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Samenvatting 

In toenemende mate worden er de laatste jaren in het onderwijs instructievideo’s gebruikt 

waarbij een instructeur of docent in beeld wordt gebracht. Ook de manier waarop de 

instructeur in beeld kan worden gebracht, het zogenaamde design, is mogelijk van invloed op 

het leren van leerlingen. Echter, er is hier zeer weinig onderzoek naar gedaan. Tot dusver 

heeft voorgaand onderzoek weinig en tegenstrijdig empirisch bewijs gevonden over de 

effectiviteit hiervan. Het huidig onderzoek heeft onderzocht wat het effect is van de 

aanwezigheid van de instructeur, die in verschillende groottes in beeld wordt gebracht, op de 

leerresultaten, sociale betrokkenheid en visuele aandachtverdeling van de leerling. Hiervoor 

wordt een experimenteel onderzoek uitgevoerd met een pretest-posttest between subject 

design. 49 deelnemers verdeeld over twee groepen bekeken een video over effectieve 

leerstrategieën. In de ene groep is de instructeur groot in beeld en in de andere groep is de 

instructeur klein in beeld. Er bleek geen effect te zijn van de docentgrootte in beeld op de 

leerresultaten en mate van sociale betrokkenheid van de deelnemers. Wel bleek er een impact 

te zijn van de docentgrootte op de visuele aandachtverdeling van de deelnemers. Wanneer de 

docent groot in beeld was, lieten deelnemers meer fixaties zien op de docent en waren er meer 

transities tussen de docent en de content in de video. In beide condities keken de deelnemers 

echter niet langer naar de on-screen docent, maar juist naar de content. In beide condities 

spendeerden de deelnemers meer dan 50% van de tijd aan het kijken naar de content in de 

video.  

 

Keywords: instructor presence, instruction video’s, social presence, learning 

performances 
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Abstract 

The design of an instruction video, specifically the way the on-screen instructor is portrayed, 

could be an important factor in the effectiveness of the video on learning. So far, previous 

studies have found little and contradictorily empirical evidence of the effect of instructor 

presence in instruction videos on learning and there has been little to no research done on the 

impact of instructor size in instruction videos. The present study has found no effect of 

different sizes of an on-screen teacher in instruction videos on the learning outcomes and 

social presence. Participants were randomly assigned to two different groups. One group saw 

a video with a large size on-screen instructor and the other group saw the same video with a 

small size on-screen instructor. Both groups showed similar results and there were no 

significantly differences found. We did find an effect of instructor size on the visual attention 

distribution of the participants. Participants showed a higher count of fixations in the large on-

screen instructor condition than the participants in the small size on-screen instructor 

condition. They also showed a higher transition count between the instructor and the content 

than the small size instructor group. However, both conditions did not show a longer dwell 

time on the instructor. In fact, participants looked more, more than 50% of the time, at the 

content in the video than at the instructor.  

 

Keywords: instructor presence, instruction video’s, social presence, learning 

performances 
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Het Effect van de Zichtbaarheid van de Instructeur in Beeld op de Leerresultaten, 

Sociale Betrokkenheid en Visuele Aandachtverdeling van de Leerling.  

1. Inleiding  

Het gebruik van instructievideo’s en kennisclips zijn de laatste decennia langzaam 

maar zeker in populariteit gestegen (Seaman et al., 2018), omdat ze steeds makkelijker te 

creëren en verspreiden zijn (Van Gog et al., 2014). Door de Covid-19 pandemie zijn docenten 

in de verschillende lagen van het onderwijs het afgelopen jaar gedwongen geweest om 

gebruik te maken van instructievideo’s, waardoor het gebruik en de ontwikkeling van 

instructievideo’s in een stroomversnelling is geraakt. Ondanks dat er een overvloed aan 

evidence-based ontwerpprincipes voor multimediaal instructiemateriaal zijn die kunnen 

helpen bij het ontwerpen van instructievideo’s, zijn er beperkte op evidentie gebaseerde, echte 

richtlijnen voor het ontwikkelen van instructievideo’s (Henderson & Schroeder, 2021). Er is 

weinig bekend over hoe deze instructievideo’s ontworpen moeten worden om het leren van 

studenten/leerlingen te optimaliseren (Fiorella & Mayer, 2018; Van Gog et al., 2014; Van 

Wermerskerken et al., 2018).  

