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Samenvatting 

Tijdens de coronapandemie snakte het onderwijs naar efficiënte kennisclips. Er was echter 

weinig bekend over de wijze waarop studenten leren van kennisclips. Dit onderzoek wil 

inzicht bieden in de manier waarop academische studenten leren van multimediale 

leermaterialen in een online leeromgeving. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe ervaren 

studenten de cognitieve belasting bij het leren van een kennisclip in vergelijking tot tekst?’ 

Tevens is nagegaan of er een interactie-effect bestaat tussen voorkennis en leermateriaal op de 

cognitieve belasting en of deze belasting het effect van leermateriaal op leerresultaat medieert. 

Om dit te onderzoeken is een experiment opgezet met leermateriaal als onafhankelijke 

variabele en cognitieve belasting als afhankelijke variabele. In een between-group design is 

een kennisclip- en een tekstgroep vergeleken. Bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid (n = 4) 

aan Open Universiteit en masterstudenten Rechten (n = 9) aan een Vlaamse universiteit zijn at 

random toegewezen aan één bepaalde conditie. Na het maken van de voorkennistoets, 

bestudeerden de deelnemers het leermateriaal en beoordeelden hun cognitieve belasting. 

Afsluitend maakten zij een toets en beoordeelden hun cognitieve belasting. Voorkennis en 

leerresultaat zijn telkens gemeten met een toets bestaande uit zes items en cognitieve belasting 

met een multidimensionale zelfbeoordelingsschaal. Een effectieve data-analyse was 

onmogelijk door de kleine steekproefgrootte. Op basis van theorievorming en 

onderwijspraktijk zijn voorzichtig suggesties geformuleerd voor ontwerprichtlijnen. Conform 

het modaliteitseffect ervaren studenten een lage cognitieve belasting bij een kennisclip. 

Naarmate voorkennis toeneemt, ervaart de kennisclipgroep een lagere cognitieve belasting 

dan de tekstgroep. Gezien het belang van online en blended leren is het aan te raden dit 

onderzoek uit te voeren in een voldoende grote steekproef.    

Keywords: cognitieve belasting, voorkennis, kennisclip, tekst  
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Abstract 

During corona pandemic, education yearned for efficient knowledge clips. Little was known 

about how students learn from knowledge clips. This study aims to provide insight into how 

academic students learn from multimedia learning materials in an online learning 

environment. The central research question is: 'How experience students cognitive load when 

learning with a knowledge clip compared to text’? Also examined is whether there’s an 

interaction effect between prior knowledge and learning materials on cognitive load and 

whether cognitive load mediates the effect of learning materials on learning outcome. An 

experiment was conducted with learning materials as independent and cognitive load as 

dependent variable. In a between-group design, researchers compared a knowledge clip and 

text group. Bachelor students of Law (n = 4) at Open University and master students of Law 

(n = 9) at a Flemish university were randomly assigned to a particular condition. After 

completing the prior knowledge test, participants studied the learning materials and assessed 

their cognitive load. Finally, participants took a test and assessed their cognitive load. Prior 

knowledge and learning outcome are measured each time with a test consisting of six items 

and cognitive load with a multidimensional subjective rating scale. Effective data analysis 

was impossible due to the very small sample size. The researchers formulated cautious 

suggestions for instructional design based on theory and educational practice. Consistent with 

the modality effect, students experience low cognitive load with a short knowledge clip. As 

prior knowledge increases, the knowledge clip group experiences lower cognitive load than 

the text group. Given the importance of online and blended learning, it’s recommended to 

conduct this survey with a sufficiently large sample.     

Keywords: cognitive load, prior knowledge, knowledge clip, text 
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Efficiënter Leren van een Kennisclip?  

1. Inleiding  

Door de uitzonderlijke situatie gecreëerd door de coronapandemie, is het 

contactonderwijs omgevormd tot afstandsonderwijs waarin educatieve video’s zoals 

kennisclips een centrale rol spel. Kennisclips worden vaak ingezet als multimediaal 

leermiddel omwille van de leervoordelen die kennisclips bieden op vlak van aandacht en 

motivatie (Expósito et al., 2020). Toch bleek het onderwijsveld tijdens deze pandemie te 

snakken naar efficiënte kennisclips en was de vraag naar concrete ontwerprichtlijnen groot 

(het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2020).  

Bij multimediaal leren construeren studenten mentale representaties uit woorden en 

afbeeldingen (Mayer, 2014). Volgens de Cognitive Load Theory (CLT), een specifieke theorie 

over multimediaal leren, ervaren studenten cognitieve belasting tijdens het uitvoeren van een 

leertaak (Chandler & Sweller, 1991; Sweller et al., 2011) en is informatieverwerking enkel 

mogelijk als er voldoende werkgeheugencapaciteit beschikbaar is (Bétrancourt & Benetos, 

2018; Tversky et al., 2002). Echter, wanneer de totale cognitieve belasting deze 

werkgeheugencapaciteit overschrijdt, is er sprake van cognitieve overbelasting die het 

leerproces hindert. Om efficiënt te leren van multimediale leermiddelen zoals kennisclips, is 

het belangrijk zicht te krijgen op de cognitieve belasting tijdens een leertaak. Het ontwerpen 

van instructiemedia in het licht van het menselijke informatieverwerkingssysteem maakt 

namelijk betekenisvol leren mogelijk (Mayer, 2014; Mayer & Moreno, 2003).  

Een kennisclip is een dynamische representatie wat voordelen biedt voor de 

informatieverwerking. Zo wordt de informatie audiovisueel aangeboden waardoor de 

werkgeheugencapaciteit vergroot (Mayer, 2019; Mousavi et al., 1995). Het leren van 

dynamische processen zoals in de biologie vergt minder onnodige cognitieve belasting omdat 

de lerende geen ‘dynamisch’ cognitief model, door een mentaal animatieproces van de 
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veranderingen in tijd, dient af te leiden uit statische onderdelen (Bétrancourt & Benetos, 2018; 

Hegarty & Kriz, 2008; Kühl, Scheiter, Gerjets, & Gemballa, 2011).   

Ondanks deze voordelen geven onderzoeken waarin educatieve video’s en teksten 

werden vergeleken wisselende en soms tegenstrijdige leerresultaten weer (Castro-Alonso et 

al., 2019; Merkt et al., 2011). Vanuit informatieverwerkingsperspectief wordt aangenomen dat 

er verschillende cognitieve processen geassocieerd zijn bij het leren van een educatieve video 

vergeleken met tekst (Höffler & Leutner, 2007; Lewalter, 2003; Sweller et al., 2019). Er is 

echter nog weinig bekend over de wijze waarop geleerd wordt van educatieve video’s en hoe 

het cognitief verwerkingsproces concreet gerelateerd is aan het leerresultaat (Kühl, Scheiter, 

Gerjets, & Gemballa, 2011). Niet alleen is het aangewezen de cognitieve belasting te 

onderzoeken maar ook de voorkennis vermits studies aantoonden dat voorkennis invloed heeft 

op de effectiviteit van leermaterialen (Kalyuga, 2007; Kalyuga et al., 2016).  

In dit praktijkgericht onderzoek zal, in een online leeromgeving, een kennisclip aan de 

hand van een PowerPointpresentatie vergeleken worden met een tekst. Een kennisclip is een 

korte video waarin een docent bondig een specifiek onderwerp, een bepaald begrip of 

basisprincipe uitlegt (KU Leuven, 2020). De tekst omvat zowel een transcriptie van de 

gesproken taal van de docent als de beelden van de PowerPointpresentatie. Het doel van dit 

onderzoek is nagaan hoe academische studenten de cognitieve belasting ervaren bij het leren 

van een kennisclip in vergelijking tot tekst. Deze studie wil bijdragen aan de kennis die de 

implementatie van kennisclips in het afstandsonderwijs met zich meebrengt. 
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1.1 Theoretisch Kader 

Bij multimediaal leren construeren studenten mentale representaties uit woorden en 

afbeeldingen (Mayer, 2014). Woorden kunnen geschreven zoals on-screen of gesproken zijn 

en afbeeldingen kunnen statisch of dynamisch zijn (Mayer & Moreno, 2003). Een 

multimediale instructie omvat het presenteren van materialen die woorden en afbeeldingen 

gebruiken, met als doel het leren te bevorderen (Mayer, 2014). Het ontwerpen van 

instructiemedia in het licht van het menselijke informatieverwerkingssysteem maakt 

betekenisvol leren mogelijk (Mayer, 2014; Mayer & Moreno, 2003). Dit leren reflecteert zich 

in superieure resultaten op transfer- en retentietesten (Mayer, 2019). Om deze reden is het 

belangrijk inzicht te krijgen in de manier waarop studenten leren van een kennisclip in 

vergelijking tot tekst. Er bestaan twee specifieke theorieën die vaak toegepast worden bij 

multimediaal leren.  

1.1.1 Cognitieve Theorieën over Leren met Multimedia en de Cognitieve Belasting 

De Cognitive Load Theory (CLT) geïntroduceerd door Sweller et al. (1998) en de 

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) geconcipieerd door Mayer (2005) zijn 

twee prominente theorieën over leren met multimedia. Ze zijn gebaseerd op onze kennis over 

het menselijke informatieverwerkingssysteem. De centrale assumpties van deze leertheorieën 

komen grotendeels overeen en worden in het kort toegelicht. 

De Dual channel assumptie stelt dat informatie via twee parallelle kanalen wordt 

verwerkt (Baddeley, 1992, 2012; Paivio, 1990). Baddeley (1992) onderscheidde in zijn 

werkgeheugentheorie twee slaafsystemen of verwerkingskanalen. Eén auditief 

verwerkingskanaal, de fonologische lus, voor de opslag van verbale informatie en één visueel 

verwerkingskanaal, het visuo-spatiële schetsblad, voor de opslag van visuele en ruimtelijk 

informatie. Door beide kanalen, auditief en visueel, in een multimediale representatie te 

gebruiken, vergroot de bruikbare werkgeheugencapaciteit (Penney, 1989). Volgens de Limited 
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capacity assumptie kan het werkgeheugen maar zeven plus of min twee kenniselementen 

tegelijkertijd vasthouden (Miller, 1956; Sweller & Chandler, 1994) en zelfs minder bij het 

actief verwerken van informatie (Cowan, 2001). Leermaterialen die deze 

werkgeheugenbeperkingen overschrijden, zijn bijgevolg niet efficiënt (Leahy & Sweller, 

2011, 2016; Sweller et al., 2011). Tot slot stelt de Active processing assumptie voorop dat 

betekenisvol leren impliceert dat studenten actief hun kennis construeren (Wittrock, 1989). 

