelijk dat de afbeeldingen bij de ene versie net wat beter
aansloten dan bij de andere versie. Om de versies op de aan- of afwezigheid van een
narratief na zo veel mogelijk gelijk te houden dienden de afbeeldingen in beide versies gelijk
te zijn. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook om te focussen op één factor. In
onderzoek dat alleen gericht is op afbeeldingen, kan er met nog meer zorg naar de
afbeeldingen gekeken worden, zodat de verklarende waarde ervan verhoogd wordt en de
afbeeldingen precies aansluiten op de tekst. Waar het niet logisch is dat de afbeeldingen in
dit onderzoek als seductive details werkten, is het immers wel mogelijk dat de afbeeldingen
niet genoeg aandacht trokken of niet genoeg toevoegden aan de tekst. Zo kan het zijn dat de
respondent juist gefocust bleef op de tekst en daarmee de afbeeldingen niet aandachtig
bekeken heeft en het effect van het visuele aspect in de lesstof misliep.
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5.2 Het effect van narratieven op herinnering
De resultaten van dit onderzoek lieten geen direct effect zien van de aanwezigheid van een
narratief in de lesstof op de mate waarin de lesstof onthouden werd (de herinnering).
Hypothese 2: ‘Lesstof verweven in een narratief wordt beter onthouden dan lesstof zonder
narratief’, werd daarmee verworpen. Daarentegen bleek er wel een positief verband te zijn
tussen de aanwezigheid van een narratief en de mate waarin de lezer getransporteerd werd
naar de wereld van de lesstof. Ook was er een sterk positief verband tussen deze
transportatie en de herinnering. Hypothese 4: ‘Het effect van een narratief op het
onthouden van de lesstof wordt gemedieerd door de mate waarin de student
getransporteerd wordt naar de wereld van de lesstof’, kon dan ook worden aangenomen.
Deze verbanden wijzen er op dat een narratief weldegelijk een positieve impact kan hebben
op de herinnering van lesstof. Dit is echter niet automatisch het geval. Het verweven van
lesstof in een narratief, zorgt er op zichzelf niet voor dat er meer van de gelezen lesstof
onthouden wordt. Om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk meer van de te lezen lesstof in
het geheugen blijft hangen, dient er transportatie op te treden tijdens het lezen.
Dit effect kwam niet als verassing. Green en Brock (2000, 2002) en Green (2004), wezen dan
ook al op transportatie als belangrijke factor in het gebruik van narratieven. Een goed
geschreven narratief zou de kracht moeten hebben om de lezer op te zuigen in het verhaal
en de verhaalwereld. Een verhaal wordt veelal beeldend geschreven doordat het onder
andere een bepaalde context of omgeving beschrijft. Dit zorgt ervoor dat de lezer er mentale
beelden bij kan creëren. Doordat deze mentale beelden door de lezer zelf worden
opgebouwd vanuit de eigen kennis en herinneringen zijn ze bij voorbaat al gemakkelijker te
onthouden (Lien & Chen, 2013; Green, 2004). Het lijkt dan ook een logisch gevolg dat de
nieuwe informative uit lesstof, mits goed verweven in een narratief met daarin bekende
aspecten (context, omgeving, gebeurtenis), gemakkelijker mee opgeslagen wordt in het
geheugen, door de onderlinge verbanden. De kracht van deze mentale beelden, die mede
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van transportatie en daarmee indirect ook voor de
mate van herinnering van de lesstof leggen een link naar de eerder besproken levendigheid.
Deze koppeling zou de verklaring kunnen zijn voor het door exploratief onderzoek gevonden
mediërende effect van levendigheid tussen de aanwezigheid van een narratief en de
herinnering. De mentale beelden die worden opgeroepen door een narratief, zijn immers
ook een soort afbeeldingen, aldus Clark en Paivio (1991). Naast fysieke afbeeldingen, maken
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ook mentale beelden de lesstof meer visueel en daarmee minder statisch én levendiger
(Escalas, 2004). Lesstof die als levendig beschouwd wordt leidt op haar beurt middels
‘narratieve verwerking’ weer eerder tot transportatie, aldus Escalas (2004). Beide
afhankelijke variabelen blijken dus een duidelijke samenhang te hebben met het gebruik van
narratieven.
5.3 Mogelijke afleidende factoren tijdens het onderzoek
Er is pas een effect van de aanwezigheid van een narratief op de mate waarin de lesstof
herinnerd wordt, wanneer er transportatie optreed. Een verband tussen de kwaliteit en de
levendigheid van het narratief en het optreden van transportatie is nu aangewezen. Toch
geven deze factoren geen garantie voor het optreden van transportatie. Er kunnen