Een van de onderdelen die mogelijk van invloed is op het leerproces is het design van 

een instructievideo. Meer specifiek, de manier waarop een instructeur in beeld wordt 

gebracht. Er zijn al veel verschillende instructievideo-designs in omloop (Kizilcec et al., 

2015), terwijl de kennis over hoe verschillende ontwerpen invloed hebben op het leren en de 

visuele aandacht van de leerling, gelimiteerd is (Van Wermerskerken et al., 2018). Het 

voorgaande onderzoek dat wel gedaan is naar de invloed van instructeur aanwezigheid in 

instructievideo’s heeft tot tegenstrijdige resultaten geleid en heeft zich voornamelijk gericht 

op enkel de invloed van de aanwezigheid van de docent in beeld (Kizilcec et al., 2015; Wang 

& Antonenko, 2017). 
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In hun streven de betrokkenheid van studenten en de perceptie van de aanwezigheid 

van een docent bij instructievideo’s te vergroten, leggen docenten of instructional designers 

veel nadruk op het ontwerpen en ontwikkelen van instructievideo's waarbij de docent wordt 

geïntegreerd als een beeld-in-beeld-fragment binnen het frame (i.e., on-screen docent) 

(Henderson & Schroeder, 2021; Wang & Antonenko, 2017). De instructeur kan dan geheel of 

gedeeltelijk in beeld worden gebracht. Een voorbeeld hiervan is een instructeur staand in 

beeld naast de slides waarbij hij of zij met het gehele bovenlichaam in beeld is (Hoogerheide 

et al., 2014; Ouwehand et al., 2015). Hierdoor is hij of zij groot in beeld. Ook kan de 

instructeur als een face-only overlay in de rechter- of linkeronderhoek in beeld worden 

gebracht (Kizilcec et al., 2015; Wang & Antonenko, 2017; Wang et al., 2020), waardoor de 

instructeur juist klein in beeld is.  

Wanneer er wordt gekozen voor een instructievideo waarbij de docent geïntegreerd is, 

geeft de docent cognitieve en sociale signalen af die de aandacht, het leren en de 

betrokkenheid van de lerende mogelijk beïnvloeden (Fiorella et al., 2019). Deze zogenaamde 

non-verbale signalen spelen mogelijk een belangrijke rol in instructievideo’s (Stull et al., 

2020) en kunnen onderscheiden worden in sociale en attenderende aanwijzingen (i.e., social 

en attentional cues) (Mayer, 2014; Mayer & DePra, 2012). Volgens de Social Agency Theory 

(Mayer, 2014) bevordert de blik van de instructeur (i.e., direct gaze) een gevoel van interactie 

tussen de instructeur en de leerling en bevordert de sociale verstandhouding (Boggia & Ristic, 

2014) en gedeelde aandacht. Dit wordt gezien als een sociale aanwijzing (Stull et al., 2020). 

De blik van de docent naar de content toe (i.e. gaze guidance) begeleidt de lerende naar de 

content. Dit is een attenderende aanwijzing (Chauhan et al., 2017; Cleveland et al., 2007; 

Kingstone et al., 2000). Deze non-verbale signalen helpen de leerling dus niet alleen visuele 

aandacht te vestigen op belangrijke delen van de leerinhoud, maar stimuleren ook een hogere 

mate van betrokkenheid (Cochet & Vauclair, 2014; Stull et al., 2020; Wang et al., 2020).  
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Anderzijds wordt er gesuggereerd dat de aanwezigheid van de instructeur in 

instructievideo’s mogelijk tot split attention van de leerling kan leiden (Ayers & Sweller, 

2014; Kaluaga et al., 1999). De aandacht van de leerling wordt getrokken naar de instructeur 

in beeld, maar ook naar de leerinhoud wat een negatief effect kan hebben op het leerproces 

(Ayres & Sweller, 2014; Henderson & Schroeder, 2021; Wilson et al., 2018). De Cognitive 

Load Theory (Sweller et al., 1998) stelt dat de cognitieve capaciteit gelimiteerd is waardoor 

de leerling slechts op een bepaald moment aandacht kan besteden aan een deel van de 

binnenkomende informatie. Wanneer een leerling dus naar de blik van de instructeur kijkt, let 

hij/zij mogelijk niet genoeg op de leerinhoud in de instructievideo (Pi et al., 2020).  