Een actieve verwerking vereist (1) de selectie van relevante sensorische informatie zoals 

beelden en geluiden, voor transfer naar het werkgeheugen, (2) het mentaal organiseren van de 

informatie in een coherente structuur en (3) het integreren van deze structuur met de relevante 

voorkennis aanwezig in het onbeperkte langetermijngeheugen (Mayer, 2019; Mayer & 

Moreno, 2003). 

Verder gaan beide leertheorieën ervan uit dat studenten een cognitieve belasting, 

zijnde een werkgeheugenbelasting, ervaren bij het uitvoeren van een bepaalde leeractiviteit 

(Mayer, 2019; Sweller et al., 2011). Wanneer de totale cognitieve belasting van de 

leeractiviteit de beschikbare werkgeheugencapaciteit overschrijdt, is er sprake van cognitieve 

overbelasting (Mayer & Moreno, 2003; Sweller et al., 2011). In dit geval beschikt de student 

over onvoldoende werkgeheugencapaciteit om de informatie te kunnen integreren in het 

langetermijngeheugen wat het leerproces hindert.   

De werkgeheugencapaciteit wordt beïnvloed door twee soorten cognitieve belasting: 

de intrinsic cognitive load en de extraneous cognitive load (Kalyuga, 2011; Sweller, 2010). 

De intrinsic cognitive load (ICL) is de relevante belasting die vereist is om een bepaald 

leerdoel te realiseren. Deze belasting verwijst naar de complexiteit van de informatie en is 

gerelateerd aan element interactiviteit (Sweller, 2010; Sweller et al., 2019). Een element is 

iets dat geleerd moet worden of geleerd is zoals een procedure of een concept. Element 

interactiviteit verwijst naar het aantal interacterende elementen die tegelijkertijd in het 
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werkgeheugen verwerkt moeten worden om de informatie te kunnen begrijpen (Sweller, 

2010; Sweller et al., 2019). De elementen zijn logisch met elkaar verbonden en afhankelijk 

van zowel de aard van de informatie als van de kennis van de student. De ICL kan wijzigen 

door te variëren in de complexiteit van de informatie of in de expertise van de student 

(Sweller et al., 2019). Studenten met weinig voorkennis ervaren een hoge ICL bij complexe 

informatie te wijten aan het groot aantal interacterende elementen. Daarentegen ervaren 

experten een lage ICL te wijten aan de minimale element interactiviteit (Sweller, 2010; 

Sweller et al., 2019). In het oorspronkelijke concept van de CLT bestond eveneens de 

germane cognitive load (GCL) (Sweller et al., 1998). Deze nuttige belasting verwees naar de 

inspanningen die gepaard gaan met het verwerken, construeren en automatiseren van 

schema’s. In een geüpdatete versie van de CLT is GCL overbodig geworden omdat GCL 

theoretisch onafscheidelijk is van de ICL (Kalyuga, 2011). Ter vervanging is de term germane 

resources geïntroduceerd die verwijst naar de werkgeheugenmiddelen zoals elaboratie die 

rechtstreeks bijdragen tot schemaconstructie (Choi et al., 2014; Kalyuga, 2011). 

De tweede soort belasting is de extraneous cognitive load (ECL). Deze irrelevante 

belasting ontstaat door de manier waarop de informatie is gepresenteerd en kan opgevangen 

worden door een aanpassing van het instructieontwerp (Sweller et al., 2019). In ieder geval 

moet deze belasting vermeden of geminimaliseerd worden omdat deze het leerproces hindert. 

Gezien effectieve instructie de interacterende elementen vermindert, zijn ECL en ICL 

samenhangend (Sweller, 2010).  

Het aanbieden van de informatie op een manier die zo efficiënt mogelijk aansluit op 

het beperkte werkgeheugen, is een vereiste om betekenisvol te kunnen leren. Kennisclips 

bieden diverse voordelen voor de informatieverwerking.  
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1.1.2 Voordelen van Kennisclips voor de Informatieverwerking  

De modaliteit van presenteren van de informatie is van cruciaal belang voor de 

cognitieve belasting en voor transfer van de informatie naar het langetermijngeheugen (Leahy 

& Sweller, 2011; Mayer, 2019). Het modaliteitseffect (CLT) of modaliteitsprincipe (CTML) 

is een ontwerpprincipe voor multimediale leermaterialen (Mayer, 2014). Volgens dit effect 

wordt een audiovisuele presentatie zoals een diagram met een gesproken verklarende tekst, 

beter begrepen dan een visuele presentatie zoals een diagram met een geschreven verklarende 

tekst (Ginns, 2005; Leahy et al., 2003; Mousavi et al., 1995). De verklaring hiervoor is te 

vinden in de Dual channel assumptie. Volgens onderzoek van Leahy and Sweller (2016) 

treedt het modaliteitseffect enkel op bij audiovisuele complexe informatie aangeboden in 

korte segmenten. Vermits kennisclips de informatie audiovisueel presenteren, valt te 

verwachten dat hierdoor de werkgeheugencapaciteit vergroot (Leahy & Sweller, 2011). 

Naast het audiovisuele voordeel heeft een kennisclip als voordeel dat het een 

dynamische representatie is. Deze toont informatie die verandert over tijd (Arguel & Jamet, 

2009; Bétrancourt & Benetos, 2018) wat leidt tot de constructie van een relevante interne 

representatie van de leerinhoud (Kühl, Scheiter, Gerjets, & Edelmann, 2011; Tversky et al., 

2002). In tegenstelling tot een statische representatie waarbij de student eerst de informatie in 

de tekst moet selecteren en vervolgens met de afbeeldingen moet afstemmen (Kühl, Scheiter, 

Gerjets, & Gemballa, 2011; Schnotz & Lowe, 2008). Dynamische representaties zijn het 

meest geschikt om de werking van dynamische processen zoals in de biologie beter te 

begrijpen en onthouden. Dit vergt minder cognitieve belasting omdat, in tegenstelling tot 

statische representaties, de student geen ‘dynamisch’ cognitief model, door een mentaal 

animatieproces van de veranderingen in tijd, dient af te leiden uit statische onderdelen 

(Hegarty & Kriz, 2008). Dit proces kan leiden tot een verhoging in ECL, in het bijzonder bij 
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moeilijk te animeren leerinhoud en het risico bestaat dat de student de processen onvoldoende 

reconstrueert (Berney & Bétrancourt, 2016; Tversky et al., 2002).  

Een bijkomend voordeel van een kennisclip voor de informatieverwerking zijn twee 

basisfuncties die gericht zijn op het verminderen van de cognitieve belasting (Berney & 

Bétrancourt, 2016; Schnotz & Rasch, 2005). De ondersteunende functie maakt diepere 

cognitieve verwerking mogelijk van leertaken die voor een lerende met weinig voorkennis 

anders onmogelijk is en de faciliterende functie maakt cognitieve verwerking mogelijk van 

leertaken waarbij studenten anders een hoge cognitieve belasting ervaren (Schnotz & Rasch, 

2005). Ondanks deze voordelen voor de informatieverwerking, bestaan er ook potentiële 

nadelen.   

1.1.3 Nadelen van Kennisclips voor de Informatieverwerking  

Een relatieve ineffectiviteit van kennisclips is te verklaren in situaties waarin de 

leerinhoud niet dynamisch is en/of een dynamische interne representatie van de leerinhoud 

niet nodig is om de inhoud te begrijpen. Vanuit CLT perspectief kan het gebruik van 

dynamische representaties, in situaties waarin een statische representatie voldoende zou zijn, 

leiden tot een toename van de ECL omdat er teveel informatie tegelijkertijd wordt getoond 

(Arguel & Jamet, 2009; Sweller & Chandler, 1994).  

Een tweede nadeel is verbonden aan het redundantie-effect (Mayer & Moreno, 2003; 

Sweller & Chandler, 1991). Wanneer dezelfde informatie wordt aangeboden op verschillende 

manieren, en dus overbodig is, kan dit leiden tot cognitieve overbelasting. In deze studie 

wordt in de kennisclip soms tegelijkertijd gesproken tekst en dezelfde geschreven tekst 

getoond waardoor het risico bestaat dat deze informatie als overbodig wordt ervaren.  

De informatie in een dynamische representatie kan transiënt en permanent zijn. 

Transiënt betekent dat de informatie enkel in het moment wordt getoond en daarna verdwijnt 

(Hegarty, 1992, 2004). Hierdoor ontstaat volgens de CLT en CTML een temporal split-
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attention effect. De student moet de huidige informatie mentaal integreren met voorgaande 

informatie die niet meer in auditieve of visuele vorm beschikbaar is (Chandler & Sweller, 

1991; Hasler et al., 2007). Het werkgeheugen is zowel beperkt in capaciteit als in tijdsduur. 

Zonder herhaling kan het werkgeheugen de informatie slechts een paar seconden vasthouden 

(Peterson & Peterson, 1959). Daarom bestaat het risico dat, in een kennisclip waar de 

complexe informatie in een snel tempo wordt gepresenteerd, de student relevante informatie 

mist omdat hij de informatiestroom niet kan bijhouden en over onvoldoende tijd beschikt om 

de informatie te organiseren in een mentaal model en dit te integreren met de voorkennis 

(Chandler, 2009; Mayer & Chandler, 2001; Moreno & Mayer, 2007).  

De transiënte informatie in een kennisclip kan de student uitdagen. Niet alleen moet de 

student aandacht hebben voor de relevante informatie op het juiste moment maar eveneens 

deze, als nieuwe gepercipieerde informatie binnenstroomt, vasthouden in het werkgeheugen 

voor latere verwerking. Uit onderzoek van Leahy and Sweller (2011) en Wong et al. (2012) 

naar de invloed van transiënte informatie werd het transient information effect (CLT) 

afgeleid. Instructies die nieuwe informatie tonen met veel interacterende elementen in een 

transiënte vorm zoals gesproken tekst, kunnen door het beperkte werkgeheugen, resulteren in 

leervermindering in vergelijking tot tekst (Chen et al., 2017). Door de overweldigende 

cognitieve belasting is het voor de student een moeilijke tot onmogelijke opgave om deze 

informatie te verwerken. Daarentegen auditieve informatie met weinig interacterende 

elementen kan met minimale inspanning verwerkt worden door de aanwezige voorkennis.  

