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Dit soort taken benodigen zowel conceptuele kennis 
als de vaardigheid om relevante uit irrelevante 
elementen te isoleren en te interpreteren 

  perceptuale vaardigheden 



Experts versus Beginners 

 Experts hebben uitgebreide mentale schema’s in het lange termijn geheugen waarin 
beschreven staat: 

1.  op welke situaties ze moeten reageren 

2.  welke opties van reageren ze hebben 

3.  en wat de verwachte resultaten daarvan zijn 
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Rol van perceptuele vaardigheden in Expertise 

•  Visuele vaardigheden zijn voornamelijk bij stap 1 en het checken van stap 3 van belang. 

•  Visuele vaardigheden zijn: 

–  Patroonherkenning direct gelinkt met motor commando’s in het LTM: bij dit, dit en dat 
moet je zo reageren 

–  Biologische veranderingen in het visuele systeem zijn waardoor mensen een betere 
visuele scherpheid hebben of in staat zijn meer details tegelijkertijd te verwerken 
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Waarom rekening houden met de ontwikkeling van perceptuele 
vaardigheden in het ontwerp van nieuwe instructie methoden? 

 De leerlingen hoeven niet zelf te ontdekken welke elementen relevant zijn voor de taak en 
welke niet. 

 Dus door hun oogbewegingen te leiden naar relevante elementen wordt er dus een stap uit 
het leerproces gehaald: de identificatie van de relevante elementen.  
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Hoe meten we de perceptuele vaardigheden van experts? 

Combinatie van oogbewegingregistratie en cued retrospective think-aloud 

Oogbewegingen: 

•  Waar kijken ze naar? (areas of interest) 

•  Hoe lang kijken ze daarnaar? (duration) 

•  Wanneer kijken ze daarnaar? Welke volgorde? (scan patterns) 

Cued retrospectove think-aloud 

Achteraf de opname terugspelen en vragen waarom ze daarnaar op dat moment keken. 

 Door think-aloud te combineren met oogbewegingdata kan afgeleid worden uit welke 
stappen het mentale schema van de expert bestond en hoeveel moeite iedere stap 
heeft gekost. 
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Van het meten van oogbewegingen 
   naar het ontwerp van nieuwe instructie 

•  Bepaal op welke stappen de AOIs en de scan patterns van experts verschillen van die van 
beginners. Dit geeft voor iedere stap in het te ontwikkelen mentale model aan welke 
elementen zijn: 

–  Relevant maar niet aandachtstrekkend 

–  Relevant en aandachtstrekkend 

–  Irrelevant en niet aandachtstrekkend 

–  Irrelevant maar aandachtstrekkend 

•  De instructie met oogbeweging begeleiding moet zo ontworpen worden dat relevante 
elementen worden benadrukt en aandacht trekken maar irrelevante items niet,of actief 
genegeerd worden. Dit kan door bijvoorbeeld door videofilmpjes te gebruiken van 
verschillende toepassingen van de vaardigheid. De oogbewegingen van de expert worden 
dan in het beeld aangegeven: 

–  een gele punt, of gele cirkel 

–  Irrelevante elementen vervagen: contrast, beweging en/of kleur blurring 
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Van ruwe XY posities… 

…naar het ontdekken van betekenisvolle patronen (AOIs) 



Voorbeelden van onderzoek  

•  … in het classificeren van voortbewegingspatronen  van riB vissen (biodiversiteit). 

    

 Jarodzka, H., Scheiter, K., Gerjets, P., & van Gog, T. (2010). In the eyes of the 
beholder: How experts and novices interpret dynamic stimuli. Learning and 
Instruction, 20, 146-154. 

•  … in het diagnoseren van epilep8sche aanvallen in jonge kinderen (pediatrische 
neurologie).  