verschillende factoren zijn, buiten de lesstof zelf welke invloed hebben op het al dan niet
optreden van transportatie. Zo wijzen Mayer en Moreno (2003), Mayer (2002) en Wittrock
(1989) op het belang van het geven van voldoende aandacht aan de te leren lesstof. Ook
Buselle en Bilandzic (2009) geven aan dat de cognitieve capaciteit die nodig is om
transportatie op te laten treden, weggenomen kan worden door bijvoorbeeld afleidende
geluiden in de fysieke omgeving van de lezer, of stress. De lezer wordt hierdoor afgeleid en is
daardoor niet meer in staat om op te gaan in de lesstof en het verhaal en zal dus ook niet of
in mindere mate getransporteerd worden naar de wereld van het verhaal en wellicht
daardoor ook minder onthouden van de lesstof. Dit lijkt een logische verklaring voor wat er
tijdens dit onderzoek gebeurd is en daarmee wellicht ook deels voor het uitblijven van
directe effecten. Daar het onderzoek binnen een beperkte tijdspanne en daarmee ook op
een bepaald moment van het schooljaar afgenomen diende te worden, waren er bij
voorbaat nadelige omstandigheden. Het onderzoek is afgenomen bij verschillende klassen in
het hoger beroepsonderwijs, in colleges tegen het einde van het schooljaar. Dit is echter een
hele drukke periode, waarin veel studenten gestrest zijn door de naderende deadlines en
tentamens. Dit maakte de motivatie om deel te nemen aan het experiment bij voorbaat al
erg laag. Voor de studenten was het experiment niet meer dan iets wat kostbare tijd
opslokte, terwijl de inhoud ervan geen tentamenstof voor ze was en dus in hun ogen
onbelangrijk.
De lage motivatie onder studenten was tijdens het afnemen van het onderzoek in
verschillende klassen duidelijk merkbaar, omdat het erg moeilijk was de studenten aan het
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werk te zetten (de lesstof door te nemen en de vragen te beantwoorden). Hierdoor bleef het
vaak wat rumoerig in het lokaal, ondanks aansporen tot stilte en zelfstandige deelname aan
het experiment, door zowel de eigen docent van de klassen als de onderzoeker, die ook
docent is binnen deze organisatie. Verschillende deelnemers lieten dan ook achteraf weten
dat ze veel moeite hadden zich te concentreren op de lesstof en de vragen. Het uitblijven
van duidelijke effecten was daarmee iets wat al tijdens de afname van het onderzoek
voorspeld werd.
Ook zou de stress een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het uitblijven van
effecten met betrekking tot afbeeldingen. De studenten wilden zo snel mogelijk van het
experiment af zijn, waardoor ze wellicht gefocust waren op het snel lezen van de tekst. De
afbeeldingen zouden daardoor gedeeltelijk genegeerd kunnen zijn. Deze situatie van drukte
en stress aan het einde van het schooljaar lijkt ook de oorzaak te zijn dat onvoldoende
respondenten van deel 1 van het experiment, deelnemen aan deel 2. De herhaalde meting
op herinnering, een week na het lezen van de lesstof, werd daardoor ongeldig verklaard.
5.4 Het effect van motivatie
Omdat literatuur naar motivatie als mediator tussen de aanwezigheid van afbeeldingen, dan
wel een narratief, en de mate van herinnering van lesstof erg schaars was, werd hiervoor de
volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In welke mate wordt het effect van de aanwezigheid
van afbeeldingen en / of een narratief in de lesstof op de mate waarin de lesstof onthouden
wordt, gemedieerd door motivatie?’ Uit het afgenomen onderzoek kwam ook hier geen
effect naar boven. Motivatie lijkt daardoor geen mediator te zijn op dit specifieke vlak. Het is
mogelijk dat de verschillen in motivatie niet groot genoeg waren om een effect op te
leveren, doordat elke student random werd toegewezen aan slechts één versie van de
lesstof. Er was dus geen vergelijkingsmateriaal. Had de student alle versies van de lesstof
kunnen lezen, dan had hij of zij een afgewogen keuze kunnen maken in de mate waarin elke
afzonderlijke versie hem motiveerde om verder te lezen en de lesstof op te nemen. Dat de
algemene motivatie onder de studenten die deelnamen aan dit onderzoek laag was, kan
wellicht ook voor een deel het uitblijven van een effect verklaren. Wanneer er bij voorbaat
weinig motivatie is om een lestekst te lezen, zal deze wellicht niet aanzienlijk verhoogd
worden door de manier waarop de lesstof is opgezet. Motivatie lijkt door deze aspecten toch
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zeker een onderwerp wat in het kader van lesstof met een narratief of afbeeldingen, veel
verder onderzocht kan worden.