Compensatie van de transiënte informatie is mogelijk door self-pacing en 

segmentering (Moreno & Mayer, 2007; Sweller et al., 2019). Volgens het self-pacing effect is  

compensatie mogelijk als de student het tempo van de presentatie aan zijn of haar cognitieve 

noden aanpast (Mayer & Chandler, 2001; Moreno & Mayer, 2007). Dit kan door een 

kennisclip van interactiviteit te voorzien via controleopties zoals de ‘rewind’, ‘play’ en ‘stop’ 
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knop (Arguel & Jamet, 2009; Merkt & Schwan, 2014). Bij segmentering wordt een kennisclip 

opgesplitst in betekenisvolle segmenten (Sweller et al., 2019). Self-pacing en segmentering 

geven aan een kennisclip meer het permanente karakter van een tekst (Merkt et al., 2011). De 

mate waarin instructiekenmerken bijdragen aan de cognitieve belasting, is eveneens 

afhankelijk van de voorkennis van de student (Leppink et al., 2014). 

1.1.4 De Invloed van Voorkennis en de Cognitieve Belasting 

Door de afwezigheid van relevante kennis, verwerken studenten met weinig 

voorkennis (novieten) veel nieuwe complexe informatie die nog geen deel uitmaakt van hun 

cognitieve schema’s (Kalyuga, 2007; Kalyuga et al., 2003). De afwezigheid van relevante 

schema’s kan bij novieten leiden tot cognitieve overbelasting. Schemaconstructie vermindert 

de cognitieve belasting. In tegenstelling tot novieten, bezitten experten voldoende cognitieve 

schema’s om met complexe informatie om te gaan (Kalyuga et al., 2016). 

 Novieten hebben instructieondersteuning in een leertaak nodig om op een relatief 

efficiënte manier schema’s of kennisstructuren op te bouwen (Kalyuga et al., 2003). Het is 

aangewezen dat zij leren van uitgewerkte voorbeelden (Van Gog et al., 2006) of uit het 

voltooien van gedeeltelijk uitgewerkte oplossingen (Paas, 1992). Hun gebrekkige kennis om 

problemen zelfstandig op te lossen, dwingt novieten tot het gebruik van zwakke 

probleemoplossende strategieën die onnodige ECL opleggen. Door (gedeeltelijk) de oplossing 

uit te werken in de voorbeelden en in voltooiingsproblemen is meer werkgeheugencapaciteit 

beschikbaar voor de ICL. Daarentegen profiteren experten optimaal van zelfstandige 

probleemoplossing omdat zij voldoende kennis bezitten om de leertaak aan te pakken. De 

informatie in de uitgewerkte voorbeelden of voltooiingsproblemen is voor experten overbodig 

en het verwerken van deze informatie draagt bij tot onnodige ECL (redundantie-effect; 

Sweller & Chandler, 1991). Volgens het expertise reversal effect kan instructieondersteuning 

in een leertaak die gunstig is voor novieten, zijn effectiviteit verliezen of zelfs negatieve 



EFFICIENTER LEREN VAN EEN KENNISCLIP? 

  15 

gevolgen hebben naarmate de lerende vaardiger wordt (Kalyuga et al., 2003). Uit onderzoek 

van Kalyuga et al. (2003) naar instructies voor het gebruik van industriële machines bleek dat 

experten, in tegenstelling tot novieten, bij audiovisuele informatie meer baat hebben aan 

visuele informatie en de auditieve informatie experten belemmerde. Het effect van het 

multimediale leermateriaal op het leerresultaat kan door de mediator ICL en/of ECL.   

1.1.5 Cognitieve Belasting als Mediator tussen Leermateriaal en Leerresultaat 

Bij het geven van ontwerpaanbevelingen voor leermaterialen focust CLT op de 

beperkte werkgeheugencapaciteit (Sweller et al., 2019; Tversky et al., 2002). Het 

leermateriaal zorgt voor cognitieve belasting wat invloed heeft op het leerresultaat. Met 

andere woorden, de cognitieve belasting medieert het effect van het leermateriaal op het 

leerresultaat. Mediatie verwijst naar een situatie waarin de relatie tussen een voorspellende 

variabele en een uitkomstvariabele verklaard kan worden door hun relatie met een derde 

variabele, de mediator (Hayes, 2012). Op basis van onderzoek van Leahy and Sweller (2016) 

en Kühl, Scheiter, Gerjets and Edelmann (2011) valt te verwachten dat studenten bij een 

kennisclip minder cognitieve belasting ervaren wat leidt tot een hoger leerresultaat. Gezien 

diverse onderzoeken, waarin dynamische en statische representaties werden vergeleken, 

tegenstrijdige leerresultaten rapporteerden (Castro-Alonso et al., 2019; Merkt et al., 2011), 

onderzoekt deze studie of de ICL en ECL de relatie tussen het leermateriaal en het 

leerresultaat mediëren.   

1.2 Huidige Studie  

 Dit onderzoek wil inzicht bieden in de manier waarop academische studenten leren 

van een kennisclip in vergelijking tot tekst. De modaliteit van presenteren van de informatie is 

namelijk van cruciaal belang voor de cognitieve belasting en voor de transfer van de 

informatie naar het onbeperkte langetermijngeheugen (Leahy & Sweller, 2011; Mayer, 2019). 

Instructiemedia die bijgevolg ontworpen zijn in het licht van het menselijke 
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informatieverwerkingssysteem, maken betekenisvol leren mogelijk (Mayer, 2014). Om deze 

reden luidt de centrale onderzoeksvraag in deze studie: ‘Hoe ervaren studenten de cognitieve 

belasting bij het leren van een kennisclip in vergelijking tot tekst’?  

Conform het modaliteitseffect wordt audiovisuele informatie beter verwerkt dan 

visuele informatie, hoewel dit effect enkel optreedt bij transiënte informatie aangeboden in 

korte segmenten (Leahy & Sweller, 2016; Wong et al., 2012). Daarentegen maakt het 

permanente karakter van een gestructureerde tekst een betere informatieverwerking mogelijk 

en is leren van tekst van kindsbeen af aangeleerd. Op basis van de sterke wetenschappelijke 

evidentie voor het modaliteitseffect, de behaalde resultaten bij korte segmenten en de meta-

analyse van Castro-Alonso et al. (2019) die een klein gemiddeld voordeel van dynamische 

over statische visualisaties onthulde, zijn de volgende hypothesen gesteld:    

Hypothese 1: Studenten ervaren een lagere cognitieve belasting bij het leren van een 

kennisclip vergeleken met tekst.  

Deze studie onderzoekt eveneens of de ICL en/of ECL een mediator is tussen het 

leermateriaal en het leerresultaat. Het toevoegen van deze mediator kan de relatie verklaren 

tussen de onafhankelijke variabele leermateriaal en de afhankelijke variabele leerresultaat. 

Hypothese 2: Het multimediale leermateriaal beïnvloedt de ICL en/of ECL en heeft zo een 

mediërend effect op het leerresultaat. Studenten die leren van een kennisclip ervaren minder 

cognitieve belasting dan studenten die leren van een tekst en dat leidt tot een hoger 

leerresultaat.  

Studenten met veel voorkennis ervaren een lage ICL en, conform het modaliteitseffect, 

ervaart de kennisclipconditie een lagere ECL vergeleken met de tekstconditie. Daarentegen 

ervaren studenten met weinig voorkennis een hoge ICL en, ondanks het voordeel van 

segmentering, heeft de transiënte informatie een overweldigend effect op het beperkte 
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werkgeheugen waardoor de kennisclipconditie een hogere ECL ervaart dan de tekstconditie. 

Om deze reden luidt  

Hypothese 3: Er is een interactie-effect tussen voorkennis en het leermateriaal op de ervaren 

ICL en ECL. Naarmate het niveau van voorkennis toeneemt, ervaart de kennisclipconditie 

minder ICL en ECL dan de tekstconditie. 

Door middel van een kwantitatief onderzoek wordt getracht de centrale 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Een brede verklaring is getest, de onderzoeksvraag is uit te 

drukken in meetbare variabelen en de onderzochte literatuur rechtvaardigt het 

onderzoeksprobleem en voorziet richting voor de studie (Creswell, 2014). Om de causale 

relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen te onderzoeken, is een 

experiment opgezet. De onafhankelijke variabele is het leermateriaal: kennisclip of tekst. De 

cognitieve belasting (ICL/ECL) is de afhankelijke variabele.  

Geopteerd is voor een between-group design of tussenproefpersonendesign, waarin 

twee groepen zijn vergeleken: een kennisclip- en een tekstgroep (Creswell, 2014).  

Er is sprake van een zuiver experimenteel design omdat de deelnemers matching at random 

zijn toegewezen aan één bepaalde conditie. Hierdoor heeft iedere deelnemer evenveel kans 

om in één van de twee condities terecht te komen. Randomisatie voorkomt selection bias en 

minimaliseert de mogelijkheid van tussentijds extern voorval (history), rijping, selectie en de 

interacties tussen selectie en andere bedreigingen (Creswell, 2014). Door het onderzoek in een 

‘natuurlijke’ omgeving uit te voeren, verhoogt de ecologische validiteit.  
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2. Methode 

Dit onderzoek maakte deel uit van één van de twee thesiskringen met als onderwerp 

Successful Design for Online Instruction: Learning with Educational Videos, opgesteld door 

de vakgroep Online leren en instructie van de faculteit Onderwijswetenschappen. Meer 

specifiek bestudeerde deze thesiskring of academische studenten efficiënter leren van een 

kennisclip in vergelijking tot tekst. Hierbij focuste deze studie op de cognitieve belasting, de 

twee andere studies focusten op de motivatie en de leeropbrengst. De andere thesiskring 

onderzocht de invloed van verschillende achtergronden bij een video.  

2.1 Deelnemers  

De deelnemers in dit onderzoek zijn opgesplitst in enerzijds de bachelorstudenten 

Rechtsgeleerdheid en Cultuurwetenschappen en anderzijds de masterstudenten Rechten. 

Volgens de berekening van de G*Power 3.1.9.7 vereiste de uitvoering van een F-toets, one-

way Anova, een steekproef van 128 deelnemers.  