Er is nog weinig duidelijkheid of een on-screen docent wel of geen effect heeft op het 

leerproces van de lerende (Henderson & Schroeder, 2021). Als de aanwezigheid van een on-

screen docent mogelijk de sociale betrokkenheid van de lerende verhoogt, maar aan de andere 

kant voor afleiding zorgt doordat de kijker zijn of haar aandacht moet verdelen tussen de 

docent en de inhoud van de video, dan is het misschien belangrijk om te weten wat het effect 

is van verschillende groottes van de on-screen docent (i.e., instructeurs- of docentgrootte). 

Helaas is er weinig onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop een docent in 

beeld kan worden gebracht. Pi et al. (2017) onderzochten als een van de weinigen wat het 

effect van instructeursgrootte in instructievideo’s is. Zij maakten echter alleen gebruik van de 

directe blik als non-verbale cue en dus niet van gaze guidance of andere attenderende 

aanwijzingen. Dit heeft mogelijk geleid tot de tegenstrijdige resultaten die tot nu toe zijn 

gevonden.  

Samenvattend is er weinig onderzoek gedaan naar het effect van de verschillende 

manieren van het in beeld brengen van een instructeur of docent in een instructievideo. 

Voorgaande studies hebben zich voornamelijk gericht op het effect van enkel de instructeur 

aan- en afwezigheid in instructievideo’s op het leerproces, sociale betrokkenheid en visuele 
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aandachtverdeling en vonden hierbij tegenstrijdige resultaten. Het doel van de huidige studie 

is om te achterhalen wat het effect is van de instructeur groot en klein in beeld met gebruik 

van social en attentional cues op de leerresultaten, sociale betrokkenheid en de visuele 

aandachtverdeling van de leerling.  

1.1 Theoretisch Kader 

1.2.1 Embodied Instruction 

De twee meest voorkomende type instructievideo’s in de literatuur zijn modeling 

examples (i.e., demonstraties) en lectures (i.e., lezing) (Van Wermerskerken, 2018). Bij een 

lecture geeft de instructeur meestal een mondelinge beschrijving en uitleg van iets, terwijl hij 

naast een bord of een scherm staat met daarop aanvullende tekst en afbeeldingen getoond 

(Stull et al., 2018). Deze zogenaamde instructional message wordt in de Cognitive Theory of 

Multimedia Learning omschreven als de woorden en grafische afbeeldingen die de instructeur 

gebruikt tijdens zijn of haar instructie (Mayer, 2009, 2014). Stull et al. (2020) gaan hierin nog 

een stap verder en voegen ook het gezicht en de blik van de instructeur toe aan deze definitie 

en creëren zo de embodied instructional message. Hun Theory of Embodied Instruction stelt 

dat leerlingen de non-verbale aanwijzingen van het lichaam van de instructeur gebruiken om 

te begrijpen hoe ze de woorden en grafische afbeeldingen van de instructie moeten 

interpreteren (Stull et al., 2020). Twee mogelijke manieren van de instructeur in beeld 

brengen is staand naast de slides (e.g., zoals in de Nederlandse wiskunde academie: 

www.wiskundeacademie.nl; Fiorella & Mayer, 2016; Hoogerheide et al., 2016; Ouwehand et 

al., 2015), waarbij een groot deel van het lichaam van de instructeur zichtbaar is, of als een 

talking head in een hoek van de slides. Hierbij is alleen het gezicht en een gedeelte van het 

bovenlichaam van de instructeur zichtbaar als een face-only overlay (Kizilcec et al., 2015; 

Wang et al., 2020; Wang & Antonenko, 2017). Het geïntegreerde beeld van de instructeur is 

een visuele stimulans die voornamelijk non-verbale communicatiesignalen (i.e., sociale, 
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attenderende aanwijzingen) afgeeft (Wang & Antonenko, 2017). Bovendien zorgt het 

geïntegreerde beeld van de instructeur volgens de Social Agency Theory (Mayer, 2014), mede 

door de sociale aanwijzingen, voor een gevoel van sociale interactie.  