5.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Door de resultaten van dit onderzoek en het verloop van de experimenten, zijn enkele
interessante punten naar voren gekomen wat betreft mogelijk vervolgonderzoek. Zo vraagt
het in het geheel uitblijven van effecten vanuit de aanwezigheid van afbeeldingen in de
lesstof om nader onderzoek.
Een verdere aanbeveling voor nader onderzoek omtrent dit onderwerp is om een vrij
groot onderzoek als dit in een ruimere tijdsspanne op te zetten. Daarmee kan de herinnering
op een langere termijn gemeten worden dan slechts een week na de eerste meting.
Daarnaast kan voorkomen worden dat de experimenten worden afgenomen in de meest
drukke periode van het jaar, voor de respondenten. Een inzicht dat door het uitvoeren van
dit onderzoek ontstaan is, is dat een dergelijk onderzoek naar alle waarschijnlijkheid veel
meer zou opleveren, wanneer het geïntegreerd zou worden in een vak binnen een studie.
Waar de lesstof nu weliswaar goed aansloot bij de studies van de studenten, was het niet
direct gekoppeld aan een van de vakken die de studenten op dat moment volgden. Het
onderwerp van de lesstof stond daardoor ook los van de rest van de invulling van het college
waarin het experiment afgenomen werd. Wanneer de lesstof die als stimuli wordt gebruikt,
direct binnen het college past waarin het experiment wordt afgenomen, zou dit veel verschil
kunnen maken op gebied van de motivatie van de deelnemende studenten. De lesstof uit
het experiment zou immers onderdeel zijn van het curriculum en daarmee wellicht ook
tentamenstof. Daarmee zou het experiment geen kunstmatige vragenlijst bevatten, maar
een daadwerkelijke tentamen dat de student ook een cijfer oplevert voor de voortgang van
zijn of haar studie. Dit zou voor meer motivatie zorgen én voor een eenvoudige manier om
ervoor te zorgen dat de effecten in elke groep op het zelfde moment gemeten worden, door
het ingeplande tentamen. Er zou dan ook gekeken kunnen worden naar verschillen tussen
de mate van herinnering in- en buiten het experiment binnen hetzelfde vak (met slechts
narratieve lesstof in het experiment en niet-narratieve lesstof daarbuiten). Ook zou een
meer uitgebreide opzet de mogelijkheid bieden om het verschil in een bepaalde periode in
een vak te testen tussen verschillende klassen, waarvan iedere klas een andere versie van de
zelfde lesstof bestudeerd.
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5.6 Ethische verantwoording
Ondanks de persuasieve eigenschappen van het gebruik van narratieven en afbeeldingen in
lesstof, heeft dit niet geleid tot vragen op gebied van ethiek. Dit onderzoek is immers gericht
op het vinden van mogelijkheden die in het onderwijs tot verbetering kunnen leiden. Waar
de persuasieve eigenschappen van narratieven en afbeeldingen de lezer zouden kunnen
‘overhalen’ om (gemotiveerd) verder te lezen en om meer te onthouden, leidt dit op geen
enkele manier tot negatieve gevolgen voor de lezer. Het onderzoek tracht studenten juist
vooruit te helpen in hun ontwikkeling, door mogelijkheden aan te kaarten die tot nieuwe
vormen van lesstof kunnen leiden. Deze lesstof maakt het gemakkelijker voor de student om
de te leren informatie op te nemen en te onthouden. Buiten het gemakkelijker overbrengen
van kennis is er geenszins getracht om de student of lezer te beïnvloeden.
5.7 Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek wijst op de mogelijkheid om de mate van herinnering van lesstof te vergroten
door middel van transportatie, opgeroepen door lesstof verweven in een narratief. Een
waardevol inzicht in een tijd waarin studenten door toenemende digitalisering, steeds meer
moeite hebben met het opnemen van langere teksten. Wellicht vraagt dit digitale tijdperk
juist ook in het onderwijs, om de transporterende kracht van narratieven.
Het advies voor educatieve uitgevers en onderwijs-ontwikkelaars is dan ook om de
mogelijkheden van narratieven in educatie goed te bekijken en te onderzoeken in welke
vakgebieden dit voordelen zou kunnen bieden. Dit onderzoek maakte gebruik van lesstof
voor creatieve- en marketinggerichte studies in het hoger onderwijs. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn er vele andere studierichtingen waarin narratieven en wellicht toch
ook afbeeldingen, voordelen kunnen bieden in de mate waarop studenten de lesstof
opnemen en onthouden. De gevonden kracht van narratieven in educatie vraagt dan ook om
toepassing in de maatschappij, zodat op grotere schaal kan worden bekeken of deze
methode studenten helpt bij het leren.
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Bijlage 2C:

Afbeeldingen

1: koffie (exclusiviteit / schaarste)

2: krachten (alpha, omega en weerstand)

3: roken (zelf-beïnvloeding)
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Bijlage 3A:

Vragenlijst experiment deel 1

De schaalvragen in de vragenlijst zien er in deze bijlage anders uit dan hoe ze aan de
respondenten getoond werden. Dit is de manier waarop Qualtrics vragenlijsten exporteert.
Omdat dit er bij schaalvragen wat vreemd uitziet, volgt hieronder eerst een afbeelding van
de manier waarop dergelijke vragen voor de respondenten zichtbaar waren. Bij een zevenpunts-schaalvraag stond voor het eerste bolletje "helemaal niet (mee eens)" en na het
laatste bolletje "heel erg (mee eens)"

Q1
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Q2
Beste deelnemer,
Hartelijk dank voor je bereidheid om deel te nemen aan dit onderzoek van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Duur van het onderzoek:
Deelname aan het onderzoek zal ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag nemen.
Over een week vul je nog een kleine vragenlijst van slechts 5 minuten in.
Annonieme verwerking:
Door het invullen van de vragenlijst stem je toe dat je anonieme data opgeslagen worden.
Je naam en e-mail adres wordt slechts gevraagd om beide delen van het onderzoek aan
elkaar te kunnen koppelen en zodat je mee wordt genomen in de loting voor één van de
(bioscoop)bonnen.
Wanneer je beide vragenlijsten volledig invult maak je kans op een (bioscoop)bon!
Hoe het werkt:
Je krijgt zo meteen lesstof met als onderwerp beïnvloeding. Ik wil je vragen deze lesstof
rustig door te lezen en er daarna wat vragen over te beantwoorden. Je kunt niet terug naar
de lesstof wanneer je met de vragen bezig bent en dat hoeft ook niet. Je kunt je browser niet
tussendoor sluiten, dus ik wil je vragen het onderzoek in één keer af te ronden. Zet voor je
aan het onderzoek begint andere programma’s op je computer uit, zodat je niet wordt
afgeleid.
Bij voorbaat dank voor je medewerking aan dit onderzoek!
Leonie Driessen
(docent Fontys ACI)

Q22
Omdat dit onderzoek uit twee delen bestaat én omdat je kans maakt op een (bioscoop)bon
wordt er om je naam en e-mail adres gevraagd. Deze informatie wordt verder niet verwerkt
in het onderzoek. Je antwoorden zijn anoniem.
Q23
voornaam:
Q24
achternaam:
Q25
e-mail adres:
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Q26
Algemene achtergrondinformatie
Q27
Wat is je leeftijd?
m 16 (1)
m 17 (2)
m 18 (3)
m 19 (4)
m 20 (5)
m 21 (6)
m 22 (7)
m 23 (8)
m 24 (9)
m 25 (10)
m 26 (11)
m 27 (12)
m 28 (13)
m 29 (14)
m 30 (15)
m 31 (16)
m 32 (17)
m 33 (18)
m 34 (19)
m 35 (20)
Q28
Wat is je geslacht?
m man (1)
m vrouw (2)
Q29
Wat is je hoogst genoten afgeronde opleiding?
m havo (1)
m vwo (2)
m mbo (3)
m hbo (4)
m wo bachelor (5)
m wo master (6)
m anders, namelijk: (7) ____________________
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Q30
Welke opleiding volg je op dit moment?
m CO IEMES (1)
m CE IEMES (2)
m DBC (3)
m ILS (4)
m CMD (5)
m CIW (6)
m reeds afgestudeerd (7)
m anders, namelijk: (8) ____________________
Q31
In welk jaar van de opleiding zit je?
m jaar 1 (bachelor) (1)
m jaar 2 (bachelor) (2)
m jaar 3 (bachelor) (3)
m jaar 4 (bachelor) (4)
m 5 (5)
m anders, namelijk: (6) ____________________
Q32
Heb je moeite met het lezen van lesteksten door bijvoorbeeld dyslexie?
m ja (1)
m nee (2)

Q33
Nu volgen er een aantal schaalvragen over de zojuist doorgenomen lesstof in het
algemeen. De schalen lopen van helemaal negatief naar helemaal positief. Kies het bolletje
op de schaal wat het beste past bij het gevoel dat je hebt over de doorgenomen lesstof.
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Q34
In hoeverre was je voorafgaand aan je deelname aan dit onderzoek bekend met de door de
lesstof overgedragen vakkennis en begrippen?
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
helemaal
niet
bekend heel erg
bekend

m

m

m

m

m

m

m

Q35
In welke mate sluit het onderwerp van de lesstof aan bij jouw interesse?
sluit
helemaal
niet aan
-sluit
heel erg
aan