2.1.1 Initieel: Bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid en Cultuurwetenschappen  

Initieel was de opzet van deze thesiskring om deelnemers te werven bij twee 

bacheloropleidingen van de Open Universiteit: de opleiding Rechtsgeleerdheid van de 

faculteit Rechten en de opleiding Algemene cultuurwetenschappen van de faculteit 

Cultuurwetenschappen. Vooropgesteld was om de verzamelde data van alle deelnemers 

samen te voegen om zo het beoogde aantal te realiseren.  

De Open Universiteit is een deeltijduniversiteit die wetenschappelijke bachelor- en 

masteropleidingen aanbiedt in Nederland en Vlaanderen middels gepersonaliseerd en 

activerend online onderwijs. Toetreding tot de opleiding Rechtsgeleerdheid is enkel mogelijk 

voor kandidaten ouder dan 18 jaar die werkzaam zijn in een juridisch relevante omgeving. 

Voor deze opleiding schreven zich 350 studenten in. De opleiding Cultuurwetenschappen 

heeft als enige toelatingseis ouder dan 18 jaar zijn. Hiervoor schreven zich 34 studenten in. In 
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de loop van het onderzoek was uitval mogelijk omdat studenten bijvoorbeeld niet langer 

wensen deel te nemen aan het experiment of de studie voortijdig beëindigden.  

De dataverzameling voor de studenten Cultuurwetenschappen startte op 18 juni 2021 

en voor Rechtsgeleerdheid op 21 juni 2021. Tijdens een overleg met de begeleider op 16 juli 

2021 is de tussenstand besproken. In totaal had de begeleider 12 studenten toegewezen aan 

Rechtsgeleerdheid waarvan kennisclip: 5, tekst: 4 en geen onderzoek: 3. Eén student was 

toegewezen aan Cultuurwetenschappen, kennisclip: 1. Bij nazicht van de vragenlijsten bleek 

dat niemand van deze toegewezen deelnemers de vragenlijsten volledig had ingevuld. Bij 

Rechtsgeleerdheid vulden twee deelnemers de vragenlijsten gedeeltelijk in en bij 

Cultuurwetenschappen was één vragenlijst gedeeltelijk ingevuld. Omdat geen vooruitgang 

merkbaar was om het beoogde aantal deelnemers te realiseren binnen een aanvaardbaar 

tijdsbestek voor een masterthesis, is tijdens dit overleg besloten om zelf deelnemers te 

werven, binnen het eigen netwerk van de onderzoekers. De verspreiding van de bestaande 

vragenlijsten liep gewoon door. De onderzoekers verzochten de begeleider om de 

vakdocenten te benaderen met de vraag de studenten aan te sporen om de vragenlijsten alsnog 

in te vullen. Wegens het plotse vertrek van de begeleider op 11 augustus, is hieromtrent geen 

terugkoppeling meer geweest. Het is niet geweten of aan dit verzoek gehoor gegeven is. De 

laatste stand van zaken die van de begeleider via mail is verkregen, dateerde van 11 augustus 

2021. Hieruit bleek dat de begeleider 30 studenten had toegewezen aan Rechtsgeleerdheid 

waarvan kennisclip: 10, tekst: 9 en geen onderzoek: 11. Aan Cultuurwetenschappen waren 

slechts drie studenten toegewezen waarvan kennisclip: 1, tekst: 1 en geen onderzoek: 1.  

De dataverzameling is afgesloten op 15 augustus 2021 en resulteerde als volgt:  

Respondenten Rechtsgeleerdheid (N = 4) met de kennisclipconditie (n = 1) bestaande uit 1 

vrouw van 35 jaar, en de tekstconditie (n = 3) bestaande uit zowel één vrouw als één man, en 

één deelnemer die geen antwoord gaf op de vraag naar het geslacht (M = 41 jaar, SD = 6.56).  
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Bij Cultuurwetenschappen (N = 0) vervolledigde geen enkele deelnemer de vragenlijsten en 

dus is hier geen data verzameld.    

2.1.2 Uitbreiding: Masterstudenten Rechten 

Vermits het werven van voldoende deelnemers in de twee bacheloropleidingen binnen 

een aanvaardbare tijdsbestek onhaalbaar was, is het experiment uitgebreid met deelnemers 

binnen een eigen netwerk. Hiervoor legde een onderzoeker contact met een nichtje die een 

master Rechten studeert aan een Universiteit in België. Zij contacteerde haar studiegroep 

bestaande uit 12 studenten met de vraag tot deelname aan dit onderzoek. Deze studenten 

hadden reeds een diploma academische bachelor Rechten behaald aan UHasselt en studeerden 

voor hun master Rechten, afhankelijk van hun specialisatie, verder aan UHasselt, KU Leuven 

of aan de Vrije Universiteit Brussel. Door het onderzoek uit te voeren in een bestaande cohort, 

ontstond wel het risico van verspreiding van de ingreep. De vakantieperiode en herexamens in 

augustus waren de voornaamste redenen om niet deel te nemen. In totaal gaven negen 

studenten toestemming.  

Deze dataverzameling startte op 21 juli 2021, is eveneens afgesloten op 15 augustus 

2021 en resulteerde als volgt: Respondenten Rechten (N = 9) met de kennisclipconditie  

(n = 5) bestaande uit 4 vrouwen en 1 man (M = 21.80 jaar, SD = .84), en de tekstconditie 

(n = 4) bestaande uit 4 vrouwen (M = 22.50 jaar, SD = 1.29).  

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

2.2.1 Demografische Gegevens 

Bij aanvang van de vragenlijst vulden de deelnemers hun leeftijd en geslacht in.   

2.2.2 Leermaterialen 

In dit onderzoek bestond het leermateriaal uit een kennisclip en een tekst. Voor de 

studenten Rechtsgeleerdheid is het leermateriaal verkregen van de vakdocent. De kennisclip 

was een ingesproken PowerPointpresentatie van 3 min 53 s, bestaande uit acht slides met als 
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lesonderwerp Staatsrecht. De tekst was identiek aan de gesproken informatie in de kennisclip 

en de slides stonden als afbeelding bij de tekst. De tekst was een korte, gestructureerde tekst 

bestaande uit 640 woorden met gebruik van kopjes, het lettertype was Times New Roman 12. 

Omwille van auteursrechten gaf de begeleider geen toestemming om voor de 

masterstudenten Rechten hetzelfde leermateriaal te gebruiken. Een aangepaste kennisclip van 

4 min 24 s en een tekst over hetzelfde onderwerp Staatsrecht is gemaakt. De doorgevoerde 

wijzigingen ten opzichte van het leermateriaal van Rechtsgeleerdheid waren o.a. een 

aangepaste titel, een trager spreektempo, geherformuleerde zinnen, het verwijderde OU-logo 

en het gebruik van kopjes. Dezelfde structuur en lettertype is gebruikt als bij 

Rechtsgeleerdheid, het aantal woorden was 633.   

Voor de studenten Cultuurwetenschappen was het leermateriaal eveneens verkregen 

van de vakdocent. In tegenstelling tot de twee andere experimenten was in deze kennisclip die 

9 min 08 s duurt, wel het hoofd van de docent te zien. De tekst omvatte een bespreking van de 

kenmerken van een gegeven gedicht met slechts 1 kopje, het lettertype was Calibri 11 en de 

tekst omvatte 1.253 woorden. 

Een gedeelte van de drie verschillende teksten is opgenomen in Bijlage A. 

2.2.3 Voorkennis 

 De voorkennis van de studenten is gemeten met een toets die peilde naar de 

domeinspecifieke kennis. De vragen waren gerelateerd aan de leerinhoud. De toets bestond uit 

zes items waarbij retentie en transfer apart zijn bevraagd met telkens één open vraag en twee 

meerkeuzevragen (Expósito et al., 2020; Kühl, Scheiter, Gerjets, & Gemballa, 2011). Om de 

inhoudelijke validiteit te bewaken, zijn de items en de puntenverdeling bepaald in overleg met 

de vakdocent. De toets voor de deelnemers van Rechtsgeleerdheid was dezelfde als voor de 

deelnemers Rechten en is opgenomen in Bijlage B.  
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 De vakdocent van Cultuurwetenschappen vereiste van de onderzoekers dat zij zelf 

hedendaagse gedichten zochten voor het opstellen van de open vragen. Hiervoor zijn de 

handboeken voor het vak Nederlands ‘Frappant 4ASO’ van uitgeverij Pelckmans en ‘Kapitaal 

5ASO’ van uitgeverij Die Keure, geraadpleegd. De toets voor Cultuurwetenschappen is 

opgenomen in Bijlage C.  

Evaluatie van de open vragen is gebeurd door twee onderzoekers onafhankelijk van 

elkaar. Iedere onderzoeker gaf een score voor iedere toets en vervolgens zijn de scores 

vergeleken en besproken. De maximale score op de toets was acht punten. Een juist antwoord 

op de meerkeuzevraag leverde één punt op, een juist antwoord op de open vraag twee punten.  

2.2.4 Cognitieve Belasting: ICL en ECL 

De cognitieve belasting is gemeten met een multidimensionale zelfbeoordelingsschaal 

ontworpen door Leppink and van den Heuvel (2015). Deze schaal bestond uit zes items die de 

ICL en ECL bevraagden en is valide om cognitieve belasting te meten (Jiang & Kalyuga, 

2020). De ICL omvatte items 1-3 waarbij de student de inhoud, begrippen en problemen in de 

leertaak op complexiteit beoordeelde. De ECL omvatte items 4-6 waarbij de student de 

instructies en de uitleg op duidelijkheid en efficiëntie beoordeelde. In het onderzoek van 

Leppink and van den Heuvel (2015) bestond de ICL en ECL telkens uit vier items, waarvan 

ICL item 4 en ECL item 8 verwezen naar de GCL. Volgens de ontwerpers kan de schaal ook 

zonder deze twee items gebruikt worden (Leppink & van den Heuvel, 2015). Na goedkeuring 

van de begeleider en om extra belasting van de deelnemers te vermijden, is beslist de zes-

items beoordelingsschaal te hanteren.    

De studenten beoordeelden op een Likertschaal van 0 tot 10 hun cognitieve belasting 

gaande van ‘helemaal niet het geval’ tot ‘helemaal het geval’. Voor de vertaling van de 

Engelstalige vragenlijst is via mail diverse malen geprobeerd om de ontwerper te contacteren 

om de Nederlandstalige vragenlijst toe te sturen. Helaas is geen reactie ontvangen. De schaal 
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is vervolgens door twee personen onafhankelijk van elkaar vertaald. Eén van deze personen 

bezat een masterdiploma vertaler Engels/Nederlands.  

