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Samenvatting 

Universiteiten hebben behoefte aan kennis omtrent effectiviteit om online onderwijs in 

het huidige onderwijs te kunnen integreren. Of een tekst of kennisclip effectiever is, kan op 

basis van eerdere studies niet vastgesteld worden vanwege wisselende resultaten. Daarnaast 

laat literatuur zien dat (1) hetzelfde leermiddel verschillende effecten kan hebben op 

leeropbrengsten vanwege een verschil in voorkennis, (2) dit effect anders kan zijn voor 

retentieleeropbrengsten dan voor transferleeropbrengsten, (3) het pauzeren/terugspoelen van 

de kennisclip (self-pacing) leeropbrengsten kan beïnvloeden. In dit onderzoek zijn daarom al 

deze factoren onderzocht. Als belangrijkste uitkomst werd geen hoofdeffect van leermiddel, 

maar een interactie-effect tussen leermiddel en voorkennis verwacht op retentie- en 

transferleeropbrengsten. Om deze en andere hypothesen te toetsen is een between-subjects-

design opgezet bestaande uit drie experimenten, waarvan er door lage respons twee zijn 

uitgevoerd. Experiment 1 bestond uit vier Nederlandse bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid, 

experiment 3 uit negen Vlaamse masterstudenten. Ieder experiment vond plaats in een online 

toetsomgeving. De studenten beantwoorden eerst drie retentievragen en drie transfervragen  

om voorkennis te toetsen, daarna bekeken zij een kennisclip of tekst (treatment) en tenslotte 

beantwoordden zij opnieuw deze vragen om retentieleeropbrengsten en 

transferleeropbrengsten te toetsen. Na het bekijken van de kennisclip werd aan studenten 

gevraagd of zij gebruik hadden gemaakt van de pauze- of terugspoelfunctie, om self-pacing te  

toetsen. Vanwege een te lage respons konden hypothesen niet geanalyseerd worden, daarom 

is een data-analyseplan opgesteld voor vervolgonderzoek. 

 Sleutelwoorden: leeropbrengsten, kennisclips, teksten, voorkennis, cognitieve 

belasting 
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Summary 

Universities require knowledge regarding effectiveness in order to integrate online 

education into current teaching. Whether a text or video is more effective cannot be 

determined based on previous studies due to varying results. In addition, literature shows that 

(1) the same learning tool can have different effects on learning outcomes because of a 

difference in prior knowledge, (2) this effect can be different for retention learning outcomes 

than for transfer learning outcomes, (3) pausing/rewinding the video (self-pacing) can 

influence learning outcomes. Therefore, all these factors were examined in this study. As the 

main outcome, no main effect of learning tool, but an interaction effect between learning tool 

and prior knowledge was expected on retention and transfer learning outcomes. To test these 

and other hypotheses, a between-subjects design was set up consisting of three experiments,  

of which only two were conducted due to a low response rate. Experiment 1 consisted of four 

Dutch bachelor students of law, experiment 3 of nine Flemish master students. Each 

experiment took place in an online testing environment. The students first answered three 

retention questions and three transfer questions to test prior knowledge. Then they viewed a 

video or text (treatment) and finally they answered these questions again to test retention 

learning outcomes and transfer learning outcomes. After viewing the video, students were 

asked if they had used the pause or rewind function, to test self-pacing. Due to a low response 

rate, hypotheses could not be analyzed, therefore a data analysis plan was created for follow-

up research. 

Keywords: learning outcomes, videos, texts, prior knowledge, cognitive load 
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Een Kennisclip is Niet Effectief Voor de Slimme Student 

1. Inleiding  

 Tijdens de coronacrisis van 2020/2021 was klassikaal onderwijs lange tijd niet 

mogelijk en werd daarom volop online onderwijs gegeven. Toch is online onderwijs voor 

universiteiten geen tijdelijke werkwijze. Zij pasten voor de crisis al vormen van online 

onderwijs toe, veelal gecombineerd met klassikaal onderwijs (blended learning) (De 

Vereniging van Universiteiten, 2020; Open Universiteit, 2019). Komende jaren willen 

universiteiten het online onderwijs steeds meer gaan integreren in het huidige onderwijs. Zij 

hebben behoefte aan kennis omtrent de effectiviteit van online onderwijs om dit te kunnen 

realiseren (De Vereniging van Universiteiten, 2020). 

Diverse universiteiten werken met kennisclips, zoals de Open Universiteit en KU 

Leuven. Zowel wanneer volledig online onderwijs wordt gegeven als wanneer dit wordt 

afgewisseld met klassikaal onderwijs, kunnen kennisclips worden ingezet. Een kennisclip is 

naar de definitie van de KU Leuven (2020) een video die maximaal zes minuten duurt waarin 

een docent een specifiek onderwerp uitlegt. Universiteiten kunnen ook teksten inzetten. Een 

tekst bestaat uit geschreven woorden en statische afbeeldingen, terwijl een kennisclip uit 

gesproken woorden en dynamische afbeeldingen bestaat. Aangezien een online tekst dezelfde 

leerinhoud kan bevatten als een kennisclip, is het voor universiteiten van belang om te weten 

welk leermiddel (tekst of kennisclip) effectiever is voor leeropbrengsten van studenten. 

Op basis van eerder onderzoek kan niet vastgesteld worden welk leermiddel 

effectiever is, omdat onderzoeken die effecten van kennisclips en teksten vergelijken 

wisselende resultaten weergeven. Zo laat onderzoek van Gambari et al. (2014) zien dat een 

leermiddel geen invloed heeft op leeropbrengsten, terwijl onderzoek van Van der Meij en Van 

der Meij (2014) laat zien dat een kennisclip juist zorgt voor betere leeropbrengsten.  
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Opvallend is dat in deze onderzoeken voorkennis niet als voorspeller is meegenomen 

in de analyse, terwijl recente studies gebaseerd op de Cognitive Load Theorie (Kalyuga et al., 

1998; Kalyuga et al., 2000; Kalyuga, Chandler, & Sweller, 2001; Kalyuga, Chandler, 

Tuovinen, et al., 2001) laten zien dat voorkennis een bepalende factor is voor de effectiviteit 

van kennisclips en teksten. Er kan zelfs een expertise-reversal-effect ontstaan (Kalyuga, 

2007): een leermiddel dat bij personen met lage voorkennis effectief is, kan bij personen met 

een hoge voorkennis niet effectief zijn of zelfs een negatief effect hebben. Daarom neemt dit 

onderzoek voorkennis wel als voorspeller mee. Hierdoor kan dit onderzoek nieuwe inzichten 

bieden over de effectiviteit van kennisclips versus teksten op leeropbrengsten en daarmee een 

bijdrage leveren aan de Multimediatheorie, theorie over online leren, en de kennisbehoefte 

van universiteiten die (willen) werken met online onderwijs. 

1.1 Theoretische Kader 

In dit onderzoek staan kennisclips en teksten centraal. Dit zijn beide vormen van 

multimedialeren, omdat er wordt geleerd van woorden en afbeeldingen (Mayer & Moreno, 

2003). De Multimediatheorie (Cognitive Theory of Multimedia Learning) (Mayer & Moreno, 

2003) is gebasseerd op de Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) en laat zien hoe een 

multimedia-instructie gegeven moet worden om tot leeropbrengsten te komen. Beide 

theorieën zijn daarom relevant voor dit onderzoek. In deze theorieën speelt de belasting op het 

werkgeheugen (cognitieve belasting) een grote rol. 

1.1.1 Belasting op het Werkgeheugen Heeft Invloed op Leeropbrengsten 

In de Cognitive Load Theorie en de Multimediatheorie wordt er van uitgegaan dat de 

totale vereiste cognitieve belasting van de leeractiviteit de cognitieve capaciteit van het 

werkgeheugen niet mag overschrijden, omdat er dan bij de lerende onvoldoende 

werkgeheugencapaciteit overblijft om de informatie te integreren in het langetermijngeheugen 

(Mayer & Moreno, 2003; Tuovinen & Sweller, 1999). Dit integratieproces is nodig voor 
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leeropbrengsten, omdat op deze manier flexibele kennisstructuren ontstaan die ervoor zorgen 

dat de lerende de informatie kan toepassen in nieuwe taaksituaties (Kalyuga, 2007; Sweller et 

al., 1998).  

Hoe een kennisclip en hoe een tekst het werkgeheugen belast, wordt in de 

Multimediatheorie en in de Cognitive Load Theorie uitgelegd aan de hand van een menselijk 

informatieverwerkingssysteem (zie Figuur 1). Dit systeem is gebaseerd op de 

informatieverwerkingstheorie (Atkinson & Shiffrin, 1968). 

 

Figuur 1 

Informatieverwerking volgens de Multimediatheorie (Mayer & Moreno, 2003, p.44) 

 

 

De Multimediatheorie en de Cognitive Load Theorie gaan er bij informatieverwerking 

(zie Figuur 1) van uit dat informatie via het werkgeheugen in het langetermijngeheugen 

terechtkomt (Sweller et al., 1998). Dit werkgeheugen bestaat uit twee onafhankelijke 

verwerkingskanalen die simultaan kunnen werken (dual-channel-assumptie): een 

verwerkingskanaal voor auditieve informatie en een verwerkingskanaal voor visuele 

informatie (Sweller et al., 1998). Omdat de capaciteit van het werkgeheugen beperkt is, 

kunnen informatie-elementen beter visueel en auditief aangeboden worden (zoals bij een 

kennisclip) dan uitsluitend visueel (zoals bij een tekst). Informatie-elementen worden dan 

over twee kanalen verdeeld waardoor er minder snel sprake is van overbelasting. Daarnaast 
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interacteren de twee kanalen met elkaar tijdens het verwerken van informatie (Mayer & 

Moreno, 2003). De verticale pijlen in Figuur 1 laten dit zien. 

1.1.2 Voorbijgaande Informatie Belast het Werkgeheugen 

De Multimediatheorie en de Cognitive Load Theorie laten op basis van de dual-

channel-assumptie zien dat kennisclips een voordeel hebben ten opzichte van teksten. Toch 

laten zij ook zien dat kennisclips een nadeel kunnen hebben ten opzichte van teksten. Dit 

heeft te maken met de wijze waarop informatie in een tekst of kennisclip wordt gepresenteerd. 

Zo bestaat een tekst uit statische visualisaties van niet-voorbijgaande aard. Een kennisclip 

daarentegen bestaat uit dynamische visualisaties waardoor er sprake is van voorbijgaande 

(transiënte) informatie (Leahy & Sweller, 2011). De voorbijgaande informatie veroorzaakt 

cognitieve belasting bij de lerende: doordat in een kennisclip eerder getoonde informatie niet 

meer beschikbaar is, moet de lerende deze informatie actief in het werkgeheugen bewaren 

voor latere verwerking (Höffler & Leutner, 2007). Door deze cognitieve belasting, blijft er 

minder capaciteit over voor cognitieve handelingen die nodig zijn voor leeropbrengsten 

(Sweller et al., 2019). Bij een tekst ontstaat deze belasting niet, omdat informatie beschikbaar 

blijft voor de lerende. Deze hoeft niet actief in het werkgeheugen beschikbaar te blijven.  

1.1.3 Self-Pacing in Kennisclips Beperkt de Belasting op het Werkgeheugen 

Er is een manier om de cognitieve belasting bij kennisclips te verminderen, namelijk 

door de lerende een bepaalde mate van controle over het tempo van de kennisclip (self-

pacing) aan te bieden, zoals pauzeren en terugspoelen (Mavilidi & Zhong, 2019; Sweller et 

al., 2019).  

Zo onderzochten Merkt et al. (2011) bij Duitse middelbare scholieren de 

gebruikspatronen en de effectiviteit van interactieve kennisclips en geïllustreerde leerboeken. 

Zij toonden aan dat ook bij complexe inhoud de leeropbrengsten van kennisclips waarin de 

lerende gebruik maakt van pauzeren en terugspoelen minstens zo goed zijn als die van 

geïllustreerde tekstboeken (Merkt et al., 2011). Hierbij maken Merkt et al. (2011) de 
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vergelijking met tekst. Wanneer de lerende de tekstinhoud als complex ervaart, zal hij ook het 

leestempo aanpassen en een zin nog een keer lezen. Door self-pacing kan de lerende ook bij 

de kennisclip het tempo aanpassen of een deel opnieuw bekijken. 

Wel doet onderzoek van Mayer en Chandler (2001) vermoeden dat self-pacing vooral 

belangrijk is voor transferleeropbrengsten, niet zozeer voor retentieleeropbrengsten. Het 

verschil tussen deze twee is dat het bij retentie gaat om het herinneren van de gepresenteerde 

leerstof en bij transfer om het oplossen van nieuwe problemen met behulp van de 

gepresenteerde leerstof (Mayer & Chandler, 2001). Mayer en Chandler (2001) voerden een 

experiment uit bij Amerikaanse studenten die met behulp van een kennisclip leerden hoe 

onweer werkt. Hierbij vergeleken zij de leeropbrengsten (retentie en transfer) van de 

participanten die invloed konden uitoefenen op het tempo van de kennisclip (self-pacing) met 

de leeropbrengsten van de participanten die geen invloed konden uitoefenen op het tempo van 

de kennisclip. Resultaten lieten zien dat self-pacing geen invloed had op retentie, maar wel op 

transfer. Alle participanten scoorden namelijk goed en nagenoeg gelijk op retentietesten, maar 

transfertesten werden minder goed gemaakt door de participanten die geen self-pacing hadden 

toegepast. 