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

m

m

m

m

m

m

m

Q36
In welke mate kwam de lesstof verhalend op je over?
helemaal
niet
verhalend
-heel erg
verhalend

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

m

m

m

m

m

m

m

Q37
In welke mate vond je de zojuist doorgenomen lesstof prettig om te lezen?
helemaal
niet
prettig heel erg
prettig

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

m

m

m

m

m

m

m
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Q38
Geef van onderstaande uitspraken over de gelezen lesstof aan in hoeverre je het hiermee
eens bent.
Q39
"Op bepaalde punten had ik er moeite mee om voor mezelf duidelijk te krijgen wat er
gebeurde in de lesstof."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
helemaal
niet heel erg

m

m

m

m

m

m

Q40
"Ik vond het moeilijk om de rode draad van de lesstof te herkennen."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

m

m

Q41
"Ik merkte dat mijn gedachten afdwaalden terwijl ik de lesstof doornam."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

m

m

m

7 (7)
m

7 (7)
m

Q42
"Terwijl ik met de lesstof bezig was merkte ik dat ik nadacht over andere dingen."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

m

Q43
"Het was moeilijk om mijn aandacht bij de lesstof te houden."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

62

m

m

m

6 (6)

7 (7)

m

m

Q44
"Tijdens het doornemen van de lesstof was mijn lichaam in het lokaal, maar met mijn hoofd
was ik in wereld die gecreëerd werd door de lesstof."
helemaal niet
- heel erg

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

m

m

m

m

m

m

m

Q45
"De lesstof creëerde een nieuwe wereld, welke plotseling weer verdween toen de lesstof
eindigde."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

m

m

m

Q46
"Op bepaalde momenten tijdens het doornemen van de lesstof was de wereld van de lesstof
dichterbij dan de echte wereld."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

m

m

m

Q47
"Terwijl ik de lesstof doornam, kon ik me de gebeurtenissen die erin voorkwamen goed
verbeelden in mijn hoofd."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

m

m

Q48
"Ik kon mezelf in de scene plaatsen die beschreven werd in de lesstof."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m

m

m

Q49
"De gebeurtenissen in de lesstof zijn relevant in mijn dagelijks leven."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
helemaal niet
- heel erg

m

m

m

m
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m

m

m

7 (7)
m

7 (7)
m

Q50
Geef van onderstaande uitspraken over de gelezen lesstof aan in hoeverre je het hiermee
eens bent.
Q51
"De inhoud van de lesstof is levendig."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
volledig
mee
oneens
volledig
mee
eens

m

m

m

Q52
"De lesstof geeft levendige informatie."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
volledig mee
oneens - volledig
mee eens

m

m

m

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

m

m

m

m

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

m

m

m

m

Q53
Geef van onderstaande uitspraken over de gelezen lesstof aan in hoeverre je het hiermee
eens bent.
Q54
"De manier waarop de lesstof overgebracht werd maakte dat ik verder wilde lezen."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
volledig mee
oneens volledig mee
eens

m

m

m

m
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m

m

m

Q55
"De manier waarop de lesstof was uitgewerkt was interessanter dan de stof in gebruikelijke
studieboeken."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
volledig mee
oneens volledig mee
eens

m

m

m

m

m

m

m

Q56
"Ik zou graag meer leren uit studieboeken die op deze manier zijn uitgewerkt."
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
volledig mee
oneens volledig mee
eens

m

m

m

m

m

m

m

Q57
Ter afsluiting worden er enkele vragen gesteld over de inhoud van de tekst.
Q58
Welke soort beïnvloedingstechnieken worden het snelst herkent als reclame?
m alpha technieken (1)
m omega technieken (2)
Q59
Welke soort beïnvloedingstechnieken worden gebruikt om de weerstand te verminderen?
m alpha technieken (1)
m omega technieken (2)
Q60
Welk product wordt als voorbeeld gebruikt om uit te leggen wat schaarste doet?
m telefoon (1)
m gezond drankje (2)
m koffie (3)
m tandpasta (4)
Q61
Hoe heet de techniek welke in campagnes vaak wordt ingezet door middel van het stellen
van een vraag?
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Q62
Noem zoveel mogelijk beïnvloedingstechnieken op die in de lesstof voorkwamen. Benoem
de technieken en leg ze uit. Alpha en Omega op zichzelf tellen niet. Ook de techniek van
de voorgaande vraag en het voorbeeld hieronder tellen niet mee. Voorbeeld: schaarste.
Schaarste zet je in door een product beperkt beschikbaar te stellen of alleen op specifieke
plekken aan te bieden. Hierdoor is het product zeldzaam en daardoor interessant voor
consumenten die graag iets bijzonders willen hebben.