Volgens de Theory of Embodied Instruction worden er twee soorten non-verbale 

aanwijzingen onderscheiden die samen onder de categorie embodiment vallen, sociale 

aanwijzingen en attenderende aanwijzingen (i.e., social en attentional cues) (Mayer, 2014; 

Mayer & DePra, 2012). Met embodiment wordt bedoeld dat het menselijk lichaam een rol 

speelt in de vorming van de menselijke cognitie (Robbins & Aydede, 2009; Stull et al., 2018). 

Een voorbeeld hiervan is de directe blik van de instructeur naar de leerling (i.e., direct gaze). 

Dit is een sociale aanwijzing die de leerling ertoe aanzet naar de instructeur te kijken (Mares 

et al., 2016). Dit creëert een gevoel van partnerschap bij de leerling (Boggia & Ristic, 2014) 

wat bijdraagt aan verhoogde betrokkenheid (Hayward et al., 2017). Wanneer de instructeur 

zijn of haar blik naar het bord/scherm of lesmateriaal op het bord/scherm richt (i.e., gaze 

guidance) wordt dat een attenderende aanwijzing genoemd (Kingstone et al., 2000). Hierbij is 

de leerling geneigd de blik van de instructeur te volgen en zijn of haar aandacht te vestigen op 

datgene waar de instructeur naar kijkt (Cleveland et al., 2007; Driver et al., 1999; Schneider et 

al., 2017; Van Gog, 2014). Een instructievideo waarbij de instructeur op verschillende 

momenten attenderende aanwijzingen geeft, zou ertoe moeten leiden dat de leerling meer tijd 

spendeert aan het kijken naar de leerstof op het scherm of bord (Stull et al., 2020).  

1.2.2 Cognitive Theory of Multimedia Learning 

Volgens de Cognitive Theory of Multimedia Learning (i.e., CTML) vereist het leren 

van instructievideo’s dat leerlingen aandacht besteden aan de verbale uitleg van de instructeur 

en de visuele representatie van de taak (Van Wermerskerken et al., 2018). In instructievideo’s 

waarbij de leerling zijn/haar aandacht moet verdelen tussen de instructeur, voornamelijk de 

blik van de instructeur, en de content in de video kan er een vorm van split attention ontstaan 
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(Ouwehand et al.,2015; Stull, Fiorella et al., 2018; Van Wermeskerken & Van Gog, 2017). 

Dit is het negatieve effect op het leerproces dat gevonden wordt wanneer de leerling 

informatie vanuit verschillende bronnen mentaal moet integreren (Ayres & Sweller, 2014). De 

blik van de instructeur kan een afleiding zijn voor de leerling (Stull, Fiorella et al., 2018; Van 

Wermeskerken & Van Gog, 2017). De reden hiervoor is dat iemands aandacht automatisch tot 

een menselijk gezicht, de ogen in het bijzonder, wordt aangetrokken (Vecera & Johnson, 

1995). Mensen zijn sterk geneigd om naar het gezicht van andere mensen te kijken en hebben 

de neiging om oogcontact te maken, zelfs wanneer ze andere mensen op een foto of video 

observeren (Gullberg & Holmqvist, 2006; Langton et al., 2000). De cognitieve capaciteiten 

van een leerling zijn dermate gelimiteerd dat zij alleen in staat zijn om aandacht te schenken 

aan een deel van de binnenkomende informatie (Mayer, 2014; Sweller et al., 2011). Hierdoor, 

wanneer een leerling naar de blik van de instructeur kijkt, schenkt hij/zij mogelijk niet genoeg 

aandacht aan het leermateriaal dat in de video getoond wordt en vice versa (Pi et al., 2020).  