Deze zelfbeoordelingsschaal is afgeleid van de multidimensionale, 10-items Cognitive 

Load Scale van Leppink et al. (2014) maar dan zonder de GCL. De resultaten van twee 

studies leverden namelijk geen empirisch bewijs voor het bestaan van de GCL (Leppink et al., 

2013; Leppink et al., 2014). Leppink et al. (2014) rapporteerden een hoge interne consistentie 

voor de ICL items (Cronbach Alpha van .82 tot .90) en de ECL items (Cronbach Alpha van 

.79 tot .84). De keuze voor een multidimensionale schaal biedt onderzoekers meer inzicht in 

de verschillen in efficiënte leeromgevingen veroorzaakt door het instructieformaat en 

leerlingenkenmerken (Leppink et al., 2014).   

Het is aangewezen om zelfbeoordelingsschalen meerdere keren tijdens een reeks 

leertaken aan te bieden. Het is onmogelijk te bepalen in welke mate de verschillende 

instructieonderdelen tijdens het leren bijdragen aan de cognitieve belasting (Mavilidi & 

Zhong, 2019). In dit onderzoek is geopteerd voor slechts één leermoment waarin de studenten 

het leermateriaal bestuderen. Qua timing is de beoordelingsschaal zowel na het éénmalige 

leermoment als na de leerresultatentoets aangeboden. Het uitgangspunt om de studenten niet 

te zwaar te belasten, is bij de keuze voor dit meetinstrument mee in overweging genomen. De 

zelfbeoordelingsschaal cognitieve belasting na het leermoment en na de leerresultatentoets is 

opgenomen in Bijlage D. 

2.2.5 Leerresultaat 

  Na het bestuderen van het leermateriaal, is het gemiddelde leerresultaat van de twee 

groepen gemeten met een toets. Deze toets bevraagde dezelfde items als de voorkennistoets 

(Cierniak et al., 2009). Hierdoor is de validiteitsbedreiging instrument (instrumentation) onder 

controle gehouden maar kon een testing-effect ontstaan als interne validiteitsbedreiger 
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(Creswell, 2014). De score op deze toets is op dezelfde wijze bepaald als in de 

voorkennistoets.  

2.3 Procedure 

  Het experiment startte na goedkeuring van de commissie Ethische Toetsing Onderzoek 

(cETO) van de Open Universiteit. De onderzoekers konden voor praktische aangelegenheden 

en voor ondersteuning bij de implementatie van het experiment in het leerplatform yOUlearn, 

terecht bij hun scriptiebegeleiders die als gatekeepers fungeerden (Creswell, 2014). 

2.3.1 Bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid en Cultuurwetenschappen 

In de voorbereidende fase, schreven de OU-deelnemers zich in voor de desbetreffende 

cursusmodule en zijn na bevestiging, toegelaten tot de module in yOUlearn. De te volgen 

module bij Rechtsgeleerdheid was ‘Inleiding Staatsrecht’ met als cursusidentiteit RB0012. De 

module omvatte tien kennisclips en had een variabel startmoment. Het leermateriaal was 

facultatief. De module bij Cultuurwetenschappen was ‘Dichter bij de Poëzie’ met als 

cursusidentiteit CB2102. Deze module viel onder de postpropedeuse Letterkunde en had 

eveneens een variabel startmoment. Het leermateriaal bereidde de studenten voor op het 

examen. 

Een mededeling in de module legde het experiment uit en gaf de vermoedelijke 

tijdsduur voor het invullen van de vragenlijsten mee. In de bijgevoegde Informed Consent 

stonden het doel, de beweegredenen, de onderzoeksopzet, de manieren van dataverzameling 

en de anonimiteit van deelname vermeld. Deelname was vrijwillig en aanvaarding van de 

Consent gebeurde door het geven van een online klik. De studenten die niet aan het 

experiment wensten deel te nemen, doorliepen de reguliere module. Via de contactinformatie 

waren de onderzoekers bereikbaar voor eventuele vragen of om de onderzoeksprocedure te 

bespreken.  
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In de uitvoerende fase zijn de deelnemers at random toegewezen aan ofwel de 

kennisclipconditie (groep A) ofwel de tekstconditie (groep B). Zij vulden de vragenlijst over 

hun geslacht en leeftijd in en maakten de voorkennistoets. De treatment bestond uit een 

éénmalige leermoment waarin groep A de kennisclip en groep B de tekst bestudeerden en 

vervolgens hun cognitieve belasting op de zelfbeoordelingsschaal beoordeelden. Tot slot 

maakten de deelnemers de leerresultatentoets en beoordeelden aansluitend hun cognitieve 

belasting. Figuur 1 illustreert het chronologisch overzicht van de uitvoerende fase van drie 

onderzoeken van de thesiskring.   

2.3.2 Masterstudenten Rechten 

Voor de masterstudenten Rechten verliep de voorbereidende fase anders. Deze 

studenten waren buitenlandse deelnemers en dus controleerden de begeleiders eerst het 

verzekeringsaspect. Vervolgens pasten de onderzoekers het leermateriaal aan. Na goedkeuring 

voor het leermateriaal stuurden de onderzoekers via e-mail de Informed Consent naar de 

negen deelnemers. Zij typten op de Consent hun naam ter goedkeuring en stuurden deze terug 

naar de onderzoeker. Zij mochten hun goedkeuring ook typen in een bericht via ‘reply’. 

Vervolgens ontvingen de deelnemers een e-mail met opname van de link naar de vragenlijst 

in Limesurvey. Toewijzing aan de twee condities gebeurde aselect. De uitvoerende fase was 

identiek dezelfde als de andere deelnemers.    

Figuur 1  

Een Flowchart van de Uitvoerende Fase van de Thesiskring 

 

Noot. De vragenlijst motivatie, in het grijs, is in deze studie niet toegepast maar wel bij een 

andere studie binnen deze thesiskring. 
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2.4 Data-Analyse  

Gezien de zeer kleine steekproef was het niet mogelijk om de data statistisch te 

analyseren. Gekeken is om eventueel te werken via non-parametrische toetsen of ‘aanname 

vrije toetsen’ omdat hier de scores van de data worden gerangschikt maar dit bleek eveneens 

onmogelijk. Met de begeleider is vervolgens overeengekomen om, als alternatief voor de 

ontbrekende analyse, een uitgebreid data-analyseplan op te stellen dat uitgaat van de vereiste 

128 deelnemers volgens de powerberekening. Dit data-analyseplan beschrijft de verkennende 

data en de analyse van de hypothesetoetsing.  

Vooraf worden de online vragenlijsten in Limesurvey geëxporteerd naar IBM SPSS 

Statistics 27 (SPSS). Omwille van de verschillen op vlak van opleiding, niveau, nationaliteit 

en leermateriaal neemt het data-analyseplan twee onderzoeksgroepen aan: de 

bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid en de masterstudenten Rechten. Hiervoor wordt in SPSS 

een datasplit uitgevoerd. Het hieronder beschreven data-analyseplan is gebaseerd op een 

voldoende grote steekproef in de twee onderzoeksgroepen.    

2.4.1 Verkennende Data  

In de vooranalyse verkennen de onderzoekers de data op uitbijters, normaliteit, 

missing values en homogeniteit. Voor de bepaling van uitbijters, is gekeken naar de z-scores 

(Z > I3I) van de variabelen en zijn boxplots opgevraagd. Correctie gebeurt indien nodig, door 

het verwijderen van extreme uitbijters. Vervolgens bestuderen de onderzoekers de 

normaalverdeling door een histogram op te vragen. Als alternatief voor de controle op 

normaalverdeling kan de Kolomogorov-Smirnov Test of Normality uitgevoerd worden (Field, 

2013). Indien significant (p ≤ .05), is er geen sprake van normaalverdeling. Deze test is 

dusdanig streng, dat significantie niet direct reden tot paniek is. Om de condities zuiver met 

elkaar te vergelijken, verwijderen de onderzoekers de deelnemers met een missing value op de 

afhankelijke variabele (Field, 2013). Voor de variabelen voeren zij univariate analyses uit 
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waarbij zij de histogrammen voor de intervalvariabelen of staafdiagrammen voor de 

categorische variabelen bekijken en de beschrijvingsmaten en frequentieverdelingen 

bestuderen.  

Het verschil in cognitieve belasting na het leermoment en na de leerresultatentoets 

tussen de twee condities, is berekend met een onafhankelijke t-toets. Hiervoor zijn de  

afhankelijke, continue variabelen ‘verschil ICL’ en ‘verschil ECL’ aangemaakt via 

Transform, Compute Variable. Leermateriaal is de onafhankelijke, dichotome variabele met 

waarden (0) kennisclip en (1) tekst. Een onafhankelijke t-toets toetst het verschil in 

voorkennis tussen de condities zodat groepsverschillen in de nameting toe te schrijven zijn 

aan de treatment en niet aan storende factoren. Bij verschillen tussen beide groepen, nemen de 

onderzoekers de continue variabele voorkennis als covariaat op in de multivariate 

(co)variantieanalyse. Aanname van homogeniteit van variantie is getest met de Levene’s test. 

Indien significant (p ≤ .05) is de assumptie van homogeniteit van varianties geschonden en 

zijn de varianties niet homogeen tussen de groepen. Correctie kan via Welch’s F of Brown-

Forsyth.  

2.4.2 Analyse van de Toetsing van de Hypothesen 

2.4.2.1 Hypothese 1: MANOVA. Hypothese 1 is getoetst met een multivariate 

variantieanalyse (MANOVA) met leermateriaal als onafhankelijke, dichotome variabele en de 

twee samenhangende variabelen ICL_Leermoment en ECL_Leermoment als continue, 

afhankelijke variabelen. Leermateriaal heeft als waarden (0) kennisclip en (1) tekst. Een 

MANOVA toetst verschillen in groepen over de verschillende afhankelijke variabelen 

tegelijkertijd (Field, 2013).  

De aannames bij een MANOVA zijn:  

 De statistische onafhankelijkheid van de residuen. 

 De data komen uit een aselecte steekproef en zijn gemeten op intervalniveau. 
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 De residuen hebben multivariate normaliteit. SPSS kan deze aanname niet testen. Om 

deze reden is de aanname van univariate normaliteit van de residuen getest voor iedere 

afhankelijke variabele (Field, 2013). 