Q63
Je hebt het einde van de vragenlijst bereikt. Hartelijk dank voor het invullen!
Vergeet niet op de rode knop hieronder te klikken om je antwoorden te versturen!
Volgende week krijg je nog één vragenlijst en deze kost je slechts enkele minuten.
Vul die ook volledig in om kans te maken op een bol.com- of bioscoopbon.
Dankjewel!
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Bijlage 3B:

Vragenlijst experiment deel 2

Q1

Q2
Beste deelnemer,
Hartelijk dank voor je bereidheid om deel te nemen aan het tweede deel van dit onderzoek
van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Let op: je kunt alleen meedoen aan het tweede deel, wanneer je vorige week hebt
deelgenomen aan deel 1.
Duur van het onderzoek:
Dit tweede deel van het onderzoek kost je slechts zo’n 5 minuten.
Anonieme verwerking: Door het invullen van de vragenlijst stem je toe dat je anonieme data
opgeslagen worden. Je naam en e-mail adres worden slechts gevraagd om beide delen van
het onderzoek aan elkaar te kunnen koppelen en zodat je mee wordt genomen in de loting
voor een bol.com- of bioscoopbon. Deze kan je alleen winnen wanneer je beide vragenlijsten
volledig hebt ingevuld.
Hoe het werkt:
Vorige week heb je voor dit onderzoek lesstof doorgenomen. Dit keer hoef je niets meer te
lezen. Je hoeft slechts enkele korte vragen in te vullen over de lesstof van vorige week.
Bij voorbaat dank voor je medewerking aan dit onderzoek!
Leonie Driessen
(docent Fontys ACI)
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Q3
Zou je nogmaals je naam en e-mail adres willen invullen? Hiermee koppelen we deel 1 van
vorige week aan dit deel van het onderzoek. Je naam wordt niet met de gegevens mee
verwerkt en je e-mail adres wordt alleen gebruikt om je te kunnen bereiken, mocht je een
(bioscoop)bon gewonnen hebben.
Q4
voornaam:
Q5
achternaam:
Q6
e-mail adres:

Q7
Nu volgen er enkele vragen over de lesstof die je vorige week gelezen hebt.
Denk er even over na en beantwoord ze zorgvuldig.
Q8
Geef met enkele steekwoorden aan waar de lesstof die je vorige week voor dit onderzoek las
over ging.

Q9
Wanneer een product ‘mooier gemaakt wordt’ door argumenten en reclames, dan wordt er
gebruik gemaakt van:
m Alpha technieken (1)
m Omega technieken (2)
Q10
In de lesstof worden twee krachten benoemd die aan de consument trekken: een
voorwaartse en een terugwaartse kracht. Wat is de terugwaartse kracht?
m Alpha (1)
m Omega (2)
m Weerstand (3)
Q11
Hoe heet de techniek waarin men eerst met een groot verzoek komt en dit daarna verlaagd,
naar het eigenlijke veel kleinere verzoek?
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Q12
Hoe zien implementatie-intenties er uit?

Q13
Noem zoveel mogelijk beïnvloedingstechnieken op die in de lesstof voorkwamen. Benoem
de technieken en leg ze uit. Alpha en Omega op zichzelf tellen niet. Voorbeeld: schaarste.
Schaarste zet je in door een product beperkt beschikbaar te stellen of alleen op specifieke
plekken aan te bieden. Hierdoor is het product zeldzaam en daardoor interessant voor
consumenten die graag iets bijzonders willen hebben.

Q14
Hartelijk dank voor je tijd en medewerking!
Vergeet niet op de rode knop hieronder te drukken, om je antwoorden te versturen.
Heb je deze vragenlijst en die van vorige week volledig ingevuld? Dan maak je kans op een
bol.com- of bioscoopbon.
Heb je gewonnen dan ontvang je hierover binnen enkele weken een e-mail.
Mocht je geïnteresseerd zijn in de resultaten van dit onderzoek, stuur dan vanaf augustus
een
e-mail naar leonie.driessen@fontys.nl, dan breng ik je hiervan op de hoogte.
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Bijlage 4:

Codeboek

Kennisvragen Deel 1
Q58. Welke soort beïnvloedingstechnieken worden het snelst herkent als reclame?
Alpha technieken
Omega Technieken

1 punt
0 punten

Q59. Welke soort beïnvloedingstechnieken worden gebruikt om de weerstand te
verminderen?
alpha technieken
omega technieken