Uit een eye-tracking studie van Kizilcec et al., (2014) bleek dat de deelnemers gemiddeld 

41% van de tijd spendeerden aan het kijken naar de on-screen docent wanneer deze in beeld 

was. Ondanks de grote hoeveelheid tijd dat de deelnemers naar de on-screen docent keken, 

werd er geen effect gevonden op het ophalen van informatie. Henderson en Schroeder (2021) 

stellen dat het mogelijk is dat een on-screen docent geen negatief effect heeft op het leren, 

aangezien hun visuele aanwezigheid slechts een lichte afleiding kan zijn en visuele aandacht 

voor de docent in beeld misschien niet nodig is voor het leerproces. Een andere verklaring kan 

zijn dat de sociale en attenderende aanwijzingen zoals de blik en de gebaren van de on-screen 

docent, automatisch worden geïntegreerd en verwerkt met spraak (Kelly et al., 2010). 

Daardoor zouden deze cues zeer nuttig kunnen zijn om het potentiële effect van de docent als 

bron van split attention te verbeteren door de aandacht van de leerling efficiënt door de video 

te leiden (Ouwehand et al., 2015).  
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1.2.3 Instructor Size in Instructievideo’s 

Voorgaande studies naar het effect van instructeur aanwezigheid op leerresultaten zijn 

niet overtuigend geweest en vonden tegenstrijdig resultaten (Homer et al., 2008; Pi et al., 

2017; Pi & Hong, 2016). In veel van deze studies wordt gebruik gemaakt van een picture-in-

picture frame in de rechterbenedenhoek van de video, maar de gebruikte grootte van de 

instructeur in beeld varieert mogelijk (Pi et al., 2017). De meeste van deze studies geven 

echter weinig tot geen inzicht in de specifieke instructeurgrootte (i.e., het percentage beeld dat 

de instructeur in beslag nam) van hun onderzoek en onderzochten ook niet het effect van de 

verschillende instructeur groottes die gebruikt kunnen worden in een instructievideo op de 

leerresultaten en aandachtverdeling (Ouwehand et al., 2015; Pi et al., 2020; Stull et al., 2018). 

Pi et al. (2017) onderzochten als een van de weinigen het effect van instructeur grootte op 

leerresultaten, cognitieve belasting, sociale betrokkenheid en tevredenheid. De deelnemers 

werden in drie condities verdeeld: conditie klein, de instructeur nam 8,4% van het beeld in 

beslag. Conditie medium, de instructeur nam 26,1% van het beeld in beslag. En tot slot 

conditie groot, de instructeur nam 41,8% van het beeld in beslag. De slides met leermateriaal 

waren in alle drie de condities hetzelfde. Echter, ook in deze studie is het niet duidelijk of en 

welke sociale en attenderende aanwijzingen de instructeur in beeld gebruikt. De resultaten van 

het onderzoek suggereren dat de leerlingen die de video met een kleine instructeur in beeld 

bekeken dezelfde mate van sociale betrokkenheid ervoeren als de leerlingen in de condities 

met een medium en grote instructeur in beeld. Ook presteerden de leerlingen in de conditie 

met de kleine instructeur in beeld beter op de leertest dan de andere twee condities. De grootte 

van de instructeur in beeld beïnvloedt dus mogelijk de visuele aandacht en daarmee de 

leerresultaten. Of deze resultaten ook gevonden worden in een studie waarbij duidelijke 

sociale en attenderende aanwijzingen worden gebruikt, is niet met zekerheid te zeggen en 

vraagt om bijkomend onderzoek.   
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1.2.4 De Invloed van Instructor Presence op Aandacht 