Een lagere cognitieve belasting door self-pacing kan een verklaring zijn voor de 

transfer- en retentieresultaten bij Mayer en Chandler (2001), aangezien vanuit de Cognitive 

Load Theorie gesteld wordt dat transfer alleen mogelijk is bij voldoende capaciteit van het 

werkgeheugen (Kalyuga, 2007; Sweller et al., 1998). Self-pacing zorgt ervoor dat er minder 

cognitieve belasting ontstaat door voorbijgaande informatie (Mavilidi & Zhong, 2019; 

Sweller et al., 2019). 

Op basis van de hierboven genoemde literatuur is het denkbaar dat een kennisclip met 

mogelijkheid tot self-pacing zorgt voor een lagere cognitieve belasting en daardoor betere 

leeropbrengsten dan tekst. Daarnaast is er nog een ander voordeel van kennisclips ten 
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opzichte van teksten. Zo blijkt uit onderzoek van Buch et al. (2014) dat bij dynamische 

processen bepaalde concepten beter dynamisch (als kennisclip) dan statisch (als tekst) kunnen 

worden gepresenteerd, omdat de lerende statische beelden in zijn werkgeheugen moet 

animeren wat zorgt voor extra cognitieve belasting. Toch zouden resultaten van dit onderzoek 

kunnen laten zien dat een kennisclip niet voor iedere lerende effectiever is dan een tekst, 

vanwege een verschil in voorkennis. 

1.1.4 Invloed van Voorkennis op Leeropbrengsten 

De Multimediatheorie laat namelijk zien dat wanneer in het leerproces sprake is van 

een onderwerp waar de lerende al voorkennis (prior knowledge, zie Figuur 1) over heeft, het 

werkgeheugen minder wordt belast dan het geval is wanneer de lerende er nog geen 

voorkennis over heeft. Dit komt omdat voorkennis in het langetermijngeheugen kan worden 

georganiseerd in kennisstructuren, die schema’s worden genoemd (Sweller et al., 1998). Het 

langetermijngeheugen kan een onbeperkte hoeveelheid informatie voor onbeperkte tijd 

opslaan in deze schema’s, die ook beschikbaar is voor het werkgeheugen. Door de efficiënte 

wijze waarop informatie in een schema is georganiseerd, zorgen schema’s ervoor dat meer 

informatiedelen actief kunnen worden gehouden in het werkgeheugen. Het werkgeheugen kan 

dus meer informatie hanteren, en nieuwe informatie die bij dit schema past kan ook beter 

worden geïntegreerd. Alleen als iemand nog geen schema (of alleen een heel grof schema) 

over een onderwerp heeft, dan moet deze informatie apart worden verwerkt, wat heel 

belastend voor het werkgeheugen is.  

Op basis van deze theorie over schema’s kan voorspeld worden dat voorkennis invloed 

heeft op de cognitieve belasting en daarmee op leeropbrengsten. Opvallend is alleen dat 

onderzoeksresultaten laten zien dat het effect van voorkennis afhankelijk is van het type 

leermiddel. Zo zijn er onderzoeken die aantonen dat het tegelijkertijd visueel en auditief 

aanbieden van informatie (zoals bij een kennisclip) effectief is voor lerenden met lage 

voorkennis, maar naarmate de voorkennis toeneemt dat het tegelijkertijd visueel en auditief 
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aanbieden van informatie (zoals bij een kennisclip) steeds ineffectiever wordt. Dit effect 

wordt ook wel een expertise-reversal-effect genoemd. 

1.1.5 Expertise Reversal Effect: Effect Leermiddel Afhankelijk van Voorkennis 

Het expertise-reversal-effect wordt voor het eerst genoemd door Kalyuga et al. (2003). 

Bij dit effect wordt er een onderscheid gemaakt tussen een lerende met hoge voorkennis 

(expert) en een lerende met lage voorkennis (noviet). Er wordt van uitgegaan dat zij een 

leertaak op een andere wijze benaderen en verwerken, wat gevolgen heeft voor cognitieve 

belasting en leeropbrengsten.  

Een noviet die niet de specifieke kennis voor handen heeft die nodig is voor de 

leertaak, zal de leertaak op een inefficiënte manier benaderen: door willekeurig zoekprocessen 

uit te voeren en vervolgens steeds de effectiviteit daarvan te testen (Sweller, 1988). Dit proces 

vereist veel capaciteit van het werkgeheugen en leidt vaak tot cognitieve overbelasting. Deze 

belasting wordt niet door de expert ervaren, omdat die wel de specifieke kennis voor handen 

heeft om de leertaak op efficiënte wijze te benaderen. 

Overbelasting kan bij de noviet voorkomen worden door instructieondersteuning aan 

te bieden in de leertaak (Kalyuga et al., 2003), In een leertaak kan leerinhoud bijvoorbeeld 

aangeboden worden met meerdere informatie-elementen die met elkaar zijn geïntegreerd 

(Kalyuga, 2007). Denk hierbij aan een concept zowel visueel (grafiek) als tekstueel (woorden) 

aanbieden. 

Het probleem is alleen dat veel informatie voor de expert overbodig (redundant) is, 

helemaal als het met meerdere informatie-elementen wordt aangeboden. Als de expert deze 

informatie-elementen niet kan elimineren, zorgt het voor cognitieve (over)belasting. Dit is een 

voorbeeld van het redundantie-effect (Mayer & Moreno, 2003). Dit effect, zoals hierboven 

omschreven, zien Kalyuga et al. (2003) daarom als veroorzaker van cognitieve belasting bij 

de expert. Maar dit speelt niet bij de noviet. 
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Cognitieve belasting wordt bij de noviet juist veroorzaakt wanneer informatie-

elementen niet geïntegreerd worden aangeboden, zoals bij een tekst het geval is, omdat de 

noviet wel baat heeft bij deze informatie-elementen. De noviet gaat daarom zijn/haar aandacht 

verdelen over deze informatie-elementen en deze elementen vervolgens alsnog mentaal 

integreren (Kalyuga et al., 2003). Dit mentaal integreren wordt vanuit de Cognitive Load 

Theorie het temporal-split-attention-effect genoemd  (Chandler & Sweller, 1991; Hasler et 

al., 2007). Dit effect speelt niet bij de expert, omdat die geen behoefte heeft aan deze 

integratie (Kalyuga et al., 2003).  

Ook onderzoeksresultaten laten zien dat wanneer informatie-elementen geïntegreerd 

worden aangeboden, het effect op leeropbrengsten anders is voor lerenden met lage 

voorkennis dan voor lerenden met hoge voorkennis en dat er sprake is van een expertise-

reversal-effect. Zo zijn in de longitudinale studie van Kalyuga et al. (2000) effecten op 

leeropbrengsten (performancetest) vergeleken van een diagram met auditieve tekst versus 

alleen een diagram. Alleen een diagram (één informatie-element) bleek vooral effectief te zijn 

bij hoge voorkennis, terwijl een diagram met auditieve tekst (meerdere informatie-elementen) 

vooral effectief was bij lage voorkennis. 

In deze longitudinale studie van Kalyuga et al. (2000) werden twee experimenten 

uitgevoerd, met dezelfde deelnemers. Het eerste experiment bestond uit twee fases. Tijdens 

het eerste stadium waren de deelnemers nog onervaren (lage voorkennis) en bleek een 

diagram met auditieve tekst effectiever te zijn voor de leeropbrengsten dan alleen een diagram 

(zie Figuur 2). 
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Figuur 2 

Interactie Tussen Informatie-Elementen en Niveaus van Voorkennis (Kalyuga et al., 2000)

 

Noot. a aantal vragen goed beantwoord van de 10 vragen na bekijken van het diagram, b 

Experiment 1 fase 1, c  Experiment 2 

 

Aan het begin van de tweede fase hadden deelnemers iets meer voorkennis dan in het 

vorige stadium. Participanten uit de twee condities scoorden nu bijna gelijk: participanten die 

alleen een diagram bekeken scoorden hoger dan in fase 1 en participanten die een auditieve 

tekst met diagram bekeken scoorden lager dan in fase 1. Bij het tweede experiment hadden 

participanten nog meer voorkennis (hoge voorkennis). In tegenstelling tot experiment 1 – 

sessie 1 waren de toetsscores nu hoger bij alleen een diagram (dus één informatie-element) 

dan bij een diagram met auditieve tekst (dus meerdere informatie-elementen) (zie Figuur 2).  

Naarmate de lerende meer expertise opdoet, keert de relatie tussen de split-attention en 

het redundantie-effect dus om. Tekstuele uitleg die niet-redundant is voor lerenden met lage 

voorkennis, wordt redundant voor lerenden met hoge voorkennis (zie Figuur 2). Ook 

resultaten van daaropvolgende studies (Kalyuga, Chandler, & Sweller, 2001; Kalyuga, 

Chandler, Tuovinen, et al., 2001) laten zien dat het tegelijkertijd visueel en auditief aanbieden 
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van informatie effectief is voor lerenden met lage voorkennis, maar bij toenemende 

voorkennis steeds minder effectief.  

Op basis van dit expertise-reversal-effect kan worden verwacht dat bij hoge 

voorkennis door het redundantie-effect een kennisclip meest effectief is voor de 

leeropbrengsten, en bij lage voorkennis door het temporal-split-attention-effect een kennisclip 

het meest effectief is voor de leeropbrengsten. 

1.2 Huidige Studie  

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de leeropbrengsten zijn van 

studenten bij het leren van een kennisclip in vergelijking met tekst en wat de invloed is van 

voorkennis, aangezien literatuur laat zien dat zowel de wijze waarop informatie wordt 

gepresenteerd (leermiddel) als de voorkennis van de lerende invloed heeft op leeropbrengsten. 

Onderzoeksresultaten laten zien dat kennisclips effectief zijn voor participanten met lage 

voorkennis en teksten effectief zijn voor participanten met hoge voorkennis, maar dat 

leeropbrengsten bij kennisclips -  met name transfer - ook weer beïnvloed worden door de 

mate dat ze met de kennisclips interageren, dat wil zeggen self-pacing. 

Dit onderzoek is nodig omdat er geen onderzoek is gevonden waarin de effectiviteit 

van teksten en kennisclips op leeropbrengsten is onderzocht bij academische studenten, met 

voorkennis en self-pacing als voorspellers en retentie en transfer apart zijn geanalyseerd. 

Op basis van literatuur over het expertise-reversal-effect wordt verwacht dat er geen 

hoofdeffect is van leermiddel op de leeropbrengsten (retentie, transfer), maar een interactie-

effect tussen leermiddel (tekst/kennisclip) en voorkennis op leeropbrengsten (retentie, 

transfer). Omdat transfer meer capaciteit vraagt van het werkgeheugen dan retentie, wordt een 

sterker effect verwacht op de transfer-leeropbrengsten dan op de retentie-leeropbrengsten. De 

eerste drie hypothesen luiden daarom als volgt: 
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H1. Er is geen hoofdeffect van het leermiddel op de leeropbrengsten; niet op retentie (H1a) en 

ook niet op transfer (H1b) 

H2. Er is een interactie-effect tussen leermiddel en voorkennis op de leeropbrengsten; op 

retentie (H2a) en op transfer (H2b)  

H3. Het effect van leermiddel is bij retentieleeropbrengsten anders dan bij 

transferleeropbrengsten. 

Onderzoek van Mayer en Chandler (2001) laat zien dat transferleeropbrengsten 

negatief worden beïnvloed wanneer er geen self-pacing wordt toegepast, maar dat dit 

probleem niet speelt bij retentieleeropbrengsten. De vierde hypothese luidt daarom als volgt: 

H4. Het effect van de leeropbrengsten (retentie: H4a en transfer: H4b) bij de kennisclipgroep 

hangt af van of studenten wel of geen self-pacing hebben toegepast. 

Om deze hypothesen te toetsen is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is 

gekozen omdat er een brede verklaring wordt getest, de onderzoeksvraag uit te drukken is in 

meetbare variabelen, literatuuronderzoek het onderzoeksprobleem rechtvaardigt en de studie 

richting geeft (Creswell, 2014). Er is gekozen voor een experiment, omdat daarmee de causale 

relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele getoetst kan worden. Aangezien 

wordt verwacht dat voorkennis het effect van de causale relatie tussen de instructievorm en 

leeropbrengsten verandert, wordt voorkennis gezien als modererende variabele. Bij 

voorkennis is sprake van moderatie en geen mediatie, omdat de kennisclip/tekst als 

onafhankelijke variabele niet van invloed is op voorkennis (Field, 2013).  

 

2. Methode 

2.1 Participanten 

 Voordat het experiment plaatsvond, is met behulp van een poweranalyse vastgesteld 

dat er voor dit onderzoek minimaal 102 participanten nodig zijn om een data-analyse uit te 
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kunnen voeren (t-test, medium effect). Het oorspronkelijke plan was om dit onderzoek uit te 

voeren bij bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit, die deelnamen aan 

de variabele cursusmodule Inleiding Staatsrecht. Maar helaas schreven onvoldoende 

studenten zich in de periode van het onderzoek in voor deze cursusmodule, en nam maar een 

deel daarvan deel aan het experiment. Daarom is besloten om een tweede steekproef op te 

zetten binnen een andere variabele cursusmodule van de Open Universiteit: Dichter bij de 

poëzie. 