0 punt
1 punten

Q60.Welk product wordt als voorbeeld gebruikt om uit te leggen wat schaarste doet?
telefoon
gezond drankje
koffie
tandpasta

0 punten
0 punten
1 punten
0 punten

Q61.Hoe heet de techniek welke in campagnes vaak wordt ingezet door middel van het
stellen van een vraag?
Zelfbeïnvloeding
3 punten
Implementatie Intentie
2 punt
Door in the face
2 punt
Iets met ‘zelf’ / schuldgevoel / halve techniek 1 punt

Q62.Noem zoveel mogelijk beïnvloedingstechnieken op die in de lesstof voorkwamen.
Benoem de technieken en leg ze uit.
Alpha en Omega op zichzelf telen niet. Ook de techniek van de voorgaande vraag en het voorbeeld
hieronder telen niet mee.Voorbeeld: schaarste. Schaarste zet je in door een product beperkt
beschikbaar te stelen of alleen op specifieke plekken aan te bieden. Hierdoor is het product zeldzaam
en daardoor interessant voor consumenten die graag iets bijzonders willen hebben.

Alpha, Omega, Zelfbeïnvloeding, Schaarste (geen techniek op zich of al benoemd)
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Techniek

Uitleg

Score

mooier maken /
mooie
eigenschappen
benadrukken
expert /
autoriteit

Alle voordelen van product / dienst /
gedrag laten zien en dat benadrukken/
Ook in presentaties / reclames e.d. /
Argumenten geven
Iemand in beeld brengen of aan het
woord laten die (gezien wordt als) expert
op gebied van het aangeprezen product /
dienst / gedrag. Deze persoon heeft er
verstand van en is dus geloofwaardiger.
Aan het einde van een verkooppraatje
benadrukken dat de keuze bij de klant ligt
en je hem / haar dus niets op wilt
dringen.
Aangeven dat je als ‘verkoper’ begrijpt
waar de twijfels liggen en waarom
iemand niet altijd direct ja zegt. Ook in
gedrag: “ik begrijp dat het lastig is om te
stoppen met roken, maar de voordelen
zijn vele malen groter!”
Niet goed geld terug garantie of 30 dagen
bedenktijd: neemt de twijfel weg. Als het
niet goed is krijg je je geld terug, dus je
loopt geen ‘gevaar’.
Veelal supermarktproducten die je wel
betaald, maar waarvan je het
aanschafbedrag via de fabrikant terug
kunt vragen. Veelal ter promotie bij
nieuwe producten. Mensen vragen vaak
het geld niet terug omdat het te veel
moeite is voor een dergelijk klein bedrag.
Vaak gebruikt door ledenwervers op
straat. Ze doen een groot verzoek
(doneer 25 euro in de maand voor een
goed doel) en verkleinen daarna dat
verzoek enorm, ‘om jou tegemoet te
komen’, naar 5 euro. Wederkerigheid
schakelt in en je hebt het gevoel dat jij
e
dan ook mee moet geven. 2 verzoek is
echter pas het echte verzoek. Het grote
verzoek was er om ervoor te zorgen dat
je je schuldig zou gaan voelen en in het
e
2 verzoek mee zou gaan.
Je een doel voor ogen nemen en dit
helder uiteen zetten. Bijna als een
SMART doelstelling: wanneer ga ik wat
doen, hoe laat, met wie en waar? Houdt
dit je lang genoeg voor, dan wordt het
gemakkelijker om het ook te doen, omdat
het naar voelt om tegen jezelf te ‘liegen’.

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:
Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt
1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:
Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt
1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:
Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt
1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

vrije keuze /
‘maar het is
jouw keuze’
weerstand
herkennen

garanties

probeer gratis

door-in-the-face
/
wederkerigheid

implementatie
intentie
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Kennisvragen Deel 2

Q8. Geef met enkele steekwoorden aan waar de lesstof die je vorige week voor dit
onderzoek las over ging.
- beïnvloedingstechnieken / beïnvloeding / technieken om mensen over te halen: 1 punt
- specifieke technieken benoemd of voorbeelden gegeven:
1 punt
- details benoemd:
1 punt
- veel juiste informatie gegeven:
1 punt
(max. 4 punten in totaal)

Q9. Wanneer een product ‘mooier gemaakt wordt’ door argumenten en reclames, dan wordt
er gebruik gemaakt van:
Alpha technieken
Omega technieken

1 punt
0 punten

Q10. In de lesstof worden twee krachten benoemd die aan de consument trekken: een
voorwaartse en een terugwaartse kracht.Wat is de terugwaartse kracht?
Alpha
Omega
Weerstand