 Homogeniteit van variantie-covariantie matrices. Homogeniteit van variantie voor de  

afhankelijke variabele maar ook aanname dat de correlatie tussen de twee afhankelijke 

variabelen hetzelfde is in de groepen (Field, 2013). Dit is in SPSS met de statistische ‘Box’s 

test of Equality of Covariance Matrices’ getoetst. Indien de toets niet significant  

(p > .05) is, zijn de covariantie matrices gelijk.  

Bij de hoofdanalyse van de MANOVA bestuderen de onderzoekers eerst de 

beschrijvende statistiek van de variabelen ICL_Leermoment en ECL_Leermoment. De tabel 

‘Multivariate Tests’ toont de resultaten van de MANOVA. Hier is de statistische toets 

‘Pillai’s Trace’ bestudeerd. Indien significant (p ≤ .05), heeft het leermateriaal effect op de 

ICL/ECL wat betekent dat studenten een verschil in ICL/ECL ervaren bij het leren van een 

kennisclip vergeleken met tekst. Een variantieanalyse (ANOVA) voor iedere afhankelijke 

variabele is vervolgens uitgevoerd. Aanname van homogeniteit van variantie van beide 

afhankelijke variabelen is getoetst met de Levene’s test. Indien niet significant (p >.05) is aan 

de assumptie van homogeniteit van varianties voldaan en dit versterkt de aanname dat de 

multivariate statistische toetsen robuust zijn. In de ANOVA samenvattingstabel geeft het 

significantieniveau van p, berekend op basis van de F -waarde, aan of er een significant 

verschil bestaat tussen het leermateriaal en de ICL/ECL. Nagaan hoe de afhankelijke 

variabelen met elkaar interageren, vereist de uitvoering van een discriminatie functie-analyse 

(Field, 2013).   
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2.4.2.2 Hypothese 2: Mediatieanalyse. Hypothese 2 is geanalyseerd met een 

mediatieanalyse, Hayes’ PROCESS macro, model 4, met de ICL en ECL als mediërende 

variabelen (Hayes, 2012). Indien uit de MANOVA gebleken is dat het leermateriaal een effect 

heeft gehad op de ICL/ECL, wordt op basis hiervan beslist of de ICL/ECL als mediator van 

toegevoegde waarde is.  

 De aannames bij een mediatieanalyse staan beschreven onder punt 2.4.2.3 Multipele 

Regressieanalyse omdat een mediatieanalyse een variant is.   

Voor de mediatieanalyse beoordeelt de Sobel toets het indirecte of mediërende effect 

en het significantieniveau (Field, 2013). Deze toets werkt goed in grote steekproeven en dus is 

het betrouwbaarheidsinterval (bootstrap) opgevraagd. Als effectgrootte Ⱪ2  geldt een waarde 

van .01 als klein, .09 als medium en .25 als groot effect (Preacher & Kelley, 2011).    

De output van de mediatie-analyse geeft het directe, het totale en indirecte effect weer. 

Het directe effect is het effect van leermateriaal op leerresultaat met de opname van de 

ICL/ECL als voorspeller. Bestudeerd wordt of het leermateriaal op significante wijze het 

leerresultaat voorspelt zelfs met ICL/ECL in het model. De R2 geeft aan hoeveel procent van 

de variantie in leerresultaat door het model verklaard wordt. Gekeken wordt naar de b-

waarden. Een positieve waarde toont aan dat ICL/ECL het leerresultaat voorspelt. Een 

positieve waarde voor leermateriaal geeft eveneens aan dat het leermateriaal het leerresultaat 

voorspelt. Het totaaleffect is het effect van het leermateriaal op het leerresultaat, zonder de 

mediator. Tot slot, het belangrijkste, is het indirecte effect van voorspeller leermateriaal op 

het leerresultaat, via de mediator. Indien significant (p ≤ .05), wordt geconcludeerd dat ICL 

en/of ECL een significante mediator is tussen het leermateriaal en leerresultaat. De b-waarde 

geeft een schatting van het effect weer. Figuur 2 visualiseert het mediatiemodel. 
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Figuur 2  

Mediatiemodel met het Leermateriaal als Voorspeller van het Leerresultaat en de ICL en ECL 

als Mediërende Variabelen.   

 

2.4.2.3 Hypothese 3: Multipele Regressieanalyse. Hypothese 3 is geanalyseerd met 

een multipele regressieanalyse voor iedere soort cognitieve belasting. De dichotome variabele 

leermateriaal en de continue variabele voorkennis zijn de onafhankelijke variabelen en 

ICL_Leermoment/ECL_Leermoment als de afhankelijke continue variabele. Deze analyse 

verduidelijkt hoe leermateriaal en voorkennis de afhankelijke variabele voorspellen en hoe 

nauwkeurig die voorspelling dan ongeveer is. Een regressieanalyse is asymmetrisch en heeft 

richting. 

De aannames bij een multipele regressieanalyse zijn:  

 Een lineair verband. Indien deze aanname geschonden is kunnen de 

probleemvariabelen getransformeerd worden zodat de relaties lineair zijn. 

 De onafhankelijkheid van de residuen. Binnen SPSS wordt dit getest met de Durbin-  

Watson statistische toets die kan variëren tussen nul en vier. Waarden  kleiner dan één en 

groter dan drie zijn problematisch. 

 Homogeniteit van varianties. De residuen dienen op ieder niveau  

van de voorspeller dezelfde variantie te hebben. De controle gebeurt door het opvragen van de 

grafiek ‘ZRESID*plotted against ZPRED’. 
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 Normaalverdeling van de residuen door het opvragen van een histogram en een normal 

probability plot. 

 De voorspellers correleren niet met variabelen buiten het model. 

 Geen perfecte multicollineariteit. Met de correlatie matrix kan multicollineariteit 

beoordeeld worden. Om geen multicollineariteit in de data te hebben, mogen er geen 

substantiële correlaties (r > .9) tussen de voorspellers zijn. Hiervoor is de tabel ‘Collinearity 

Diagnostics’ bestudeerd met opname van de VIF waarden en de tolerantie statistieken. Bij 

VIF waarden lager dan 10 en tolerantie statistieken groter dan 0.2 is er geen collineariteit 

tussen de data. 

 De variabelen moeten minimaal intervalniveau hebben.  

Bij schending van de aannames wordt de regressieanalyse ‘bootstrap’ uitgevoerd.  

Vooraf is een matrix scatterplot met regressielijn opgevraagd die de relatie weergeeft 

tussen de soort cognitieve belasting (ICL/ECL) en de voorspellers leermateriaal en 

voorkennis. De regressielijn representeert de beste voorspelling van de afhankelijke variabele 

uit de twee voorspellers. De beste voorspelling is die voorspelling die het dichtst in de buurt 

ligt van de daadwerkelijk geobserveerde waarde van de afhankelijke variabele. Twee getallen, 

de regressiecoëfficiënten beschrijven de lijn en zijn door een regressieanalyse berekend. De 

eerste regressiecoëfficiënt, de intercept, is de waarde waar de oorsprong op de x-as (waarde 0) 

de y-as snijdt, de tweede regressiecoëfficiënt, de helling van de regressielijn, toont de stijging 

of daling in de variabele op de y-as als de variabele op de x-as met één eenheid toeneemt.  

De beschrijvende statistiek met aanvullend een correlatiematrix is opgevraagd. De 

matrix toont drie zaken. Ten eerste, de waarde van de Pearson’s r. Hieruit wordt de 

samenhang tussen de variabelen afgeleid zoals de samenhang tussen voorkennis en 

ICL_leermateriaal. Ten tweede, de éénzijdige significantie (ρ ≤ .001) van iedere correlatie. 

Als laatste, het aantal cases die bijdragen aan de correlatie.  
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Het uitvoeren van de regressieanalyse levert naast de regressiecoëfficiënten, hun 

betrouwbaarheidsintervallen en bijhorende ρ-waarden ook R2. op.  De ‘fit’ van het 

regressiemodel is beoordeeld door het bestuderen van de tabellen ‘Model Summary’ en 

‘ANOVA’. Gekeken is naar R2 , de proportie variantie in de afhankelijke variabele die 

verklaard wordt door de twee voorspellers voorkennis en leermateriaal samen. De multiple 

correlatiecoëfficiënt (R) is de correlatie van de voorspellers in het regressiemodel met de 

afhankelijke variabele. Een ANOVA toetst of het model statistisch significant is. Gekeken is 

naar de F -waarde en het geassocieerde significantieniveau (p ≤ .001). Vervolgens is gekeken 

naar de modelparameters. De b-waarden geven een indicatie van de individuele bijdrage van 

iedere voorspeller aan het model. Deze waarde verduidelijkt de relatie tussen de afhankelijke 

variabele en iedere voorspeller. Bijkomend geven de b-waarden aan in welke mate iedere 

voorspeller de uitkomst beïnvloedt als de effecten van alle andere voorspellers constant 

worden gehouden. Indien de t-toets, geassocieerd met een b-waarde, significant is  

(p ≤ .05), dan levert die voorspeller een significante bijdrage aan het model. Eveneens is 

gekeken naar de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (β) die de mate van belangrijkheid 

van iedere voorspeller in het model representeren. Deze coëfficiënten zijn gemeten in 

standaarddeviatie eenheden wat vergelijken vergemakkelijkt en drukken uit hoeveel 

standaarddeviatie de afhankelijke variabele toeneemt (positieve β) of afneemt (negatieve β) 

als de voorspeller met één standaarddeviatie toeneemt. Voorwaarde hiervoor is wel dat het 

effect van de andere voorspeller constant is gebleven. De laatste stap is bias in het model 

nagaan door controle van de residuen. Hiervoor is de tabel ‘Casewise Diagnostics’ bestudeerd 

en de aannames gecontroleerd. Gekeken is naar extreme cases die het regressiemodel kunnen 

beïnvloeden. Hiervoor zijn de gestandaardiseerde residuen bestudeerd. Bij de tabel ‘Case 

Summaries’ is gekeken naar de Cooks’ Distance, de Mahalonis Distance en de DFBeta. 
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3. Resultaten 

Door het ontbreken van een data-analyse te wijten aan de zeer kleine steekproef, geeft 

deze resultatensectie enkel de beschrijvende statistiek van de twee onderzoeksgroepen weer 

met een korte toelichting. Om het aantal deelnemers in dit onderzoek zo hoog mogelijk te 

houden is voor de bepaling van het niveau van cognitieve belasting de grens voor lage  

cognitieve belasting gelegd op een gemiddelde score kleiner of gelijk aan vier, voor matige 

cognitieve belasting op een score tussen vier en zes en voor hoge belasting een gemiddelde 

score hoger of gelijk aan zes.  