De cursusmodule Dichter bij de poëzie is onderdeel van de bachelor Algemene 

Cultuurwetenschappen. Ook binnen deze cursusmodule bleek dat tijdens de periode van het 

onderzoek weinig studenten actief waren, zowel voor het aanmelden voor de module als het 

aanmelden en deelnemen aan het onderzoek. Daarom is via snowball-sampling nog een 

poging gedaan een derde groep participanten te werven die aan het experiment kon meedoen. 

Via het eigen netwerk is een Vlaamse masterstudent Rechten benaderd, die vervolgens 

studiegenoten heeft benaderd om deel te nemen aan het experiment. Deze groep participanten 

volgen de bachelor Rechten aan de universiteit van Hasselt. 

Dit onderzoek bestaat daarom uit 3 experimenten, met aparte groepen participanten 

(steekproeven): bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid (N = 4), bachelorstudenten 

Cultuurwetenschappen (N = 0), masterstudenten Rechten (N = 9). De experimenten worden 

als aparte experimenten gezien en weergegeven, vanwege de verschillen tussen de groepen 

(opleidingsniveau, nationaliteit en daaraan gekoppeld hun voorkennis, de inhoud en opmaak 

van het leermiddel). In ieder experiment werden participanten random verdeeld over één van 

de twee condities: tekst of kennisclip. Er is sprake van een zuiver-experimenteel design: door 

de aselecte steekproef en matching at random heeft iedere participant evenveel kans om in 

een van de twee condities (tekst of kennisclip) terecht te komen (Creswell, 2014). 
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Tabel 1 

Data Participanten Experiment 1, 2 en 3 

 Experiment 1 

Rechtsgeleerdheid 

Experiment 2 

Algemene 

Cultuurwetenschappen 

Experiment 3 

Rechten 

    

Steekproef N = 4 N = 0 N = 9 

Geslacht    

   Man n = 2  n = 1 

   Vrouw n = 1  n = 8 

  Onbekend n = 1  n = 0 

Leeftijd M = 39.5  M = 22.1 

Condities    

   Kennisclip n = 1  n = 5 

   tekst  n = 3  n = 4 

Self-pacing kennisclip  

    Geen n = 1  n = 1 

    Wel n = 0  n = 4 

 

2.1.1 Experiment 1 Bachelor Rechtswetenschappen 

Deze groep participanten zijn bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid die studeren aan 

de faculteit Rechten van een Nederlandse universiteit. Deze Nederlandse universiteit biedt 

zowel in Nederland als Vlaanderen activerend online deeltijdonderwijs aan, in de vorm van 

wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen (Open Universiteit, 2019). Ingangseisen 

voor deze opleiding zijn een minimale leeftijd van 18 jaar en werkzaam zijn in een juridisch 

relevante omgeving. De participanten volgen de module Inleiding Staatsrecht met als 

cursuscode RB0012. De cursus heeft een variabel startmoment.  

Deze participanten zijn op 21-06-2021 door de onderzoekers uitgenodigd om mee te 

doen aan het onderzoek door middel van een oproep in de cursusomgeving van de module. 
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Daarnaast heeft de cursusdocent op diezelfde dag alle cursusstudenten een bericht gestuurd 

met de aanbeveling deel te nemen aan het onderzoek. In de periode van het onderzoek (21-06-

2021 tot 15-08-2021) schreven 30 studenten zich in voor deze module. Daarvan gaven 19 

participanten toestemming tot deelname aan het experiment en 11 participanten gaven geen 

toestemming. Studenten die niet wilden deelnemen aan het experiment, doorliepen de 

reguliere module. Binnen de steekproef was er sprake van uitval. Van de 19 participanten zijn 

15 participanten niet gestart met het experiment (de vragenlijst) of halverwege gestopt. 

2.1.2 Experiment 2 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen 

De bachelorstudenten Algemene cultuurwetenschappen van de faculteit 

Cultuurwetenschappen studeren aan dezelfde universiteit als de bachelorstudenten 

Rechtsgeleerdheid. Deze participanten volgen de module Dichter bij de Poëzie met als 

cursuscode CB2102. Deze module valt onder de postpropedeuse Letterkunde en heeft ook een 

variabel startmoment. 

Deze participanten zijn op 18-06-2021 door de onderzoekers uitgenodigd om mee te 

doen aan het onderzoek door een oproep in de cursusomgeving van de module. Daarnaast 

heeft de cursusdocent op diezelfde dag alle cursusstudenten een bericht gestuurd met de 

aanbeveling deel te nemen aan het onderzoek. In de periode van het onderzoek (18-06-2021 

tot 15-08-2021) schreven drie studenten zich in voor deze module. Daarvan gaven twee 

participanten toestemming voor deelname aan het experiment en een participant gaf geen 

toestemming. De student die niet wilde deelnemen aan het experiment, doorliep de reguliere 

module. Van de participanten heeft uiteindelijk geen participant (N = 0) deelgenomen aan het 

experiment. 

De scriptiebegeleider zou aan de docenten Rechten en Cultuurwetenschappen vragen 

of zij studenten wilden herinneren aan het onderzoek. Of dit is gebeurd, kan niet achterhaald 

worden door het vertrek van deze begeleider. 



19 

 

2.1.3 Experiment 3 Vlaanderen Rechten 

De masterstudenten Rechten kennen elkaar van de bachelor die zij volgden aan de 

universiteit van Hasselt. Daarna zijn zij de master gaan volgen in verschillende steden. Om 

die reden, en omdat aan het experiment deelnamen tijdens de zomervakantie, wordt verwacht 

dat zij elkaar niet geholpen hebben bij het beantwoorden van de vragen. 

In de periode van het onderzoek (21-07-2021 tot 15-08-2021) werden negen studenten 

benaderd voor deelname aan het onderzoek. Alle studenten gaven toestemming tot deelname 

aan het experiment en zij hebben ook allemaal (N = 9) ook deelgenomen. 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

Ieder experiment vond volledig plaats via de online tool LimeSurvey, waarin iedere 

participant een vragenlijst doorliep op basis van conditie (zie Bijlage A en B). De vragenlijst 

bestond uit een pretest, manipulatie (tekst/kennisclip) en posttest. Omdat dit onderzoek 

onderdeel is van een thesiskring, bestonden de vragenlijsten ook uit items om motivatie en 

cognitieve belasting mee te toetsen (zie Bijlage A en B). In Tabel 2 en de subparagrafen wordt 

zichtbaar hoe de variabelen van dit onderzoek zijn gemeten. 

 

  



20 

 

Tabel 2 

Variabelen van dit Onderzoek 

Onafhankelijke variabelen Niveau Waarden Meting 

 Leermiddel categorisch, 

dichotoom 

0 (kennisclip)  

1 (tekst) 

conditie, at 

random 

 Voorkennis continu, ratio 0 - 8 pretest  

 Self-pacing a categorisch, 

dichotoom 

0 (geen) 

1 (wel) 

posttest 

Afhankelijke variabelen    

 Retentieleeropbrengsten continu, ratio 0 - 4 posttest 

 Transferleeropbrengsten continu, ratio 0 - 4 posttest 

Noot. a alleen voor hypothese 4 

2.2.1 Persoonsgegevens 

Aan het begin van de vragenlijst (pretest) werd de participant gevraagd naar geslacht 

en leeftijd, om te kunnen controleren of het een representatieve steekproef betreft. 

2.2.2 Leermiddel 

De code van de onafhankelijke variabele leermiddel werd bepaald door onderzoekers, 

omdat dit de conditie/manipulatie betreft. Iedere participant werd aan het begin van het 

experiment at random toegevoegd aan de vragenlijst met de tekst of de kennisclip. De 

kennisclip bestond uit een ingesproken PowerPoint met geschreven trefwoorden. De tekst 

bestond uit geschreven woorden en afbeeldingen, gesynchroniseerd aan de leerinhoud van de 

kennisclip.  

Voor experiment 1 is in overleg met de cursushouder een bestaande kennisclip en tekst 

gebruikt over De Rechtsstaat uit de betreffende module (Inleiding Staatsrecht). Voor 

experiment 2 is in overleg met de cursushouder een kennisclip en tekst gebruikt over het 

analyseren van een gedicht uit de betreffende module (Dichter bij de Poëzie). Voor 

experiment 3 is een kennisclip en tekst gebruikt over De Rechtstaat. Deze tekst en kennisclip 
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zijn qua leerinhoud gelijk aan de tekst en kennisclip in experiment 1, zodat dezelfde 

vragenlijsten gebruikt kunnen worden. Enkel het PowerPointthema en zinsconstructies zijn 

anders vanwege auteursrechten. 

2.2.3 Voorkennis 

De voorkennis is gemeten met behulp van een pretest (zie Bijlage A en B). Met behulp 

van zes kennisvragen (drie retentievragen, drie transfervragen) is op voorhand getoetst in 

welke mate de participant de content van de kennisclip of tekst kon reproduceren en 

toepassen.  

Deze vragen zijn aangeleverd door de cursushouder (tevens docent) van de module 

Inleidend Staatsrecht en de cursushouder (tevens docent) van de module Dichter bij de Poëzie 

van de Nederlandse universiteit, en staan in Bijlage A en B. Ook hebben de docenten een 

antwoordmodel en scoreblad samengesteld, zodat onderzoekers de antwoorden konden 

nakijken. Inhoudelijke validiteit werd zo bewaakt. Zowel retentie- als transfervragen 

bestonden uit één open vraag en twee meerkeuzevragen. Bij multiplechoicevragen scoorden 

participanten één punt per goed antwoord, bij open vragen twee punten per goed antwoord 

(één punt voor het antwoord, één voor de toelichting). Participanten konden zo een maximale 

score van 8 punten behalen op voorkennis. 

Op basis van eerder onderzoek is ervoor gekozen om zowel leeropbrengsten als 

voorkennis te toetsen met behulp van retentie- en transfervragen, en ook in deze volgorde. 

Moreno en Mayer (1999) en Mayer en Moreno (2003) gebruiken dezelfde opzet, waarbij eerst 

retentie en vervolgens transfer getoetst wordt. Een retentievraag toetst of de proefpersoon 

aangeboden kennis kan reproduceren. Een transfervraag toetst of de proefpersoon inzicht 

heeft gekregen, door de proefpersoon een probleem voor te leggen waarbij hij de opgedane 

kennis moet toepassen om tot een oplossing te komen.  
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Het toetsen van leeropbrengsten en voorkennis met dezelfde vragen heeft als voordeel 

dat de validiteitsbedreiger instrumentatie onder controle wordt gehouden, dat wil zeggen dat 

verandering in kennis niet te wijten is aan verandering van meetinstrumentaria (Creswell, 

2014). Een nadeel van dezelfde vragen gebruiken is dat de validiteitsbedreiger testeffect kan 

ontstaan, dat wil zeggen dat studenten bij het bestuderen van het leermiddel extra letten op 

onderwerpen die in de pretest (voorkennistoets) zijn bevraagd. Dit beïnvloedt scores op de 

posttest (leeropbrengsten). 

2.2.4 Self-Pacing 

Self-pacing is alleen in de kennisclipconditie gemeten, door na de kennisclip de 

participant te vragen of hij wel of niet de kennisclip gepauzeerd of teruggespoeld heeft (zie 

Bijlage A en B).  

2.2.5 Retentieleeropbrengsten en Transferleeropbrengsten 

Na het bestuderen van de kennisclip of tekst vond de posttest plaats (zie Bijlage A en 

B), waarin participanten nogmaals de zes kennisvragen beantwoordden. Op basis van de 

antwoorden op de drie retentievragen werd de variabele retentieleeropbrengsten gescoord. Op 

basis van antwoorden op de drie transfervragen werd de variabele transferleeropbrengsten 

gescoord (zie Tabel 1).  

2.3 Procedure 

Het ontwerp en de uitvoering van het experiment vonden plaats in overleg met de 

voormalige scriptiebegeleider, de cursushouder van de faculteit Rechten en de cursushouder 

van de faculteit Cultuurwetenschappen. Zij dienden als gatekeepers (Creswell, 2014). 

Op basis van poweranalyses is vastgesteld dat er minimaal 102 participanten 

(onafhankelijke t-test, medium effect) nodig zijn om een analyse van de data uit te kunnen 

voeren. Om het experiment te kunnen uitvoeren is eerst toestemming gevraagd aan The 

Research Ethics Committee van de Open Universiteit. Deze is verleend. 
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In de voorbereidende fase van het experiment zijn studenten benaderd om te 

participeren in het experiment. Met het invullen van de naam en datum op de online Informed 

Consent (zie Bijlage C) gaven een aantal studenten toestemming tot deelname. Deze 

studenten werden daarna in de uitvoerende fase handmatig door de scriptiebegeleider 

toegevoegd aan de module die hoorde bij één van de twee condities (tekst/kennisclip). 