Een manier om inzicht te krijgen in de visuele aandachtverdeling van de leerling 

tijdens het leerproces is het gebruik van eye-tracking. Hierbij worden de oogbewegingen 

geregistreerd en opgenomen (Wang & Antonenko, 2017). De eye-mind hypothese linkt 

oogbewegingen aan cognitieve verwerking: waar iemand zijn aandacht aan spendeert, dat 

wordt ook op dat moment cognitief verwerkt (Just & Carpenter, 1980). Eye-tracking is zeer 

geschikt om verschillen in aandachtsprocessen te bestuderen die worden opgeroepen door 

verschillende soorten media (Holsanova et al., 2009; Wang & Antonenko, 2017). Kizilcec et 

al. (2014) gebruikten in hun onderzoek de eye-tracking techniek om de aandachtverdeling van 

de leerling te onderzoeken. In dit onderzoek werden beelden van de instructeur afgewisseld 

met PowerPoint slides met leermateriaal. Uit het onderzoek bleek dat de leerling 41% van de 

tijd naar de instructeur keek wanneer deze in beeld was en iedere 3.7 seconden wisselde 

tussen instructeur en het leermateriaal. In het onderzoek van Pi en Hong (2016) werden 

soortgelijke resultaten gevonden. Participanten schonken 62.3% van de tijd hun aandacht aan 

de instructeur in beeld en maar 37.7% aan de PowerPoint slides met het leermateriaal. 

Ondanks de hogere hoeveelheid tijd besteed aan de instructeur, presteerden de participanten in 

de slides en instructeur conditie beter op recall en transfer van het leermateriaal dan de andere 

drie condities. Hierbij moet wel benoemd worden dat de instructeur constant in beeld was en 

niet uit beeld verdween zoals dat in het onderzoek van Kizilcec et al. (2014) wel gebeurde. 

Ook is het niet duidelijk welke sociale en attenderende aanwijzingen er gebruikt werden en 

welk percentage van het beeld de instructeur in de video in beslag nam.  

1.2.5 Instructor Presence en Leren 

Een aantal studies heeft een positief effect gevonden van de aanwezigheid van de 

instructeur in instructievideo’s op de leerresultaten. Pi en Hong (2016), bijvoorbeeld, 

vergeleken in hun onderzoek het effect van instructeur aanwezigheid in de vier meest 
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gebruikte modellen van instructievideo’s; instructievideo met instructeur in beeld naast de 

PowerPoint-slides, instructievideo met enkel PowerPoint-slides, instructievideo met enkel de 

instructeur in beeld en een uitleg gefilmd in een klaslokaalsetting. Uit hun onderzoek bleek 

dat de instructievideo met de instructeur in beeld en het gebruik van PowerPoint-slides het 

leren het meest verbeterde. Hierbij moet wel vermeld worden dat het niet duidelijk was of en 

welke cues de instructeur in beeld gebruikte. Ook het onderzoek van Van Gog et al. (2014) 

vond soortgelijke resultaten. De participanten bekeken een instructievideo waarin een 

puzzelprobleem werd opgelost. De ene helft bekeek de video waarin (het gezicht van) de 

instructeur in beeld was (zittend achter een bureau) en de andere helft bekeek een video 

waarbij de instructeur niet in beeld was. De deelnemers die de instructievideo met de 

instructeur in beeld bekeken, keken 20 % van de tijd naar het gezicht van de instructeur, maar 

scoorden beter op de test dan de andere groep. In dit onderzoek werd wel gebruik gemaakt 

van sociale en attenderende aanwijzingen.  

Andere studies daarentegen vonden een negatief of helemaal geen effect op de 

leerresultaten (Fiorella et al., 2019; Homer et al., 2008). Kizilcec et al. (2015), bijvoorbeeld, 

onderzochten in twee longitudinale studies het effect van de instructeur in beeld op 

leerpercepties, leerresultaten en cognitieve belasting. Er werden twee video’s, met en zonder 

instructeur in beeld, vergeleken. De groep die de video met de instructeur (als face-only 

overlay in de rechterbenedenhoek) in beeld bekeek, gaf aan dat zij de les leuker vonden, 

minder inspanning hoefden te leveren en beter leerden dan de groep die zonder instructeur in 

beeld de les gevolgd hadden. Echter, in de leerresultaten werden geen significante verschillen 

gevonden en ook bij deze studie was het niet duidelijk welke non-verbale aanwijzingen de 

instructeur in beeld gebruikte.   