3.1 Beschrijvende Statistiek Bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid 

Voor de onderzoeksgroep Rechtsgeleerdheid vulden vier studenten, waarvan één in de 

kennisclip- en drie in de tekstconditie, de vragenlijsten volledig in. Tabel 1 geeft de 

frequentieverdeling van het leermateriaal per geslacht weer.  

Tabel 1 

Frequentieverdeling van het Leermateriaal per Geslacht voor de Deelnemers 

Rechtsgeleerdheid 

Leermateriaal n Man Vrouw Missing 

Kennisclip 1 0 1 0 

Tekst 3 1 1 1 

Totaal  4 1 2 1 

 

De beschrijvende statistiek met de gemiddelde scores van de ICL en ECL na het 

leermoment, de ICL en ECL na de toets, de resultaten van de voorkennis- en 

leerresultatentoets, opgesplitst per leermateriaal, is weergegeven in Tabel 2. De student in de 

kennisclipconditie ervaarde een duidelijk hoge ICL (M = 6.33) en een lage ECL (M = 4.00) na 

het leermoment in vergelijking tot de drie deelnemers in de tekstconditie die zowel een lage 

ICL (M = .56) als ECL (M = .67) ervaarden. De student in de kennisclipconditie scoorde ook 
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beduidend lager op de voorkennistoets (M = 1) en op de leerresultatentoets (M = 2) in 

vergelijking tot de tekstconditie: voorkennis (M = 4.00) en leerresultaat (M = 4.33). De 

student had de controleopties (self-pacing) bij de kennisclip niet gebruikt. In de tekstconditie 

ervaarden de studenten een lage ICL en ECL maar werd de gemiddelde score van zowel 

voorkennis als leerresultaat naar beneden gehaald door één student die slechts 25 % behaalde 

op de voorkennistoets en 12,5 % op de leerresultatentoets. Deze student had niet echt moeite 

gedaan om de antwoorden op te zoeken vermits de gegeven antwoorden op de open vragen 

nietszeggend waren, bijvoorbeeld: '/[p/op-][.  

Tabel 2 

De Beschrijvende Statistiek van de Variabelen voor de Deelnemers Rechtsgeleerdheid (N = 4) 

per Leermateriaal 

Variabelen Kennisclip Tekst 

M SD M SD 

ICL na leermoment 6.33 -  .56  .96 

ECL na leermoment 4.00 -  .67 1.15 

ICL na toets 6.33 - 1.33 2.31 

ECL na toets 4.00 -  .78 1.35 

Voorkennis 1.00 - 4.00 2.00 

Leerresultaat 2.00 - 4.33 2.89 

 

3.2 Beschrijvende Statistiek Masterstudenten Rechten  

Voor de masterstudenten Rechten vulden negen studenten, waarvan vijf in de 

kennisclip- en vier in de tekstconditie, de vragenlijst volledig in. Tabel 3 toont de 

frequentieverdeling van het leermateriaal per geslacht.   
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Tabel 3 

Frequentieverdeling van het Leermateriaal per Geslacht voor de Deelnemers Rechten 

Leermateriaal n Man Vrouw 

Kennisclip 5 1 4 

Tekst 4 0 4 

Totaal 9 1 8 

 

De beschrijvende statistiek met de gemiddelde scores van de ICL en ECL na het 

leermoment, de ICL en ECL na de toets, de resultaten van de voorkennis- en de 

leerresultatentoets, is weergegeven in Tabel 4. Uit deze tabel blijkt dat de studenten, zowel in 

de kennisclipconditie de ICL (M = 1.20) en de ECL (M = .67) als in de tekstconditie de ICL 

(M = .67) en de ECL (M = .50) na het leermoment, laag ervaarden. De ICL na het leermoment 

is in de kennisclipconditie weliswaar hoger ervaren maar dit is toe te schrijven aan één student 

die op ICL vraag 2: ‘Deze video omvatte problemen die ik als zeer complex beschouwde’ een 

tegenstrijdig antwoord heeft aangeduid. Zo gaf deze student een score 8 (hoge ICL) op deze 

vraag terwijl op zowel ICL vraag 1: ‘De inhoud van deze video was erg complex’ als op ICL 

vraag 3: ‘In deze video werden zeer complexe begrippen gebruikt’, de student een score 2 

(lage ICL) gaf. De gemiddelde score op voorkennis (M = 4.80) en leerresultaat (M = 5.00) in 

de kennisclipconditie lag iets lager dan de score voor voorkennis (M = 5.00) en leerresultaat 

(M = 6.50) in de tekstconditie. Voor de masterstudenten Rechten geeft Tabel 5 de behaalde 

scores op acht punten weer van de voorkennis- en leerresultatentoets. Vermits de 

kennisclipconditie bij Rechtsgeleerdheid slechts één student is, is hiervoor geen tabel 

opgesteld.   
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Tabel 4 

De Beschrijvende Statistiek van de Variabelen voor de Deelnemers Rechten (N = 9) per 

Leermateriaal  

Variabelen Kennisclip Tekst 

M SD M SD 

ICL na leermoment 1.20 1.64  .67   .82 

ECL na leermoment   .67   .41  .50   .58 

ICL na toets 3.87 1.15 2.67 2.11 

ECL na toets 1.67 1.18 2.25   .88 

Voorkennis 4.80 1.30 5.00 1.41 

Leerresultaat 5.00 1.41 6.50 1.73 

 

Volgens hypothese 3 werd verwacht dat naarmate het niveau van voorkennis 

toeneemt, de kennisclipconditie minder ICL en ECL na het leermoment ervaren dan de 

tekstconditie. Ter verduidelijking toont Tabel 5 een overzicht van de behaalde scores op de 

voorkennistoets met daarnaast de gemiddelde scores van de ervaren ICL en ECL van de 

negen deelnemers. Zowel de studenten in de kennisclip- als in de tekstconditie ervaarden een 

lage ICL en ECL.  

Tabel 5  

Behaalde Score op Voorkennis, de Gemiddelde Score op de ICL en ECL en de behaalde Score 

op Leerresultaat, opgesplitst per Leermateriaal voor de Deelnemers Rechten 

Conditie 
Voorkennis ICL ECL Leerresultaat  

Score op 8 Score Classificatie Score Classificatie Score op 8 

Kennisclip 3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

6.00 

0.00 

1.00 

  .00 

1.00 

4.00 

Laag 

Laag 

Laag 

Laag 

Laag  

  .67 

1.00 

  .00 

1.00 

  .67 

Laag 

Laag 

Laag 

Laag 

Laag 

4.00 

4.00 

4.00 

6.00 

7.00 

Tekst 4.00 

4.00 

5.00 

7.00 

  .00 

  .00 

1.67 

1.00 

Laag 

Laag 

Laag 

Laag  

  .00 

  .00 

1.00 

1.00 

Laag 

Laag 

Laag 

Laag 

4.00 

7.00 

7.00 

8.00 
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4. Discussie 

Met deze studie is getracht om meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop 

studenten leren van een kennisclip in vergelijking tot tekst. Meer specifiek focuste deze studie 

op de ICL en ECL die studenten hierbij ervaren. Om deze reden luidde de centrale 

onderzoeksvraag: ‘Hoe ervaren studenten de cognitieve belasting bij het leren van een 

kennisclip in vergelijking tot tekst?’ Ondanks de diverse pogingen om een voldoende grote 

steekproef te realiseren, verliep de dataverzameling niet zoals gepland waardoor er geen 

effectieve data-analyse in deze studie is uitgevoerd. Als alternatief is een data-analyseplan 

opgesteld. Het formuleren van mogelijke conclusies is vanuit theorievorming en 

onderwijspraktijk beschreven. Generaliseerbaarheid van deze geformuleerde conclusies is 

bijgevolg niet mogelijk.  

Hypothese 1 stelde dat studenten een lagere cognitieve belasting ervaren bij het leren 

van een kennisclip vergeleken met tekst. Gebaseerd op de sterk wetenschappelijke evidentie 

van het modaliteitseffect waardoor audiovisuele informatie beter verwerkt wordt dan visuele 

informatie (Ginns, 2005; Leahy & Sweller, 2011, 2016); op het feit dat de kennisclip bestond 

uit één kort segment waardoor er geen sprake was van transient information effect (Leahy & 

Sweller, 2011, 2016; Wong et al., 2012) en de kennisclip bovendien zorgvuldig ontworpen is 

(Hefter & Berthold, 2020), wordt voorzichtig gesuggereerd dat studenten een lagere 

cognitieve belasting ervaren bij een kennisclip in vergelijking tot tekst.  

Uit de beschrijvende statistiek van de masterstudenten Rechten bleek eveneens dat de 

kennisclipconditie een lage ECL ervaarde. Dit kan deels mede te verklaren zijn omdat 

universiteiten bij online leren en blended leren reeds veelvuldig kennisclips inzetten waardoor 

de studenten hier meer vertrouwd mee zijn (KU Leuven, 2020). De volledige omschakeling 

naar afstandsonderwijs tijdens de coronapandemie kan dit nog meer versterkt hebben. 

Bevestiging hiervoor is te vinden in onderzoek van Hefter and Berthold (2020) waaruit blijkt 
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dat eerdere leerervaringen met dynamische leermaterialen zoals kennisclips een rol spelen in 

de effectiviteit van het leermateriaal.  

Hypothese 2 nam aan dat het leermateriaal een indirecte invloed heeft op het 

leerresultaat door de ICL en ECL. Studenten die leren van een kennisclip ervaren minder ICL 

en ECL wat leidt tot een hoger leerresultaat. Toetsing gebeurt door een mediatie-analyse maar 

deze is niet uitgevoerd gezien de onmogelijkheid van een effectieve data-analyse. Hierdoor is 

het trekken van een conclusie uitgesloten. Wel blijkt uit onderzoek dat het instructieontwerp 

invloed heeft op de cognitieve belasting wat de ECL kan verlagen (Kirschner et al., 2011). 

Voorzichtig wordt gesuggereerd dat ECL een mediërend effect heeft op de relatie tussen 

leermateriaal en leerresultaat.   