Studenten die niet deelnamen aan het experiment werden aan de gebruikelijke cursusmodule 

toegevoegd. In de conditiemodule zat een link naar de vragenlijst (zie Bijlage A en B) in de 

online tool LimeSurvey. Zowel de scriptiebegeleider als onderzoekers hadden toegang tot 

LimeSurvey. 

Door in de conditiemodule op de link te klikken, opende de vragenlijst in LimeSurvey. 

Pas na het invullen van een vraag verscheen de volgende vraag, om missing values te 

voorkomen. In de pretest vulden participanten twee vragen in over persoonsgegevens en zes 

kennisvragen (retentie/transfer) om voorkennis te toetsen. Na deze vragen verscheen een link 

op het scherm. Door hierop te klikken opende de treatment (kennisclip/tekst) in een apart 

scherm. De controlevraag ‘heeft u de tekst/kennisclip bestudeerd? Had maar één 

antwoordoptie: ‘Ja, ik heb de tekst/kennisclip bestudeerd’. Met als opmerking: ‘indien u de 

tekst/kennisclip niet hebt bestudeerd, vragen wij u dit alsnog te doen’. Doordat studenten pas 

door konden met de volgende vraag na het aanvinken van het antwoord, zorgde deze 

controlevraag ervoor dat participanten ook daadwerkelijk de treatment gingen doorlopen. 

Tenslotte maakten participanten de vragen uit de posttest. Voor de kennisclipconditie was dit 

eerst een vraag over self-pacing, en vervolgens voor beide condities de zes kennisvragen.  

Beantwoorde kennisvragen zijn door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar 

nagekeken en gescoord. Voordat het experiment plaatsvond, is in overleg met de 

cursushouder bepaald dat bij een totaalscore van < 60 % sprake is van lage voorkennis en bij 

een totaalscore van ≥ 60 % sprake is van hoge voorkennis.  
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De procedure verliep bij de Vlaamse masterstudenten Rechten op dezelfde wijze, op 

een aantal verschillen na: zij zijn niet via de universiteit geworven maar via snowball-

sampling. Daarom ontvingen zij de online informed consent en de link naar de vragenlijst in 

LimeSurvey per mail. Vanaf 15-08-2021 hebben onderzoekers uit LimeSurvey alle 

verzamelde data geëxporteerd. 

 

3. Resultaten 

In dit onderzoek zijn te weinig participanten in experiment 1, 2 en 3. Daarom is in 

overleg met ThesisOW besloten dat dit onderdeel, op een beperkte verkenning van de data na, 

uit een data-analyse-plan bestaat. Dit plan beschrijft welke stappen op chronologische wijze 

uitgevoerd moeten worden om hypothese 1 t/m 4 te analyseren. Hierbij wordt uitgegaan van 

het originele plan: één steekproef (N ≥ 102) van studenten Rechten aan een Nederlandse 

universiteit. 

3.1 Algemene Verkenning van de Data 

Voordat hypothesen geanalyseerd worden, vindt eerst een algemene verkenning van 

de data plaats. Participanten met een of meer missing values op de posttest worden verwijderd 

om de condities zuiver met elkaar te kunnen vergelijken (Field, 2013). Of en zo ja welke 

participant een missing value heeft, wordt zichtbaar door de tabel Case Summaries op te 

vragen voor de variabelen retentieleeropbrengsten en transferleeropbrengsten.  

Daarna worden zowel plots als beschrijvende statistieken opgevraagd. Eerst (vanwege 

hypothese 1, 2, 3) van de variabelen voorkennis, retentieleeropbrengsten, 

transferleeropbrengsten met onderscheid in conditie (variabele leermiddel). Daarna (vanwege 

hypothese 4) in de kennisclipconditie van de variabelen retentieleeropbrengsten, 

transferleeropbrengsten met onderscheid in wel/geen self-pacing. Dit geeft een indruk van hoe 

de data is verdeeld. 
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Bij het verkennen van de data wordt ook gekeken of er opvallende zaken zijn op basis 

van de beschrijvende statistieken. Hoewel met de data van dit onderzoek geen data-analyse 

uitgevoerd kan worden, kunnen er wel beschrijvende statistieken opgevraagd worden en kan 

er gekeken worden naar opvallende zaken. De beschrijvende statistieken van de variabelen 

voorkennis, retentieleeropbrengsten en transferleeropbrengsten worden daarom weergegeven 

in Tabel 3. De beschrijvende statistieken van de variabele self-pacing zijn reeds weergegeven 

in Tabel 2 (zie paragraaf 2.1).  

 

Tabel 3 

Beschrijvende Statistieken: Resultaat Getoetste Continue Variabelen Experiment 1 en 

Experiment 3 

 Experiment 1 Experiment 3 

Variabele Tekst Kennisclip Tekst Kennisclip 

 n M (SD) N M (SD) n M (SD) N M (SD) 

Voorkennis 3 4.00 (2.00) 1 1.00 4 4.75 (1.71) 5 4.80 (1.30) 

Retentie- 

Leeropbrengsten 

3 1.67 (.58) 1 .00 4 3.50 (1.00) 5 2.60 (1.34) 

Transfer- 

Leeropbrengsten 

3 2.67 (2.31) 1 2.00 4 3.00 (.82) 5 2.40 (.55) 

Noot. Experiment 1: N = 4. Experiment 3: N = 9. Voorkennis: score in punten (totaal = 8 

punten), Transferleeropbrengsten: score in punten (totaal = 4 punten), 

Retentieleeropbrengsten: score in punten (totaal = 4 punten) 

 

Bij de data van dit onderzoek valt op dat er over self-pacing niets te zeggen is (zie 

Tabel 1, paragraaf 2.1). Ook valt op dat er bij experiment 1 een groot verschil is in voorkennis 

tussen de condities (tekst: M = 2.92, SD = 1.91, kennisclip: M = 1.00). Bij experiment 3 lijkt 

de voorkennis tussen de condities juist vergelijkbaar (tekst: M = 4.75, SD = 1.71, kennisclip: 
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M = 4.80, SD = 1.30) (zie Tabel 3). Daarnaast valt op dat bij beide experimenten retentie- en 

transferleeropbrengsten hoger zijn bij de tekstconditie (retentie: M = 3.40, SD = 1.00, 

transfer: M = 3.00, SD  = .82) dan bij de kennisclipconditie (retentie: M = 2.60, SD = 1.34, 

transfer: M = 2.40, SD = .55) (zie Tabel 3). Toch hoeft, door het lage aantal participanten, het 

verschil in voorkennis niets te zeggen over de randomisatie. Dit kan heel goed veroorzaakt 

zijn door ruis (Field, 2013). Om dezelfde reden hoeft het verschil in leeropbrengsten niet te 

wijzen op een hoofdeffect. 

3.2 Randomisatiecheck 

Bij een experiment is een belangrijke voorwaarde dat de conditiegroepen nagenoeg 

hetzelfde zijn (Creswell, 2014). Om er zeker van te zijn dat de groepen op voorhand niet van 

elkaar verschillen kan een randomisatiecheck worden uitgevoerd. Voor dit onderzoek 

betekent dit dat de groepen vergelijkbare scores hebben op voorkennis. 

3.2.1 Onafhankelijke T-Test 

De randomisatiecheck wordt uitgevoerd door middel van een onafhankelijke t-test. 

Hierbij is voorkennis de afhankelijke variabele. Er wordt een onafhankelijke t-test gebruikt, 

omdat hiermee de voorkennisscores van twee groepen die aan verschillende condities 

(tekst/kennisclip) zijn onderworpen vergeleken kunnen worden (Field, 2013). Indien uit de t-

test blijkt dat er geen verschil in voorkennis is tussen de groepen (p > .05), dan is de 

randomisatie gelukt. Wanneer dit niet het geval is (p ≤ .05), dan is de randomisatie niet gelukt 

en zijn de verdere testresultaten van hypothese 1, 2 en 3 onbetrouwbaar. 

3.2.2 Data-Analyse 

Outliers Verwijderen. Voordat de t-test wordt uitgevoerd wordt er gekeken of er 

outliers zijn die verwijderd moeten worden (Field, 2013). Outliers zijn datapunten die (sterk) 

afwijken van de rest van de data. Wanneer outliers de eigenschappen van de data beïnvloeden, 

worden ze invloedrijke datapunten (influential data points) genoemd. Ze kunnen dan beter 

verwijderd worden, omdat ze leiden tot incorrecte onderzoeksresultaten (Field, 2013).  
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Bij deze test is voorkennis de afhankelijke variabele. Er wordt eerst verkennend 

gekeken naar de boxplot van voorkennis, omdat hierin potentiële outliers zichtbaar worden 

met een cirkel (milde waarde) of ster (extreme waarde). Vervolgens worden scores van 

voorkennis gestandaardiseerd (z-scores). Een participant die op deze variabele een z-score > 

3.29 heeft, wordt gezien als outlier en verwijderd voor deze t-test-analyse. 

Aannames Checken. Om bevindingen te kunnen generaliseren buiten de steekproef, 

moet een test aan aannames voldoen (Field, 2013). Voor deze test zijn dat: 

1. de gemiddelde scores op de afhankelijke variabele zijn normaal verdeeld 

2. de afhankelijke variabele is gemeten op interval- of ratio-niveau 

3. scores zijn onafhankelijk 

4. homogeniteit van varianties; de variantie van de afhankelijke variabele is voor 

iedere groep ruwweg hetzelfde.  

Bij deze test zijn de belangrijkste aannames dat de afhankelijke variabele normaal verdeeld is 

en er sprake is van homogeniteit van varianties (Field, 2013). 

Aanname: Normaal Verdeeld. Bij de t-test gaat erom dat de parameters die worden 

getest normaal verdeeld zijn, in dit geval voorkennis, omdat betrouwbaarheidsintervallen en 

significantietesten anders minder betrouwbaar zijn. Deze assumptie kan gecontroleerd worden 

met behulp van de Kolmogorov-Smirnov Test of Normality (Field, 2013): Met voorkennis als 

afhankelijke variabele en leermiddel als onafhankelijke variabele. Een niet-significante p-

waarde (p > .05) betekent dat de gemiddelde scores op de afhankelijke variabele (in dit geval 

voorkennis) normaal verdeeld zijn.  

Aanname: Afhankelijke Variabele op Interval- of Rationiveau. Er wordt 

gecontroleerd of voorkennis inderdaad op interval- of ratio-niveau is gedefinieerd in het 

databestand. Dit kan met behulp van de tabel Descriptive Statistics. Als de data niet aan deze 

aanname voldoet, kan de onafhankelijke t-test niet worden uitgevoerd in het systeem. 
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Aanname: Onafhankelijke Scores. Of scores onafhankelijk zijn wordt beredeneerd: 

zijn groepen deelnemers voldoende van elkaar gescheiden en zijn er geen mensen dubbel 

geteld? In geval van fouten, wordt dit gecorrigeerd. 

Aanname: Homogeniteit van Varianties. Bij een t-test betekent deze aanname dat bij 

iedere groep (dus voor ieder niveau van de onafhankelijke variabele) de variantie op de 

afhankelijke variabele ongeveer gelijk is. Deze aanname wordt pas getoetst na het uitvoeren 

van de t-test, door in de tabel Independant Samples Test te kijken naar de p-waarde op 

Levene’s Test. Indien deze p-waarde significant (p ≤ .05) is, is de aanname van homogeniteit 

van varianties geschonden en moet bij het rapporteren van resultaten van deze t-test in de 

tabel Independant Samples T-Test worden gekeken naar waarden die staan bij Equal 

variances not assumed (de Wilcoxon Matched-Pairs Test). 

Uitvoeren Onafhankelijke T-test. De onafhankelijke t-test wordt uitgevoerd met als 

afhankelijke variabele voorkennis en als onafhankelijke variabele leermiddel (bij Grouping 

Variable). Indien de eerste aanname (normaal verdeeld) is geschonden, wordt gekozen voor 

een bootstrapped t-test. 

Conclusie Randomisatie en Rapporteren. De laatste stap is beoordelen of het 

verschil in voorkennis tussen de condities significant is. In de tabel Independant Samples T-

Test wordt gekeken naar Mean en Standard Error Mean van beide condities, en in de tabel 

Independant Samples T-Test naar de significantie bij Equal variances assumed (indien 

homogeniteit van varianties)/Equal variances not assumed (indien geen homogeniteit van 

varianties). Indien p > .05 is, dan is de randomisatie gelukt. Indien p ≤ .05 is, dan is de 

randomisatie niet gelukt. 

Uit de tabel Independent Samples T-Test wordt gerapporteerd: Mean difference en de 

betrouwbaarheidsintervallen, de t-waarde, de degrees of freedom (df) en de significantie-

waarde. Uit de tabel ‘Paired Samples Statistics wordt gerapporteerd: de gemiddelden (Mean) 
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van beide condities en corresponderende standaardfout (Std. Error Mean). Bij het rapporteren 

van resultaten (ook van de volgende analyses) worden symbolen, letters en variabelen cursief 

gedrukt. 