    

 Balslev, T., Jarodzka, H., Holmqvist, K., de Grave, W., Muijtjens, A., Eika, B., Van 
Merriënboer, J., & Scherpbier, A. (2011). How do paediatricians diagnose? Visual 
attention and cognitive processes. Manuscript submitted for publication. 
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Perceptuele Vaardigheden  

Visueel zoeken en 
iden,fica,e van relevante 
elementen 

Specifica8e van 
lichaamsdelen die gebruikt 
worden om zich voort te 
bewegen 

Specifica8e van 
lichaamsdelen die aangetast 
zouden kunnen zijn door de 
ziekte 

Visuele inspec,e en 
interpreta,e van relevante 
elementen 

Specifica8e van het 
bewegingspatroon van deze 
lichaamsdelen 

Specifica8e van het 
bewegingspatroon van deze 
lichaamsdelen 

Toewijzing van de 
observa8es aan een 
bepaalde klasse / diagnose 

Classifica8e van het 
bewegingspatroon 

Diagnose van de ziekte 

Biodiversiteit             Medische diagnose 



Visueel zoeken en 
iden,fica,e van relevante 
elementen 

Specifica8e van 
lichaamsdelen die gebruikt 
worden om zich voort te 
bewegen 

Specifica8e van 
lichaamsdelen die aangetast 
zouden kunnen zijn door de 
ziekte 

Visuele inspec,e en 
interpreta,e van 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elementen 

Specifica8e van het 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Specifica8e van het 
bewegingspatroon van deze 
lichaamsdelen 

Toewijzing van de 
observa8es aan een 
bepaalde klasse / diagnose 

Classifica8e van het 
voortbewegingspatroon 

Diagnose ziekte 

Gebaseerd op 
visuele input en dus 

perceptuele 
vaardigheden 

Gebaseerd op 
conceptuele kennis 

Perceptuele Vaardigheden  

Biodiversiteit          Medische diagnos,ek 



Onderzoeksvraag en doel 

1.  Wat is de rol van perceptuele vaardigheden bij verschillende niveaus van exper8se in 
classificeren van vissen en het vaststellen van epilepsie? 

  Exper8se verschillen meten met eye‐tracking and thinking aloud protocollen gedurende 
het uitvoeren van de taak 

2.  Het ontwikkelen en testen van een methode om deze perceptuele vaardigheden versneld 
aan te leren 

  Instruc8onal design studies met eye‐tracking en leerpresta8es 



Karakteris,eken van Visuele Exper,se 

•  Perceptuele vaardigheden die nodig zijn voor dynamische s8muli 

–  efficiënt visueel zoeken in (even) prominente relevante en irrelevante elementen 

–  detec8e van de relevante elementen 

–  correcte interpreta8e van deze elementen 

•  Kennis‐ en op ervaring‐gebaseerde shortcuts (fish) 

–  Toenemende rol met grotere exper8se 

–  Faciliteren snelle en correcte reac8es 

–  Zowel gevonden in verbale als in oogbewegings data 

–  strategieën worden meer divers met toenemende exper8se (zoals gemeten door 
string‐edi8ng Levenshtein method of scanpaths)  kan verschillend voor verschillende 
taken zijn 



Het overbrengen van perceptuele vaardigheden 

 Veel instruc8emethoden gebruiken expert kennis om vaardigheden over te 
brengen op leerlingen.  

 Twee prototypische instruc8e methoden voor ini8ële vaardigheid verwerving zijn: 

1.  Uitgewerkte voorbeelden 

2.  Cogni8ef modelleren 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Cognitief modelleren 

•  Leren door een voorbeeld te observeren 

•  Voorbeeld verbaliseert zijn/haar 
cogni8eve processen (welke beslissing 
waarom?) 

•  Kunnen we dit ook direct toepassen op 
perceptuele processen? 

•  Nee: deze processen zijn moeilijker te 
verbaliseren doordat ze in hoge mate 
geautoma8seerd zijn 

•  Oplossing? 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Instruc,e gebaseerd op oogbeweging modellering: EMME 

Van Gog, T., Jarodzka, H., Scheiter, K., Gerjets, P., & Paas, F. (2009). Aeen8on guidance during 
example study via the model’s eye movements. Computers in Human Behavior, 25, 785‐ 791. 
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didac8sch 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student 



Resultaten: Exper,se verschillen in perceptuele vaardigheden 

Zijn sneller en nauwkeuriger 
in het uitvoeren van de taak 

Gebruiken veel verschillende 
manieren op de taak aan te  
pakken 

Gebruiken 1 manier om de taak 
uit te voeren: voornamelijk  
gebaseerd op wat de aandacht 
trekt 

Zijn langzaam en onnauwkeuriger 
in het uitvoeren van de taak 

Gebruiken op kennis en 
ervaring gebaseerde shortcuts 
in zowel perceptuele en 
conceptionele processen. 

Geven teveel aandacht aan irrelevante 
elementen in zowel het kijken als 
het beschrijven van de uitvoering van 
de taak. 