In deze studie behaalde de tekstconditie betere resultaten op de voorkennis- en 

leerresultatentoets. De onderzoekers werkten met een bestaande studiegroep waardoor het 

mogelijk is dat de studenten onderling overlegd hebben bij het beantwoorden van de vragen. 

Er is gewerkt met een korte, gestructureerde tekst en dus was het, mede door het permanente 

karakter van een tekst, makkelijker om de retentievragen te beantwoorden.   

Tot slot stelde hypothese 3 dat er een interactie-effect is tussen voorkennis en het 

leermateriaal op de ervaren ICL en ECL. Naarmate de voorkennis toeneemt, ervaart de 

kennisclipconditie minder ICL en ECL in vergelijking tot de tekstconditie.  

Door de ontwikkeling van kennisstructuren neemt voorkennis toe en vermindert de 

ICL (de Bruin & van Merriënboer, 2017). Wat betreft de ECL wordt aangenomen dat, 

conform het expertise reversal effect, studenten met meer voorkennis de auditieve informatie 

in de korte kennisclip overbodig ervaren terwijl studenten met weinig voorkennis hier net baat 

bij hebben (Kalyuga et al., 2016). Het modaliteitseffect is dus afhankelijk van de voorkennis. 

Eveneens wordt voorzichtig gesuggereerd dat bij een korte kennisclip studenten met weinig 

voorkennis met de transiënte informatie kunnen omgaan en bijgevolg ervaren studenten geen 
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overweldigende cognitieve belasting die het leerproces kan hinderen (Leahy & Sweller, 

2016).  

Studenten met meer voorkennis kunnen door de aanwezige kennisstructuren beter met 

de transiënte informatie omgaan (Kalyuga, 2007). De masterstudenten Rechten ervaarden 

inderdaad een lage ECL. Opmerkelijk, de masterstudenten met weinig voorkennis ervaarden 

ook een lage ICL. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat deze studenten de begrippen vanuit 

Belgisch recht herkenden, het leermateriaal kort en gestructureerd was en de leerinhoud op 

niveau van bachelorstudenten was opgesteld. Echter bij het toekennen van de punten voor de 

voorkennis- en leerresultatentoets is de verbetersleutel van de vakdocent gehanteerd. Met 

name bij de open vragen viel het op dat de vakdocent een antwoord wenste vanuit het 

standpunt van de burger. Dit stond niet expliciet vermeld bij de open vragen waardoor de 

studenten niet wisten vanuit welk perspectief zij het antwoord moesten formuleren. De 

studenten gaven een verklaring vanuit begripsvorming.     

4.1 Beperkingen en Vervolgonderzoek 

 De tegenvallende dataverzameling waardoor een effectieve data-analyse ontbreekt, is 

de grootste beperking in deze studie. Mogelijke redenen voor de kleine steekproef kunnen te 

wijten zijn aan diverse beperkingen van het onderzoek.  

In deze studie is als treatment, gekozen voor een éénmalig leermoment in een 

doorlopende cursus waarin de deelnemers het leermateriaal bestudeerden. De onderzoekers 

vreesden dat het aanbieden van meerdere leermomenten, de vlotte uitvoering van het 

onderzoek bemoeilijkte. Door het doorlopende karakter van de cursus was het namelijk 

onmogelijk te bepalen wanneer de studenten het leermateriaal zouden bestuderen. In eerste 

instantie was de opzet om het onderzoek uit te voeren in een vaste cursus. Diverse 

studierichtingen binnen de OU waren bereid gevonden maar sommige vielen al direct af 

omdat de leerinhoud op dat moment niet aangeboden werd met een kennisclip. De keuze viel 
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dan op de vaste cursusmodule Strafrecht die in februari van start zou gaan. Helaas liep, door 

de zieke van de vakdocent, het onderzoek vertraging op en viel de beslissing om het 

onderzoek uit te voeren in een doorlopende cursus, zodat de vlotte uitvoering niet in het 

gedrang kwam door een aanvangsdatum. Binnen de faculteit Rechten was de cursusmodule 

Staatsrecht doorlopend. Cultuurwetenschappen kon enkel in een doorlopende cursusmodule 

van start gaan. Het éénmalige leermoment in een doorlopende cursus is een beperking.    

De startdatum in juni, net voor de zomervakantie, beperkte eveneens het onderzoek 

vermits weinig studenten in deze periode met de module aan de slag gingen. Ook de 

afgelopen coronapandemie en de hiermee gepaard gaande uitdagingen op vlak van evenwicht 

in werk en gezin hebben hoogstwaarschijnlijk bijgedragen. Het is mogelijk dat de studenten 

nood hadden aan rust en hierdoor weinig energie of zin hadden om aan het experiment deel te 

nemen.  

Een volgende beperking ligt misschien bij de vragenlijsten die als te lang en tijdrovend 

ervaren werden. Hoewel de onderzoekers doorheen de opbouw van de vragenlijsten de 

studentbelasting extra bewaakten, kunnen de vragenlijsten toch te belastend bevonden zijn.  

Bevestiging hiervoor is te vinden in de onvolledig ingevulde vragenlijsten merkbaar bij beide 

opleidingen. De meerderheid van de deelnemers stopte al na het invullen van de pretest 

motivatie. Om dit te voorkomen was, vooraf aan het experiment, beter gewerkt met een kleine 

piloottest (pre-experimenteel ontwerp) waarbij een zestal deelnemers de interventie 

ondergingen (Bausell, 1994; Creswell, 2014). Uit deze test hadden de onderzoekers misschien 

al conclusies over eventuele problemen met de vragenlijsten kunnen trekken.  

Het is mogelijk dat de aangeboden leerinhoud van de cursusmodule deze studie 

beperkte. De leerinhoud bij Cultuurwetenschappen bereidde voor op het examen waardoor de 

studenten misschien planden om de vragenlijsten in te vullen, net voor het afleggen van het 

examen. Dit kan mede de lage participatiegraad verklaren. Bij Rechtsgeleerdheid was de 
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leerinhoud facultatief. Dat deze leerinhoud net geen deel uitmaakte van het examen, kan 

eveneens verklaren waarom verschillende deelnemers de vragenlijsten niet vervolledigden.  

De uitbreiding van het onderzoek met de masterstudenten Rechten bleek ook een 

beperking. Aangezien deze studenten een studiegroep zijn, is het plausibel dat verspreiding 

van de ingreep gespeeld heeft. De studiegroep leverde ook beperkingen bij het maken van een 

onderscheid in het voorkennisniveau. Verder was het leermateriaal in eerste instantie 

uitgewerkt voor studenten Rechtsgeleerdheid in Nederland. De masterstudenten hadden reeds 

een diploma academische bachelor Rechten op zak wat het vergelijken van het 

voorkennisniveau bemoeilijkte. Bovendien handelde de leerinhoud over het Nederlandse 

staatsrecht. Dit was nieuwe materie voor de Vlaamse studenten die bepaalde begrippen 

mogelijks op een andere manier interpreteerden. Deze factoren kunnen een rol gespeeld 

hebben bij het beoordelen van het voorkennisniveau.   

Op basis van deze beperkingen is vervolgonderzoek zeker aangewezen. Een 

cursusmodule met meer inschrijvingen is nodig. Het is aangewezen in toekomstig onderzoek 

meerdere leermomenten in een cursusmodule met vaste tijdstructuur te voorzien of in een 

doorlopende cursusmodule zonder tijdsbeperking voor de dataverzameling. Eveneens is het 

belangrijk dat vervolgonderzoek bij studenten met weinig voorkennis, de exacte duurtijd van 

een kennisclip uitwijst zonder dat de transiënte informatie een nadelige invloed heeft op de 

ECL. Verder moet vervolgonderzoek nagaan of de auditieve informatie bij een kennisclip bij 

studenten met veel voorkennis, remmend werkt.  

4.2 Maatschappelijke en Wetenschappelijke Relevantie 

 Niettegenstaande deze beperkingen is deze studie toch maatschappelijk en 

wetenschappelijk relevant. De maatschappelijke relevantie situeert zich in de toenemende 

belangstelling voor kennisclips in zowel het online leren als in het blended leren (Expósito et 

al., 2020; Hefter & Berthold, 2020). Tijdens de coronapandemie kwam het afstandsonderwijs 
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in een stroomversnelling en werd duidelijk dat het onderwijsveld nood heeft aan efficiënte 

kennisclips. Veel docenten begaven zich tijdens deze periode op onbekend terrein en de vraag 

naar concrete richtlijnen was hoog (het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2020; 

KU Leuven Learning Lab, 2021).  

De wetenschappelijke relevantie blijkt uit het inzicht dat onderwijswetenschappers 

krijgen in de ICL en ECL die studenten ervaren bij het leren van een kennisclip en tekst. Dit is 

belangrijk omdat leertaken gebaseerd op de ontwerpprincipes van CLT, in tegenstelling tot 

conventionele leertaken, efficiënter zijn (Leppink et al., 2013; Paas et al., 2003). Door 

duidelijk te onderscheiden in de ICL en ECL, krijgen onderwijswetenschappers een beter 

zicht op de factoren die verantwoordelijk zijn voor de afwijkende leerresultaten tussen 

leermaterialen en studenten. Hierdoor kan beter beoordeeld worden welk multimediaal 

leermateriaal het meest geschikt is om de leerinhoud aan te bieden (Leppink et al., 2013). Een 

verschil in ICL bij studenten met dezelfde instructie, biedt inzicht in de voorkennis van de 

student.  

Deze studie had kunnen bijdragen aan het opstellen van empirisch gevalideerde 

richtlijnen voor kennisclips, zodat het onderwijsveld hiermee concreet aan de slag kan. Helaas 

is dit door de kleine steekproef niet gelukt. Gezien het belang van kennisclips in het 

toenemende hybride onderwijs, is verder onderzoek aangewezen.  
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Bijlagen 

Bijlage A: Een gedeelte van de tekst voor de studenten Rechten, Rechtsgeleerdheid en 

Cultuurwetenschappen.  

Studenten Rechten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten Rechtsgeleerdheid:  
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Studenten Cultuurwetenschappen: 
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Bijlage B: De voorkennis- en leerresultatentoets voor de studenten Rechtsgeleerdheid en  

Rechten. 
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Bijlage C: De voorkennis- en leerresultatentoets voor de studenten Cultuurwetenschappen.  
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Bijlage D: De zelfbeoordelingsschaal ICL en ECL (Leppink & van den Heuvel, 2015). 

 

Meting na het leermoment:  

 

Meting na de toets: 

 

 

 
 