3.3 Hypothese 1, 2 en 3  

3.3.1 Meervoudige Regressie 

Hypothese 1, 2 en 3 zijn vooral gebaseerd op literatuur over het expertise-reversal-

effect. Bij dit effect wordt er vanuit gegaan dat naarmate de voorkennis stijgt de 

leeropbrengsten bij de kennisclipconditie afnemen en leeropbrengsten bij de tekstconditie 

toenemen. Wanneer dit effect visueel wordt geïnterpreteerd (grafiek), zal zichtbaar worden 

dat dit een voorbeeld is van lineaire regressie. Hypothese 1, 2 en 3 worden daarom 

geanalyseerd door middel van lineaire regressie. Lineaire regressie heeft bovendien als 

voordeel dat het een duidelijk inzicht biedt in de opbouw van de hypothesen: ze kunnen in 

formulevorm worden weergegeven. 

Er wordt gekozen voor meervoudige regressie met een dummyvariabele voor 

leermiddel, omdat hiermee op basis van twee analyses kan worden vastgesteld of (1) er 

inderdaad geen hoofdeffect is van het leermiddel op transferleeropbrengsten en 

retentieleeropbrengsten, (2) er sprake is van een interactie-effect tussen leermiddel en 

voorkennis op retentieleeropbrengsten en transferleeropbrengsten, (3) voorkennis een 

moderator is. Indien er namelijk geen hoofdeffect maar wel een interactie-effect wordt 

vastgesteld, kan voorkennis worden beschouwd als moderator. 

3.3.2 Data-Analyse 

Meervoudige Regressieanalyse Uitvoeren. Eerst wordt in het systeem de variabele 

interactie_leermiddel_voorkennis (is het product van leermiddel × voorkennis) aangemaakt. 

Daarna worden twee regressieanalyses uitgevoerd. In de eerste analyse is de afhankelijke 

variabele retentieleeropbrengsten, in de tweede analyse is de afhankelijke variabele 

transferleeropbrengsten. In beide zijn de onafhankelijke variabelen: leermiddel, voorkennis en 
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interactie_leermiddel_voorkennis. Er wordt gekozen voor de regressiemethode Forced Entry 

(Field, 2013, p. 322).  

Outliers Verwijderen. In de regressieanalyses zijn spreidingsdiagrammen 

(scatterplots) opgevraagd met gestandaardiseerde waarden. Een spreidingsdiagram is een 

grafiek waarin een relatie tussen de onafhankelijke variabele(n) op een afhankelijke variabele 

wordt weergegeven.  

Na het uitvoeren van de regressieanalyse wordt verkennend naar de datapunten in de 

spreidingsdiagram gekeken, om te kijken of er potentiële outliers zijn. Of een datapunt echt 

een outlier is die verwijderd moet worden, wordt beoordeeld op basis van de residuen  

(verschil tussen de geobserveerde waarde en voorspelde waarde). Bij een regressieanalyse is 

een outlier namelijk te herkennen aan een grote invloed op de gestandaardiseerde residuen 

(standardized residuals) en influence statistics zoals Cook’s distance (Field, 2013).  

In de tabel Casewise Diagnostics wordt daarom gekeken of er datapunten zijn met een 

gestandaardiseerd residu > 3 of < -3, met daarnaast een waarde op Cook’s distance > 1, omdat 

deze datapunten een groot effect op de regressieanalyse kunnen (Field, 2013, p. 309).  

Als er een datapunt is dat hieraan voldoet, wordt in de tabel bij Centered Leverage 

Value gekeken of dit datapunt twee of drie keer groter is dan de average leverage (aantal 

onafhankelijke variabelen + 1 gedeeld door N). Zo ja, dan wordt in de tabel gekeken naar 

bijbehorende DFBeta-waarde, omdat deze laat zien hoeveel invloed een datapunt heeft op de 

parameters van het regressiemodel.  

Indien het datapunt een DFBeta > 1 heeft, heeft het een substantiële invloed op de 

parameters van het model. Dit datapunt wordt in dat geval verwijderd, waarna de 

regressieanalyse opnieuw wordt uitgevoerd.  

Aannames Checken. De meervoudige regressieanalyse moet aan de volgende 

aannames voldoen (Field, 2013): 
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1. er is een lineair verband tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke 

variabele 

2. alle residuen zijn onafhankelijk van elkaar (ongecorreleerd) 

3. er is sprake van homogeniteit van varianties; op ieder niveau van de 

onafhankelijke variabele zijn residuen ongeveer gelijk 

4. residuen zijn normaal verdeeld 

5. de afhankelijke variabele wordt niet beïnvloedt door externe variabelen 

6. onafhankelijke variabelen zijn categorisch (dichotoom) en gemeten op 

intervalniveau, de afhankelijke variabele is continu, onbegrensd (data varieert 

overeenkomstig met de gehele schaal) en gemeten op intervalniveau 

7. er is geen perfecte multicollineariteit (te hoge correlatie van de onafhankelijke 

variabelen). 

Aanname: Lineair. Om te beoordelen of er sprake is van een lineair verband, wordt er 

een lineaire lijn door de data van de spreidingsdiagram opgevraagd (Field, 2013, p. 326). 

Indien de data ruwweg deze lijn volgen, is er sprake van een lineair verband. Wanneer er geen 

lineair verband is, wordt het kwadraat of het logaritme van de variabele opgenomen in de 

regressie. Hiervoor moeten de data getransformeerd worden op basis van de 

tansformatiemethode Square root of Log-transformatie. 

Aanname: Onafhankelijke Residuen. Alle residuen moeten onafhankelijk van elkaar 

zijn (ongecorreleerd); het ene residu mag het andere niet beïnvloeden. Dit wordt getest met de 

Durbin-Watson test, die is meegenomen in de regressieanalyse. In de tabel Model Summary 

wordt gekeken naar de waarden op deze Durbin-Watson test. Indien er waarden dichtbij 2 (en 

tussen 1 en 3) zijn, wordt aan de aanname van onafhankelijke residuen voldaan. Waarden < 1 

en waarden >3 schenden de aanname. In de data-analyse kan hier niet voor gecorrigeerd 

worden. 
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Aanname: Homogeniteit van varianties. Residuen moeten op ieder niveau van de 

onafhankelijke variabele ongeveer dezelfde variantie hebben. Het spreidingsdiagram van de 

residuen wordt gebruikt om te beoordelen of er sprake is van homogeniteit van varianties. 

Indien de datapunten ongeveer even ver van de regressielijn liggen voor elke waarde van de 

onafhankelijke variabele, is er sprake van homogeniteit. Indien er geen sprake is van 

homogeniteit, dan is regressie met gewogen kleinste kwadraten (weighted least squares 

regression) een mogelijke oplossing, omdat die geen homogeniteit van varianties 

veronderstelt. 

Aanname: Geen Invloed van Externe Variabelen. De afhankelijke variabele mag 

alleen worden voorspeld door de onafhankelijke variabele en de residuen, en niet worden 

beïnvloedt door externe variabelen. Externe variabelen zijn variabelen die niet opgenomen 

zijn in het regressiemodel, maar die de onafhankelijke (of afhankelijke) variabele(n) wel 

beïnvloeden. Door een zuiver experiment uit te voeren, waarbij de onafhankelijke variabele 

wordt gemanipuleerd, kan aan deze aanname worden voldaan (mits de randomisatie goed 

gelukt is). 

Aanname: Type Variabelen. Alle onafhankelijke variabelen moeten kwantitatief en 

op intervalniveau of categorisch (dichotoom) zijn. De afhankelijke variabele moet continu, 

onbegrensd zijn en gemeten zijn op intervalniveau. Onbegrensd (unbounded) betekent dat er 

geen beperkingen zijn op de variabiliteit van de afhankelijke variabele. Dus als de 

afhankelijke variabele van 0 - 4 is, zoals retentieleeropbrengsten, moet de verzamelde data 

ook van 0 - 4 variëren en niet bijvoorbeeld van 2 - 3. Deze assumptie wordt getest via 

Descriptives. Deze statistieken zijn ook in de regressieanalyses opgevraagd. Er wordt daarom 

gekeken naar de tabel Descriptive Statistics. 

Aanname: Normaal Verdeelde Residuen. Bij deze aanname gaat het erom dat 

residuen een gemiddelde hebben van nul of dichtbij nul, waarbij verschillen groter dan nul 
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slechts beperkt voorkomen. Een gebrek aan normaliteit maakt betrouwbaarheidsintervallen en 

significantietesten invalide als een steekproef niet groot genoeg is. Aangezien niet vastgesteld 

kan worden of een steekproef groot genoeg is (dus of de centrale limietstelling geldt), wordt 

gecontroleerd of de residuen normaal verdeeld zijn. 

Eerst wordt gekeken naar de histogrammen van gestandaardiseerde residuen. Als 

residuen normaal verdeeld zijn, valt 95% van de residuen tussen de -2 (standaarddeviatie) en 

2 (standaarddeviatie). Daarna wordt gekeken of deze residuen de vorm aannemen van een 

normale verdeling, door te kijken of datapunten in een Normal Probability-Plot of 

Standardized Residuals de vorm aannemen van een diagonale lijn. Wanneer dit het geval is, is 

dit een indicatie dat residuen normaal verdeeld zijn.  

Wanneer residuen niet normaal verdeeld zijn, kan in de regressieanalyse gekozen 

worden voor een robuustere regressiemethode: Bootstrapping. Bij het rapporteren van 

resultaten wordt in de tabel Bootstrap for Coëfficients dan gekeken naar de waarden die staan 

bij Bootstrap. 

Aanname: Geen Perfecte Multicollineariteit. Indien onafhankelijke variabelen een te 

hoge onderlinge correlatie hebben (van > .80 of > .90), is er sprake van multicollineariteit. Dit 

kan getest worden in de tabel Coefficients bij de kolom Collinearity Statistics te kijken naar 

de VIF-waarde (Variance Inflation factor) en de Tolerance-waarde. Deze VIF-waarde laat het 

verband zien tussen de onafhankelijke variabelen. 

Om aan deze aanname te voldoen geeft Field (2013) aan dat de grootste VIF niet 

groter mag zijn dan 10, de gemiddelde VIF niet aanzienlijk groter mag zijn dan 1, Tolerance 

beter niet lager kan zijn dan 0,1 en zeker niet lager dan 0,2. Bij een VIF-waarde > 5, en als het 

gemiddelde van alle VIF-waarden samen < 1 is, is er sprake van multicollineariteit en kunnen 

correlerende variabelen worden samengevoegd tot één variabele. In dat geval wordt een 
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Factoranalyse uitgevoerd. Op basis van de Factoranalyse en Cronbach’s alpha wordt dan 

bepaald welke variabelen samengevoegd kunnen worden. 

Aanname: Variantie onafhankelijke variabelen. De variantie van de onafhankelijke 

variabelen mag niet nul zijn. Er moet enigszins variantie zijn. De variantie wordt daarom per 

onafhankelijke variabele gecontroleerd, door te kijken naar de waarde bij Std. Deviation in de 

tabel Descriptive Statistics. 

Conclusie Hypothesen en Rapporteren. Hypothesen 1, 2 en 3 kunnen als formule 

worden weergegeven. Zo luidt hypothese 1: Er is geen hoofdeffect van het leermiddel (LM) 

op de leeropbrengsten, niet op retentie (R) (H1a) en ook niet op transfer (T) (H1b).  

 H1a. Er is geen hoofdeffect van het LM op de R (b1 = 0) 

R = b0 + b1 * LM + ε             (1) 

 H1b. Er is geen hoofdeffect van het LM op de T (b1 = 0) 

T = b0 + b1 * LM + ε            (2) 

Hypothese 2 luidt: Er is een interactie-effect tussen leermiddel (LM) en voorkennis (VK) op 

de leeropbrengsten: op retentie (R) (H2a) en op transfer (T) (H2b). 

 H2a. Er is een interactie-effect tussen LM en VK op R (b3 ≠ 0) 

R = b0 + b1 * LM + b2 * VK + b3 * LM * VK + ε        (3) 

 H2b. Er is een interactie-effect tussen LM en VK op T (b3 ≠ 0). 

T = b0 + b1 * LM + b2 * VK + b3 * LM * VK + ε        (4) 

Hypothese 3 luidt: Het effect van leermiddel is bij retentieleeropbrengsten anders dan bij 

transferleeropbrengsten.  

 H3. b3 (helling) uit regressie (2)  ≠  b3 (helling) uit regressie (4)      (5) 

Het Model. Om deze hypothesen te toetsen wordt eerst gekeken welk model succesvol 

is in het voorspellen van retentieleeropbrengsten/transferleeropbrengsten:  

- Model 1. alleen leermiddel 
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- Model 2. leermiddel en voorkennis 

- Model 3. leermiddel, voorkennis en interactie_leermiddel_voorkennis 

Hiervoor wordt in de tabel Model Summary naar de waarden bij R2 gekeken. R2 laat zien 

hoeveel van de spreiding (variability) in het model wordt verklaard door deze variabele(n). 

Adjusted R2 laat zien hoe goed het model gegeneraliseerd kan worden (naar de populatie). Als 

deze waarde hetzelfde/dichtbij R2 zit, is de cross-validiteit goed. De Change Statistics (Sig. F 

Change) in deze tabel laten zien of het verschil in R2
 veroorzaakt door het model significant is 

(p < .001). 