Presentatie van perceptuele processen in video beelden 
Dorr, M., Jarodzka, H., & Barth, E. (2010). Space‐variant spa8o‐temporal filtering of video for 
gaze visualiza8on and perceptual learning. In S. N. Spencer (Ed.), Proceedings of ETRA 2010: ACM 
Symposium on Eye‐Tracking Research & ApplicaLon (pp. 307‐314) Aus8n, Texas, USA.  

•  Het toevoegen van informa8e over waar naar dient gekeken te worden aan al reeds complexe 
video’s kan mentale overload tot gevolg hebben (cf. Van Gog, Jarodzka, Scheiter, Gerjets, & 
Paas, 2009). Daarom maken ze in deze studie gebruik van het maskeren van relevante 
informa8e 

•  Een alterna8ef  is reeds bestaande informa8e te verminderen en de aandacht te leggen op de 
relevante informa8e door spa8o‐temporele contrasten and kleur satura8e te verminderen 
voor alleen de irrelevante delen van de visuele scene. 



Verschillende toepassingen van oogbeweging modellering op basis van experts 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Empirische verificatie van de EMME methode 

•  Begeleidt het expert oogbeweging model de aandacht van de leerling op de juiste manier? 
Neemt de afstand  tussen de fixatie patronen van experts en studenten sneller af dan 
oefening zonder EMME? 

•  Leidt het tot meer efficiënt visueel zoeken? D.w.z., vermindert het de tijd totdat de leerling 
kijkt naar relevante gebieden? Kijkt de leerling langer naar de relevante gebieden? 

•  Leidt het tot een betere interpretatie of diagnose?  
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Leerfase Medische Diagnostiek 

2 
Videos 

Twee babies van 3 weken en 7 
maanden;  
Typische gevallen van epilepsie 

x 

Kijk hoe het kind zich 
gedraagt 

17‐5
0 
sec 

3 
Items 

Blank 

Welke lichaamsdelen zijn 
aangetast? 

Hoe bewegen deze 
lichaamsdelen? 

Is het gezicht aangetast? 

Veranderen de bewegingen als U 
het kind aanraakt? 

Wat is het bewustzijn‐niveau van 
het kind? 



Leerfase Biodiversiteit 

4 
Videos 

Kijk hoe de vis zwemt 



Resultaten (vergeleken met control groep zonder EMME) 

Taak 

Biologische classifica8e  Medische diagnos8ek 

Ontwerp 

Punt  Blurring CCM  Cirkel  Blurring C 

Aandacht 
begeleiding 

  ✖   

Visueel zoeken  ✖  ✖   

Interpreta8on   ✖  ✖   

CCM = contrast, color, mo8on  C = contrast 



Conclusie en discussie 

 De EMME methode resulteert in betere instructie voor het aanleren van perceptuele 
vaardigheden. Alhoewel dit afhankelijk is van hoe de oogbewegingen van beginners 
begeleid worden. De beste manier is het vervagen van het contrast voor irrelevante delen 
van het beeld. 

–  Voor het interpreteren van bewegingen is het belangrijk te beseffen dat de visuele 
aanwijzingen maar korte tijd zichtbaar zijn, dus naast detectie moet het interpretatie 
proces ook snel verlopen 

–  Echter visuele opvallendheid en semantische relevantie zijn dan gekoppeld (beweging 
trekt sowieso het oog) 
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Nieuw! Onderzoek naar exper,se verschillen luchtverkeersleiding 

Hard op denken 

Oogbewegingen 

Presta8e 

Spa8ele vaardigheden 

Van Meeuwen, L., Jarodzka, H., Brand‐Gruwel, S., Van Merriënboer, J., De Bock, Jeano, & Kirschner, P.  (in 
prep.). Processes Media8ng Exper8se in a Visual Task: Eye Movements, Verbal Reports, and Spa8al Abili8es 
in Air Traffic Control 

maten 

Kennis niveau 

Experts (n=8) 
Intermediates (n=8) 
Novices (n=15) 

Moeilijkheid van de taak 

3 x   
3 x Medium 
3 x Difficult 

Kennisniveau  Taak complexiteit 



Dank u wel voor uw aandacht! 
Voor vragen en/of opmerkingen over dit praatje: 

Christa.vanMierlo@OU.nl 

Halszka.Jarodzka@OU.nl 
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