0 punten
0 punten
1 punt

Q11. Hoe heet de techniek waarin men eerst met een groot verzoek komt en dit daarna
verlaagd, naar het eigenlijke veel kleinere verzoek?
Door-in-the-face techniek
wederkerigheid
ledenwerver techniek

3 punten
2 punten
1 punt

Q12. Hoe zien implementatie-intenties er uit?
Een implementatie-intentie is een duidelijk uitgewerkt doel wat je jezelf voorhoud om jezelf te
beïnvloeden een voornemen daadwerkelijk waar te maken. Je stelt jezelf een doel en
benoemt specifiek wat je gaat doen, waar wanneer en wellicht met wie en hoe laat. Dit blijf je
herhalen voor jezelf zodat het slecht voelt wanneer je deze afspraak met jezelf niet nakomt.
Heeft een link met zelf-beïnvloeding.
- Specifiek gesteld doel met datum, plaats e.d. benoemd:
- een voor jezelf gesteld doel :

2 punten
1 punt

- Het voelt naar om het niet na te komen / te liegen tegen jezelf: 1 punt
- Een link met zelf-beïnvloeding benoemd:
1 punt
(max. 5 punten in totaal)
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Q13.Noem zoveel mogelijk beïnvloedingstechnieken op die in de lesstof voorkwamen.
Benoem de technieken en leg ze uit.
Alpha en Omega op zichzelf telen niet.Voorbeeld: schaarste. Schaarste zet je in door een product
beperkt beschikbaar te stelen of aleen op specifieke plekken aan te bieden. Hierdoor is het product
zeldzaam en daardoor interessant voor consumenten die graag iets bijzonders wilen hebben.

Alpha, Omega, Schaarste, Implementatie intenties
(geen techniek op zich of al gebruikt in deze vragenlijst)
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Techniek

Uitleg

Score

mooier maken /
mooie
eigenschappen
benadrukken
expert /
autoriteit

Alle voordelen van product / dienst / gedrag
laten zien en dat benadrukken/ Ook in
presentaties / reclames e.d. / Argumenten
geven
Iemand in beeld brengen of aan het woord
laten die (gezien wordt als) expert op
gebied van het aangeprezen product /
dienst / gedrag. Deze persoon heeft er
verstand van en is dus geloofwaardiger.
Aan het einde van een verkooppraatje
benadrukken dat de keuze bij de klant ligt
en je hem / haar dus niets op wilt dringen.

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:
Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt
1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:
Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt
1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:
Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt
1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

Alleen begrip:
Alleen uitleg:
Begrip en uitleg:
Begrip en uitleg ongeveer:

1 punt
1 punt
2 punten
1 punt

vrije keuze /
‘maar het is
jouw keuze’
weerstand
herkennen

garanties

probeer gratis

door-in-the-face
/
wederkerigheid

Zelfbeïnvloeding

Aangeven dat je als ‘verkoper’ begrijpt
waar de twijfels liggen en waarom iemand
niet altijd direct ja zegt. Ook in gedrag: “ik
begrijp dat het lastig is om te stoppen met
roken, maar de voordelen zijn vele malen
groter!”
Niet goed geld terug garantie of 30 dagen
bedenktijd: neemt de twijfel weg. Als het
niet goed is krijg je je geld terug, dus je
loopt geen ‘gevaar’.
Veelal supermarktproducten die je wel
betaald, maar waarvan je het
aanschafbedrag via de fabrikant terug kunt
vragen. Veelal ter promotie bij nieuwe
producten. Mensen vragen vaak het geld
niet terug omdat het te veel moeite is voor
een dergelijk klein bedrag.
Vaak gebruikt door ledenwervers op straat.
Ze doen een groot verzoek (doneer 25
euro in de maand voor een goed doel) en
verkleinen daarna dat verzoek enorm, ‘om
jou tegemoet te komen’, naar 5 euro.
Wederkerigheid schakelt in en je hebt het
e
gevoel dat jij dan ook mee moet geven. 2
verzoek is echter pas het echte verzoek.
Het grote verzoek was er om ervoor te
zorgen dat je je schuldig zou gaan voelen
e
en in het 2 verzoek mee zou gaan.
Wordt vaak ingezet in campagnes door een
vraag te stellen. Vb: “Waarom zou jíj
stoppen met roken?” Zelf-beïnvloeding laat
je zelf nadenken over argumenten om iets
al dan niet te doen, in plaats van je de
argumenten van derden te geven. Eigen
argumenten zijn meer waard en je het voelt
niet goed om tegen je eigen normen en
waarden in te gaan. Erover schrijven of
spreken met anderen (lesgeven!) werkt nog
beter.
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