Daarna wordt gekeken naar de tabel ANOVA om te zien of het regressiemodel 

(significant) beter is dan eenvoudigweg het gemiddelde gebruiken in het voorspellen van de 

afhankelijke variabele. De F-waarde laat zien hoeveel beter de fit (verklaarde variantie) van 

het regressiemodel is ten opzichte van de onverklaarde variantie. F > 1 betekent dat de 

verklaarde variantie veel groter is dan de onverklaarde variantie. Er wordt hierbij ook gekeken 

naar de p-waarde van de kans op deze F-waarde. Deze is significant bij een waarde p < .001.  

De Invloed van de Variabelen. Tenslotte wordt gekeken naar de tabel Coefficients. De 

ongestandaardiseerde B of gestandaardiseerde Beta bij ‘Model 1 – leermiddel’ laat zien wat 

de b1 is als alleen de variabele leermiddel wordt meegenomen in de regressieanalyse. Indien 

de waarde bij Sig. > .05 wordt aangenomen dat (1, 2) b1 = 0, wat hypothese 1a/b bevestigt 

(dat er geen sprake is van een hoofdeffect). De B/Beta-waarde bij Model 3 – interactie 

leermiddel en voorkennis laat zien wat de b3 is voor de interactievariabele in de 

regressieanalyse, wanneer de andere variabelen constant worden gehouden. Indien de waarde 

bij Sig. ≤ .05 wordt aangenomen dat (3, 4) (b3 ≠ 0), wat hypothese 2a/2b (interactie-effect) 

bevestigt. 

Met behulp van de gestandaardiseerde Beta bij Model 3 – interactie leermiddel en voorkennis 

wordt geanalyseerd of (5) b3 uit regressie (2)  ≠  b3 uit regressie (4).  
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Rapportage. Uit de tabel ANOVA wordt de F-waarde (met df regressie, df residu) en 

bijbehorende p-waarde gerapporteerd. Uit de tabel Model Summary wordt de R2 

gerapporteerd. Uit de tabel Coefficients wordt gerapporteerd: b-waarden en de significantie-

waarden. 

3.4 Hypothese 4 

3.4.1 Onafhankelijke T-Test 

Hypothese 4 luidt: Het effect van de leeropbrengsten (retentie (R): H4a en transfer (T): 

H4b) bij de kennisclipgroep hangt af van of studenten wel of geen self-pacing (SP) hebben 

toegepast. 

 H4a. R zijn bij de wel-SP-groep en geen-SP-groep gelijk. 

 H4b. T zijn bij de wel-SP-groep en geen-SP-groep ongelijk.  

Om hypothese 4 te kunnen toetsen moeten de leeropbrengsten van de wel-SP-groep 

vergeleken worden met de leeropbrengsten van de geen-SP-groep. Er wordt dus alleen 

gekeken naar de data van de kennisclipconditie. Er is gekozen voor een onafhankelijke t-test, 

omdat hiermee de gemiddelden van twee groepen (wel-SP-groep, geen-SP-groep) met elkaar 

vergeleken kunnen worden, om te kijken of deze gemiddelden van elkaar verschillen (Field, 

2013).  

3.4.2 Data-Analyse 

Outliers Verwijderen. Bij deze test is de onafhankelijke variabele self-pacing. In de 

eerste analyse is retentieleeropbrengsten de afhankelijke variabele en in de tweede analyse 

transferleeropbrengsten. Of er outliers zijn die verwijderd moeten worden, wordt op dezelfde 

wijze gecontroleerd als in paragraaf 3.2.2. 

Aannames Checken. Deze t-test moet aan dezelfde aannames voldoen als de t-test die 

is uitgevoerd in paragraaf 3.2.2. Aangezien er bij deze analyse met andere variabelen wordt 

gewerkt, worden de aannames opnieuw getest voor de afhankelijke variabele 
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retentieleeropbrengsten/transferleeropbrengsten en onafhankelijke variabele self-pacing. De 

werkwijze hierbij is gelijk aan die in paragraaf 3.2.2. 

Onafhankelijke T-test Uitvoeren. De onafhankelijke t-test wordt uitgevoerd op 

dezelfde wijze als paragraaf 3.2.2, maar dit keer met in beide analyses self-pacing als 

onafhankelijke variabele, in de eerste analyse retentieleeropbrengsten en in de tweede analyse 

transferleeropbrengsten als afhankelijke variabele. 

Conclusie Hypothese en Rapporteren. Hypothese 4 wordt getoetst door te kijken of 

het verschil in retentieleeropbrengsten/ transferleeropbrengsten tussen de groepen (wel-SP-

groep, geen-SP-groep) significant is. In de tabel Independant Samples T-Test wordt gekeken 

naar de Mean en Standard Error Mean van beide groepen (wel-SP, geen-SP), en in de tabel 

Independant Samples T-Test naar de significantie. Indien bij retentieleeropbrengsten p > .05 

is, wordt aangenomen dat self-pacing geen invloed heeft op retentieleeropbrengsten, wat H4a 

bevestigt. Indien bij de bij transferleeropbrengsten p < .05 is, wordt aangenomen dat self-

pacing wel invloed heeft op transferleeropbrengsten, wat H4b bevestigt. Het rapporteren van 

de resultaten verloopt op dezelfde manier als weergegeven in paragraaf 3.2.2. 

 

4. Conclusie en Discussie 

Dit onderzoek is uitgevoerd om erachter te komen wat de leeropbrengsten zijn van 

studenten bij het leren van een kennisclip in vergelijking tot tekst en wat daarbij de invloed is 

van voorkennis. Ook werd gekeken of bij kennisclips het pauzeren/terugspoelen, dat wil 

zeggen self-pacing, de leeropbrengsten beïnvloedt. 

Door een te kleine steekproef is het niet mogelijk op basis van de verworven data 

hypotheses te analyseren en conclusies te trekken, zoals normaal gesproken in dit onderdeel 

zou worden gedaan. Als alternatief worden er daarom bevindingen vanuit de beschrijvende 

statistieken en bevindingen uit onlangs verschenen onderzoeken naar voren gehaald, om te 

kijken of er overeenkomsten zijn met de gestelde hypothesen (4.1). Vervolgens komen 
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beperkingen van dit onderzoek en de daaraan gekoppelde adviezen voor vervolgonderzoek 

aan bod (4.2). Tenslotte wordt uitgelegd waarom dit onderzoek, ondanks tekortkomingen, nog 

steeds relevant is voor de wetenschap en de maatschappij. 

4.1 Conclusie 

In dit onderzoek waren bij beide experimenten de retentie- en transferleeropbrengsten 

hoger bij de tekstconditie dan bij de kennisclipconditie. In het data-analyse-plan werd al 

genoemd dat het verschil in leeropbrengsten niet hoeft te wijzen op een hoofdeffect, maar dat 

dit door de kleine steekproef heel goed veroorzaakt kan zijn door ruis (Field, 2013). Ook 

bevindingen vanuit eerder onderzoek en zeer recent onderzoek versterken dit vermoeden en 

laten zien waarom de kans groot is dat er geen hoofdeffect is (Hypothese 1a). 

Zo laat onderzoek van Gambari et al. (2014) geen verschil zien tussen 

leeropbrengsten. Onderzoek van Van der Meij en Van der Meij (2014) laat wel een 

hoofdeffect zien, maar dit komt niet overeen met de data van dit onderzoek: niet de tekst maar 

de kennisclip leidde tot betere leeropbrengsten. Ook bevindingen uit een zeer recent 

onderzoek (Burin et al., 2021), die overeenkomsten vertoont met dit onderzoek, laten geen 

hoofdeffect zien. 

Burin et al. (2021) hebben onderzoek gedaan naar het modaliteitseffect (effect van 

visueel versus auditief presenteren van informatie op werkgeheugen). De opzet van het 

onderzoek van Burin et al. (2021) vertoont overeenkomsten met dit onderzoek: een steekproef 

bestaande uit universitaire studenten, een tekstconditie en kennisclipconditie, de mogelijkheid 

tot self-pacing, een vragenlijst na het bekijken van de tekst of kennisclip om beheersing van 

de content te toetsen. In het onderzoek van onderzoek Burin et al. (2021) werd onder andere 

gekeken of er sprake is van een hoofdeffect van leermiddel (presentation format) op 

leeropbrengsten (comprehension rate). Onderzoeksresultaten laten zien dat de condities niet 

verschillen, en er dus geen hoofdeffect is van leermiddel op leeropbrengsten.  
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Mogelijk kan dit ook verklaard worden door het expertise-reversal-effect (Kalyuga et 

al., 2003), zoals omschreven in paragraaf 1.1.5, aangezien in dit onderzoek geen onderscheid 

gemaakt is op basis van voorkennis. Bij dit effect wordt er namelijk vanuit gegaan dat bij 

hoge voorkennis een tekst effectiever is, maar wanneer er sprake is van lage voorkennis een 

kennisclip effectiever is. Wanneer in iedere conditie (leermiddel) zowel participanten met 

lage als hoge voorkennis zitten, zullen de gemiddelde scores op leeropbrengsten vergelijkbaar 

zijn. Mogelijk is in onderzoek van Burin et al. (2021) daarom geen hoofdeffect geconstateerd. 

Op basis van het onderzoek van Burin et al. (2021), en ander recent onderzoek, kan 

weinig gezegd worden over de overige hypothesen omdat zij geen interactie-effect of effect 

van self-pacing in een kennisclip hebben onderzocht. 

4.2 Beperkingen en Vervolgonderzoek 

4.2.1 Te Kleine Steekproef 

Zoals eerder genoemd was de steekproef te klein. Dit ontstond zowel bij het werven 

van participanten als tijdens het experiment, waarbij sprake was van uitval. De reden van lage 

aanmelding en uitval is niet bekend, maar het vermoeden bestaat dat de participanten 

onvoldoende gemotiveerd zijn geweest tot deelname en het onderzoek te lang vonden. 

Bij het motiveren van studenten om deel te nemen aan het experiment is aan hen 

gecommuniceerd dat deelname bijdraagt aan het verbeteren van de cursussen. Maar in plaats 

van intrinsiek, kunnen studenten ook extrinsiek gemotiveerd worden. Zo motiveerden Burin 

et al. (2021) 230 studenten deel te nemen aan hun experiment in ruil voor course credit. 

Daarnaast kan de lengte van het onderzoek een rol hebben gespeeld. Doordat in dit 

onderzoek gegevens werden verzameld voor drie onderzoeken (thesiskring), bestond de 

vragenlijst uit meerdere onderdelen met andere soorten vragen. Creswell (2014) geeft aan dat 

de ideale lengte van een vragenlijst afhangt van de complexiteit en de grootte van het 

onderzoeksonderwerp, en niet meer vragen moet omvatten dan nodig zijn om de begrippen te 
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meten. Vragen over cognitieve belasting en motivatie, waren voor dit onderzoek naar 

leeropbrengsten niet nodig. Krosnick (2010) geeft ook aan dat wanneer het onderwerp of het 

type vragen onvoldoende op elkaar aansluiten, participanten gedemotiveerd raken. 

Naast motivatie en lengte van het onderzoek lijkt het tijdsbestek een probleem te zijn 

geweest: het onderzoek vond plaats in een variabele cursus. Niet alle participanten meldden 

zich aan voor de cursus in de periode van het onderzoek, en konden zich dus ook niet 

aanmelden voor het experiment.   

Advies voor vervolgonderzoek is dan ook om een langere periode uit te trekken voor 

het werven van participanten in de cursusmodule, geen onderzoeken te combineren zodat de 

vragenlijst korter is en indien mogelijk participanten ook extrinsiek te motiveren. 

4.2.2 Meetinstrument Self-Pacing 

In dit onderzoek is self-pacing gemeten op basis van één gesloten vraag met twee 

antwoordopties: ja of nee. Het is op deze manier gemeten, omdat het om technische- en 

privacy redenen niet mogelijk was logbestanden te gebruiken. Logbestanden zijn bestanden 

die informatie onthullen over de frequentie van het gebruik van de interactieve functies 

(Merkt et al., 2011). Deze hadden de voorkeur op basis van literatuuronderzoek. 

Zo gebruikten Merkt et al. (2011) logbestanden om de gebruikerspatronen in twee 

kennisclipcondities met elkaar te vergelijken. De logbestanden onthulden informatie over de 

frequentie van het gebruik van de interactieve functies. Op die manier kon self-pacing als 

continue variabele worden gemeten (hoeveel self-pacing werd toegepast) en onderscheid 

gemaakt worden in soort self-pacing (pauzeren, terugspoelen). Ook in recent verschenen 

onderzoek van Chen en Yen (2021) is self-pacing op deze manier gemeten. 

Andere voordelen van logbestanden zijn dat ze meer gedetailleerde en objectieve 

informatie bieden over self-pacing en data wordt niet beïnvloed door sociaal wenselijk 

antwoordgedrag, zoals bij zelfrapportage van studenten wel het geval kan zijn.  
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In recente reviewartikelen over het toepassen van online onderwijs op hogescholen en 

universiteiten wordt self-pacing benoemd als voordeel van online onderwijs (Adedoyin & 

Soykan, 2020). Het lijkt daarom de moeite waard te zijn verder onderzoek te doen naar self-

pacing, waarbij gebruik gemaakt wordt van logbestanden. Doordat logbestanden laten zien 

hoe self-pacing (hoe vaak en welk type self-pacing) wordt ingezet, kan meer inzicht worden 

verkregen in hoe self-pacing het temporal-split-attention-effect en daarmee leeropbrengsten 

beïnvloedt. 

4.3 Maatschappelijke en Wetenschappelijke Relevantie 

Ondanks tekortkomingen draagt dit onderzoek bij aan kennis omtrent online 

onderwijs, omdat in het literatuurdeel en dit discussiedeel diverse resultaten vanuit eerder 

onderzoek samengebracht zijn. Hierdoor is er een gegrond vermoeden dat voorkennis een 

modererend effect heeft op de retentie- en transferleeropbrengsten. Het data-analyse-plan 

maakt het mogelijk om dit met behulp van een voldoende grote steekproef, in 

vervolgonderzoek, alsnog te testen. Dit onderzoek is daarmee een aanvulling op de 

Multimediatheorie en de theorie over online leren.  

Naast de wetenschappelijke relevantie, voorziet dit onderzoek vooral in een 

maatschappelijke behoefte naar kennis omtrent effectiviteit van online onderwijs. Dat dit een 

tijdelijke behoefte is, vanwege de pandemie, lijkt onwaarschijnlijk. Zo concluderen Adedoyin 

en Soykan (2020) dat online leren duurzaam zal zijn: universiteiten zullen dit ook in de 

toekomst blijven toepassen. Daarvoor is deze kennis nodig, om de uitdagingen die het gebruik 

van online onderwijs met zich meebrengen aan te kunnen gaan (Adedoyin & Soykan, 2020). 

Dit onderzoek levert hier een bijdrage aan, en helpt universiteiten daarmee om het online 

onderwijs te integreren in het huidige academische landschap (De Vereniging van 

Universiteiten, 2020).  



42 

 

Referenties 

Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the 

challenges and opportunities. Interactive Learning Environments, 1-13.  

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its 

control processes. Psychology of Learning and Motivation, 2(4), 89-195.  

Buch, S. V., Treschow, F. P., Svendsen, J. B., & Worm, B. S. (2014). Video-or text-based e-

learning when teaching clinical procedures? A randomized controlled trial. Advances 

in medical education and practice, 5, 257.  

Burin, D. I., González, F. M., Martínez, M., & Marrujo, J. G. (2021). Expository multimedia 

comprehension in E‐learning: Presentation format, verbal ability and working memory 

capacity. Journal of Computer Assisted Learning, 37(3), 797-809.  

Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. 

Cognition and Instruction, 8(4), 293-332. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s1532690xci0804_2  

Chen, C.-Y., & Yen, P.-R. (2021). Learner control, segmenting, and modality effects in 

animated demonstrations used as the before-class instructions in the flipped 

classroom. Interactive Learning Environments, 29(1), 44-58.  

Creswell, J., W. (2014). Educational research: Planning, conducting and evaluating 

quantitative and qualitative research. Pearson Education.  

De Vereniging van Universiteiten. (2020). Online onderwijs. Geraadpleegd 27 oktober van 

https://vsnu.nl/online-onderwijs.html 

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.  

Gambari, A. I., Yaki, A. A., Gana, E. S., & Ughovwa, Q. E. (2014). Improving secondary 

school students' achievement and retention in biology through video-based multimedia 

https://doi.org/https:/doi.org/10.1207/s1532690xci0804_2
https://vsnu.nl/online-onderwijs.html


43 

 

instruction. InSight: A Journal of Scholarly Teaching, 9, 78-91. 

https://doi.org/https://doi.org/10.46504/09201407ga  

Hasler, B. S., Kersten, B., & Sweller, J. (2007). Learner control, cognitive load and 

instructional animation. Applied Cognitive Psychology, 21(6), 713-729. 

https://doi.org/10.1002/acp.1345  

Höffler, T. N., & Leutner, D. (2007). Instructional animation versus static pictures: A meta-

analysis. Learning and Instruction, 17(6), 722-738. 

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.09.013  

Kalyuga, S. (2007). Expertise reversal effect and its implications for learner-tailored 

instruction. Educational Psychology Review, 19(4), 509-539. 

https://doi.org/10.1007/s10648-007-9054-3  

Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. 

Educational Psychologist, 38(1), 23-31. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3801_4  

Kalyuga, S., Chandler, P., & Sweller, J. (1998). Levels of expertise and instructional design. 

Human Factors, 40(1), 1-17. https://doi.org/10.1518/001872098779480587  

Kalyuga, S., Chandler, P., & Sweller, J. (2000). Incorporating learner experience into the 

design of multimedia instruction. Journal of Educational Psychology, 92(1), 126-136. 

https://doi.org/10.1037//0022-0663.92.1.126  

Kalyuga, S., Chandler, P., & Sweller, J. (2001). Learner experience and efficiency of 

instructional guidance. Educational Psychology, 21(1), 5-23. 

https://doi.org/10.1080/01443410124681  

Kalyuga, S., Chandler, P., Tuovinen, J., & Sweller, J. (2001). When problem solving is 

superior to studying worked examples. Journal of Educational Psychology, 93(3), 

579-588. https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.3.579  

https://doi.org/https:/doi.org/10.46504/09201407ga
https://doi.org/10.1002/acp.1345
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.09.013
https://doi.org/10.1007/s10648-007-9054-3
https://doi.org/10.1207/s15326985ep3801_4
https://doi.org/10.1518/001872098779480587
https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.1.126
https://doi.org/10.1080/01443410124681
https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.3.579


44 

 

Krosnick, J. P., S. (2010). Question and Questionnaire Design. Handbook of Survey Research 

(2 ed.). https://pprg.stanford.edu  

Leahy, W., & Sweller, J. (2011). Cognitive load theory, modality of presentation and the 

transient information effect. Applied Cognitive Psychology, 25(6), 943-951. 

https://doi.org/10.1002/acp.1787  

Mayer, R. E., & Chandler, P. (2001). When learning is just a click away: Does simple user 

interaction foster deeper understanding of multimedia messages? Journal of 

Educational Psychology, 93(2), 390-397. https://doi.org/10.1037//0022-0663.93.2.390  

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia 

learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52. 

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6  

Merkt, M., Weigand, S., Heier, A., & Schwan, S. (2011). Learning with videos vs. learning 

with print: The role of interactive features. Learning and Instruction, 21(6), 687-704. 

https://doi.org/10.1016/k.learninstruc.2011.03.004  

Moreno, R., & Mayer, R. E. (1999). Cognitive principles of multimedia learning: The role of 

modality and contiguity. Journal of Educational Psychology, 91(2), 358. 

https://doi.org/10.1037/0022-0663.91.2.358  

Open Universiteit. (2019). Keuzegids masters 2019: Open Universiteit in top 4 van 

Nederlandse universiteiten. Open Universiteit. https://www.ou.nl/-/keuzegids-masters-

2019-open-universiteit-in-top-4-van-nederlandse-universiteiten 

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive 

Science, 12(2), 257-285. https://doi.org/10.1016/0364-0213(88)90023-7  

Sweller, J., van Merriënboer, J. J., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional 

design: 20 years later. Educational Psychology Review, 1-32. 

https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5  

https://pprg.stanford.edu/
https://doi.org/10.1002/acp.1787
https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.2.390
https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
https://doi.org/10.1016/k.learninstruc.2011.03.004
https://doi.org/10.1037/0022-0663.91.2.358
https://www.ou.nl/-/keuzegids-masters-2019-open-universiteit-in-top-4-van-nederlandse-universiteiten
https://www.ou.nl/-/keuzegids-masters-2019-open-universiteit-in-top-4-van-nederlandse-universiteiten
https://doi.org/10.1016/0364-0213(88)90023-7
https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5


45 

 

Sweller, J., Van Merrienboer, J. J., & Paas, F. G. (1998). Cognitive architecture and 

instructional design. Educational Psychology Review, 10(3), 251-296. 

https://doi.org/10.1023/A:1022193728205  

Tuovinen, J. E., & Sweller, J. (1999). A comparison of cognitive load associated with 

discovery learning and worked examples. Journal of Educational Psychology, 91(2), 

334.  

Van der Meij, H., & Van der Meij, J. (2014). A comparison of paper-based and video tutorials 

for software learning. Computers & Education, 78, 150-159. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.003  

 

  

https://doi.org/10.1023/A:1022193728205
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.003


46 

 

Bijlage A Vragenlijst Bachelor Rechtsgeleerdheid/Master Rechten 

 

DEEL 1 

Beste deelnemer,  

Als eerste verzoeken wij u onderstaande vragenlijst, bestaande uit drie korte onderdelen, te 

beantwoorden. Vervolgens bestudeert u een tekst*, en vult u tot slot de tweede vragenlijst in.   

 

[PERSOONSGEGEVENS]1 

1. [open vraag] Vermeld uw leeftijd in jaren 

 

2. [meerkeuzevraag] Wat is uw geslacht? 

o vrouw 

o man  

o geen antwoord 

 

[voor onderzoek medestudent, MOTIVATIE. 11 vragen, Likertschaal] 

 

[VOORKENNIS] 

1.  [meerkeuzevraag, retentie] Welke bewering over de grondrechten in een rechtstaat is 

juist? 

a. Een belangrijke taak van de staat is inmenging in de fundamentele rechtsnormen 

b. Grondrechten moeten de burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan 

garanderen. (juist) 

                                                      

 tekst of kennisclip, afhankelijk van conditie 

1 […] was niet zichtbaar voor participanten in vragenlijst, is in deze bijlage toegevoegd ter verduidelijking. 
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c. Het recht om te demonstreren is geen grondrecht  

d. Grondrechten mogen nooit worden beperkt.  

 

2. [meerkeuzevraag, retentie] Wat hoort bij welk element van de rechtsstaat? Duid de juiste 

combinatie aan. 

a. Grondslag voor overheidsoptreden hoort bij Grondrechten  

b. Montesquieu hoort bij Grondrechten 

c. Onafhankelijke rechter hoort bij Machtenscheiding   

d. Onthouden van inmenging in privéleven hoort bij Grondrechten (juist) 

 

3. [open vraag, retentie] Verklaar waarom het waarborgen van de vrijheid van de burgers in 

een rechtsstaat ressorteert onder het legaliteitsbeginsel. Leg uit waarom in een rechtsstaat 

de wettelijke basis voor ieder optreden van de overheid valt onder het legaliteitsbeginsel. 

 

Juiste antwoord: Het beginsel zorgt ervoor dat het voor de burger voorspelbaar is wat zij van 

de overheid van mag verwachten. 

 

4. [meerkeuzevraag, transfer] Een artikel in De Volkskrant heeft als kop: “Gevoelsmatig is 

Frankrijk veranderd in een politiestaat”. In de inleiding van het artikel staat: “Zodra 

correspondent Daan Kool de straat op gaat, wordt hij, vaak willekeurig, gecontroleerd. 

Hoe kan het dat uitgerekend het land van de verlichting de vrijheid zo radicaal heeft 

ingeperkt?”  

Welke elementen van de rechtsstaat worden in dit artikel in twijfel getrokken?  

a. Het legaliteitsbeginsel en de grondrechten (juist) 

b. De machtenscheiding en de rechterlijke controle 
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c. De grondrechten en de machtenscheiding 

d. Rechterlijke controle en het legaliteitsbeginsel 

 

5. [meerkeuzevraag, transfer] Diefstal is strafbaar op grond van artikel 310 van het Wetboek 

van Strafrecht. Om welk element van de rechtsstaat gaat het hierbij?  

a. Legaliteitsbeginsel (juist) 

b. Machtenscheiding  

c. Grondrechten 

d. Rechterlijke controle  

 

6. [open vraag, transfer] Tijdens de coronacrisis zijn evenementen verboden, maar 

kerkdiensten niet. Dit heeft te maken met één van de elementen van de rechtstaat.   

Om welke element van de rechtstaat gaat het hier? Licht uw antwoord toe. 

 

Juiste antwoord: Grondrechten (1 punt). Toelichting: Het betreft hier het grondrecht ‘vrijheid 

van godsdienst’. Grondrechten moeten de burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig 

bestaan garanderen. De staat dient zich te onthouden van inmenging in fundamentele 

rechtsnormen (1 punt). 

 

DEEL 2 

Wij willen u vragen nu de tekst/kennisclip te bestuderen, die gaat over de rechtsstaat. Deze 

tekst/kennisclip* kunt u openen door op deze link te klikken. 

 

                                                      

 tekst of kennisclip, afhankelijk van conditie 
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[CHECKVRAAG] 

1. [vraag met 1 antwoordoptie] Heeft u de tekst/kennisclip* bestudeerd? 

o JA, ik heb de tekst/kennisclip* bestudeerd 

 

[SELF-PACING, ALLEEN BIJ KENNISCLIPCONDITIE] 

1. [meerkeuzevraag] Heeft u tijdens het bekijken van de kennisclip gebruik gemaakt van één 

of meerdere functies: stoppen/pauzeren of terugspoelen van de kennisclip? 

o Ja 

o Nee 

N.B. Ook als u slechts 1 keer gebruik heeft gemaakt van 1 functie (bijvoorbeeld 1 keer 

pauzeren), kiest u JA. Alleen als u op geen enkel moment de kennisclip bent gaan pauzeren of 

terugspoelen, kiest u NEE. 

 

DEEL 3 

Beste deelnemer, 

U heeft reeds de eerste vragenlijst ingevuld en de tekst bestudeerd. Tot slot verzoeken wij u de 

tweede vragenlijst, bestaande uit vier korte onderdelen, te beantwoorden. 

 

[voor onderzoek medestudent: COGNITIEVE BELASTING LEERMIDDEL, 6 vragen, 

Likertschaal] 

[voor onderzoek medestudent, MOTIVATIE. 11 vragen, Likertschaal] 

[voor onderzoek medestudent: COGNITIEVE BELASTING TOETS, 6 vragen, Likertschaal] 

 

[LEEROPBRENGSTEN – zelfde 8 vragen als VOORKENNIS] 
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Bijlage B Vragenlijst Bachelor Cultuurwetenschappen 

 

DEEL 1 

Beste deelnemer,  

Als eerste verzoeken wij u onderstaande vragenlijst, bestaande uit drie korte onderdelen, te 

beantwoorden. Vervolgens bestudeert u een tekst, en vult u tot slot de tweede vragenlijst in.   

 

[PERSOONSGEGEVENS]2 

1. [open vraag] Vermeld uw leeftijd in jaren 

 

2. [meerkeuzevraag] Wat is uw geslacht? 

o vrouw 

o man  

o geen antwoord 

 

[voor onderzoek medestudent, MOTIVATIE. 11 vragen, Likertschaal] 

 

[VOORKENNIS] 

1. [meerkeuzevraag, retentie] “Als we deze één regel langere derde strofe nog wat nader 

bekijken valt op dat in deze strofe vervolgens verschillende woorden voorkomen die met 

‘klinken’ te maken hebben: klinken in r. 9, bellen in r. 9, kreet in r. 10, het paradoxale 

‘ongehoorde geluid’ in r. 10.” 

Hoe wordt zo’n bij elkaar horend groepje woorden genoemd?  

                                                      

 tekst of kennisclip, afhankelijk van conditie 

2 […] was niet zichtbaar voor participanten in vragenlijst, is in deze bijlage toegevoegd ter verduidelijking. 
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a. Woordcluster 

b. Woordweb 

c. Woordveld (juist) 

d. Woordfamilie 

 

2. [meerkeuzevraag, retentie] 5. Hedendaagse gedichten maken meestal geen gebruik van 

eindrijm. Welke vormen gebruiken ze dan wel? Duid het juiste antwoord aan.  

a. Alliteratie en assonantie (juist) 

b. Chiasmen  

c. Refreinen 

d. Volrijm 

 

3. [open vraag, retentie] Verklaar waarom het gedicht 'Voor' van Ester Naomi Perquin een 

voorbeeld is van dedicatio. 

Voor (Ester Naomi Perquin) 

Hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam, 

zoek je de fiets waar niks mee is, die er nog staat? 

De brand in een leegstaand schoolgebouw, 

nooit uitgebroken, laat geen sporen na. 

  

Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd, 

hier is de nooit betaalde prijs voor toeval, dronkenschap, 

loslippigheid. Hier is het dodelijke ongeluk, de schade  

die je nooit  veroorzaakt hebt. 

  

Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee   

uit bed gebelde ouders. De stad zwermt   

van ongehoord geluid. Je luister ’s nachts   

naar de zachte voetstap van de dochter die  

onaangetast de trap op sluipt. 
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Juiste antwoord: We zouden dit gedicht ‘Voor’ kunnen lezen als ‘opgedragen aan de politie’, 

die dit allemaal voor ons burgers doet. Het ‘voor’ is daarmee drie-dubbelzinnig: voor de 

politie, die dit onheil allemaal voorkomt, voor ons. 

 

4. [meerkeuzevraag, transfer] Waarop is de werking van dit gedicht gebaseerd? Duid het 

juiste antwoord aan. 

Bekentenis (Bart Moeyaert)  

  

Ik mag je.  

Nee, ik mag je niet. 

Ik moet je. Dat bedoel ik 

 

Ik heb je lief. 

Nee. Heb ik niet. 

Ik word je lief. Dat voel ik. 

 

 

 

Ik ga met jou. 

Nee. Ga ik niet. 

Ik sta je bij. Beloof ik. 

 

Ben stapel op je. 

Hou je vast. 

Ik. Hou. Van. Jou. 

 

Geloof ik. 

a. Herhaling 

b. Doorbreking van de herhaling (juist) 

c. Rijm 

d. Alliteratie 

 

5. [meerkeuzevraag, transfer] Welke bewering/interpretatie is juist over onderstaand 

gedicht? 

De zeer oude zingt (Lucebert, 1924 – 1994)  

 

Er is niet meer bij weinig  

noch is er minder 

nog is onzeker wat er was  

wat wordt wordt willoos 

eerst als het is is het ernst 

het herinnert zich heilloos 

en blijft ijlings  

 

 
 
alles van waarde is weerloos 

wordt van aanraakbaarheid rijk  

en aan alles gelijk 

als het hart van de tijd 

als het hart van de tijd 
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a. Er is sprake van alliteratie (juist) 

b. De herhaling wordt doorbroken 

c. Er is sprake van anaforen. 

d. Er is sprake van synoniemen  

 

6. [open vraag, transfer] Geef een woordveld uit dit gedicht. Noteer minstens drie woorden.  

De zeer oude zingt (Lucebert, 1924 – 1994)  

 

Er is niet meer bij weinig  

noch is er minder 

nog is onzeker wat er was  

wat wordt wordt willoos 

eerst als het is is het ernst 

het herinnert zich heilloos 

en blijft ijlings  

 

 
 
alles van waarde is weerloos 

wordt van aanraakbaarheid rijk  

en aan alles gelijk 

als het hart van de tijd 

als het hart van de tijd 

 

 

Juiste antwoord: niet meer, weinig, minder, onzeker, willoos, heilloos, ijlings, weerloos (3 

antwoorden zijn voldoende) 

 

DEEL 2 

Wij willen u vragen nu de tekst/kennisclip te bestuderen. In deze korte video analyseert 

docent Lizet Duyvendak een gedicht met u. Deze tekst/kennisclip* kunt u openen door op deze 

link te klikken. 

 

[CHECKVRAAG] 

1. [vraag met 1 antwoordoptie] Heeft u de tekst/kennisclip* bestudeerd? 

o JA, ik heb de tekst/kennisclip* bestudeerd 

                                                      

 tekst of kennisclip, afhankelijk van conditie 
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[SELF-PACING, ALLEEN BIJ KENNISCLIPCONDITIE] 

1. [meerkeuzevraag] Heeft u tijdens het bekijken van de kennisclip gebruik gemaakt van één 

of meerdere functies: stoppen/pauzeren of terugspoelen van de kennisclip? 

o Ja 

o Nee 

N.B. Ook als u slechts 1 keer gebruik heeft gemaakt van 1 functie (bijvoorbeeld 1 keer 

pauzeren), kiest u JA. 

Alleen als u op geen enkel moment de kennisclip bent gaan pauzeren of terugspoelen, kiest u 

NEE. 

 

DEEL 3 

Beste deelnemer, 

U heeft reeds de eerste vragenlijst ingevuld en de tekst bestudeerd. Tot slot verzoeken wij u de 

tweede vragenlijst, bestaande uit vier korte onderdelen, te beantwoorden. 

 

[voor onderzoek medestudent: COGNITIEVE BELASTING LEERMIDDEL, 6 vragen, 

Likertschaal] 

 

[voor onderzoek medestudent, MOTIVATIE. 11 vragen, Likertschaal] 

 

[voor onderzoek medestudent: COGNITIEVE BELASTING TOETS, 6 vragen, Likertschaal] 

 

[LEEROPBRENGSTEN – zelfde 8 vragen als VOORKENNIS] 
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Bijlage C Informed Consent 

 

Informatiebrief en toestemmingsverklaring voor studenten over het wetenschappelijk 

onderzoek naar het effect van tekst en kennisclip 

 

Beste student,  

 

Graag willen wij u informeren over een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van tekst 

en kennisclip. Wij verzoeken u tot vrijwillige deelname en hebben hiervoor uw toestemming 

nodig.  

Voordat u beslist of u wilt deelnemen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het 

onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door. Als u nog verder vragen heeft, kunt u de 

(hoofd)onderzoeker om uitleg of aanvullende informatie vragen. 

 

1. Doel van het onderzoek  

Universiteiten geven steeds meer online onderwijs, bijvoorbeeld door theorie online op 

studenten over te dragen door middel van teksten en korte video’s (kennisclips). Dit leidt tot 

nieuwe vraagstukken over de effectiviteit hiervan. In dit onderzoek wordt daarom het effect 

bestudeerd van teksten en kennisclips op de motivatie, leeropbrengsten en belasting op het 

werkgeheugen (cognitieve belasting) van studenten.  

 

2. Achtergrond van het onderzoek  

Door de corona-crisis zijn veel scholen op zoek naar effectieve en efficiënte leermiddelen om 

les te kunnen geven op afstand. Hoewel er al onderzoek gedaan is naar de manier waarop 
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studenten leren van informatie aangeboden door kennisclips en teksten, blijkt praktijkgericht 

onderzoek nog gering en schiet dit tekort. 

 

3. Wat meedoen inhoudt en wat wordt er van u verwacht  

In dit onderzoek bestudeert u een tekst of kennisclip. Deelnemen betekent dat u vlak voor 

(pretest) en na (posttest) het bestuderen van de tekst/kennisclip een aantal vragen 

beantwoordt. Dit zijn vragen die betrekking hebben op de gepresenteerde leerstof of uw 

persoonlijke ervaring en gaan over leerresultaten, motivatie en cognitieve belasting. Ook 

wordt gekeken in welke mate u gebruik maakt van de gebruikersfuncties in de 

kennisclip/tekst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie studenten die studeren aan 

faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Zij worden begeleid door de 

vakgroep ‘Online leren en instructie’ van de faculteit Onderwijswetenschappen (Open 

Universiteit) en werken samen met de cursushouder van deze module. 

 

4. Mogelijke voor- en nadelen  

Zowel de kennisclip als tekst bevatten identiek dezelfde leerinhoud. Het beantwoorden van 

vragen kost extra tijd, maar zal u niet meer dan 20 minuten kosten. Deze tijd besteedt u aan 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De gegevens die op basis van onderzoeksvragen 

zijn verzameld worden uitsluitend gebruikt voor het onderzoek. Deze gegevens worden niet 

met anderen (zoals uw eigen opleiding) gedeeld. 

 

5. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek  

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt 

deelnemen heeft dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd 
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bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. 

De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

6. Einde van het onderzoek  

Uw deelname aan het onderzoek stopt als u alle vragen die bij het onderzoek horen heeft 

beantwoord. Het hele onderzoek is afgelopen als voldoende deelnemers klaar zijn. Na het 

verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste uitkomsten 

van het onderzoek. Dit gebeurt maximaal 5 maanden na de start van uw deelname. 

 

7. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat 

om uw geslacht, leeftijd en de studie die u volgt. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van 

uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen 

beantwoorden. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s, maar 

de gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Ook in 

rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. 

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens  

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens 

die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Uw gegevens worden op deze 

wijze versleuteld. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen, binnen de Open 

Universiteit. Personen die toegang krijgen tot de niet-versleutelde informatie zijn Sabine 

Swinnen, Gerjanna Lautenbach, Moira Braekevelt en begeleiders Christian M. Stracke en 

Halszka Jarodzka.  
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Toegang tot uw gegevens voor controle  

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare wijze is uitgevoerd, kunnen 

leden van een visitatiecommissie inzage krijgen in de niet-versleutelde informatie. 

 

Bewaartermijn gegevens  

Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens  

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de 

Open Universiteit vindt u via www.ou.nl/privacy. 

 

8. Heeft u vragen?  

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam: Moira Braekevelt, Sabine 

Swinnen en Gerjanna Lautenbach. Dit kan via video202102@ou.nl.  

 

9.Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname 

aan dit onderzoek. Dit kan u aangeven in yOUlearn bij de inleiding van de cursusmodule. 

Door uw toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname 

aan het onderzoek. 

  

http://www.ou.nl/privacy
mailto:video202102@ou.nl
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Toestemmingsverklaring voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek naar het effect 

van tekst en kennisclip 

 

 

 Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de informatiebrief gelezen.   

 Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.   

 Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.   

 Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen 

reden voor op te geven.  

 Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek 

worden verzameld voor dit wetenschappelijk onderzoek.  

 Ik begrijp dat alle informatie die ik met betrekking tot deze studie verstrek, anoniem 

zal worden verzameld en niet naar mij terug zal leiden 

 Ik begrijp dat de verzamelde gegevens gedurende 10 jaar, op een veilige wijze door de 

Open Universiteit worden bewaard.   

  

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het 

onderzoek, willen we u vragen hieronder uw naam en de datum van vandaag in te vullen en 

deze ingevulde toestemmingsverklaring naar ons terug te mailen. U ontvangt vervolgens 

een mail met de link naar de enquête.   

Naam: [hier graag invullen] 

Datum: [hier graag invullen] 

 