EFFECT VAN INSTRUCTORSIZE   14 

1.2 Huidige Studie  

Menig voorgaande studies hebben onderzocht wat de invloed van de instructeur in 

beeld is op de leerresultaten, visuele aandachtverdeling en sociale betrokkenheid van de 

leerling. Hierbij werd echter niet bekeken wat de invloed is van de verschillende manieren 

waarop een instructeur in beeld kan worden gebracht. Ook is het vaak niet duidelijk hoe groot 

de instructeur in beeld was. De huidige studie onderzoekt wat het effect is van een instructeur 

die groot of klein in een instructievideo in beeld wordt gebracht op de leerresultaten, de 

aandachtverdeling van de leerling en het gevoel van sociale betrokkenheid. In dit between-

subjects experiment worden de leerlingen in twee condities verdeeld waarin ze kijken naar 

dezelfde instructievideo. In de eerste conditie kijken de leerlingen naar een instructievideo 

waarbij in de instructeur als talking-head groot in beeld naast het lesmateriaal wordt gebracht. 

In de andere conditie kijken de leerlingen naar een instructievideo waarbij de instructeur als 

een talking-head klein in beeld wordt gebracht. In beide condities maakt de instructeur in 

beeld gebruik van gaze en gesture guidance. 

Het huidige onderzoek tracht antwoord te krijgen op drie onderzoeksvragen;  

a) In hoeverre beïnvloeden de twee verschillende manieren van instructeur aanwezigheid 

in video’s de leerprestaties van de leerling? 

b) In hoeverre beïnvloeden de twee verschillende manieren van instructeur aanwezigheid 

in video’s de visuele aandachtverdeling van de leerling? 

c) Wat is het effect van de twee verschillende manieren van instructeur aanwezigheid in 

video’s op de sociale betrokkenheid van de leerling?  

Om antwoord te krijgen op deze drie vragen worden de oogbewegingen van de 

leerlingen tijdens het kijken van de instructievideo gemonitord, opgenomen en vergeleken. 

Daarbij worden er meerdere vragenlijsten afgenomen. Na het kijken van de instructievideo 

worden de antwoorden van de leerlingen met elkaar vergeleken. Gebaseerd op de literatuur 
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die hierboven uitgebreid beschreven is, wordt er verwacht dat (a) de leerlingen in de conditie 

met de docent klein in beeld beter presteren dan de leerlingen in de conditie met de instructeur 

groot in beeld. Er wordt verwacht dat de leerlingen in de grote instructeur conditie meer tijd 

spenderen aan het kijken naar de instructeur in beeld en daardoor minder tijd aan de leerstof 

besteden. Wat zich uit in de leerresultaten op de nakennistoets (Ayres & Sweller, 2014; Pi et 

al., 2017), (b) er geen verschil is tussen de condities op de sociale betrokkenheid van de 

leerlingen (Pi et al., 2017) en (c) de leerlingen in de conditie waarbij de instructeur groot in 

beeld is, meer tijd spenderen aan het kijken naar de instructeur in plaats van het leermateriaal, 

omdat de mens eerder naar het gezicht van de instructeur wordt getrokken en waardoor split 

attention wordt veroorzaakt (Ayres & Sweller, 2014; Van Gog et al., 2015). 

2. Methode 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofd- en deelvragen moet er worden onderzocht 

of er een effect gevonden kan worden tussen de onafhankelijke (beeldgrootte van instructeur) 

en de afhankelijke (leerresultaten, sociale betrokkenheid en visuele aandachtverdeling) 

variabelen. Om dit effect te kunnen meten wordt er een zuiver experiment uitgevoerd met een 

between-subjects design. Het experiment wordt uitgevoerd in twee groepen. Twee 

experimentele groepen waarbij de ene experimentele groep een video te zien krijgt waarbij de 

instructeur groot in beeld is en de andere groep krijgt een video te zien waarbij de instructeur 

klein in beeld is.  

2.1 Deelnemers  

Aan het huidige onderzoek namen N = 49 deelnemers mee, 28 mannen, 20 vrouwen en 

1 genderneutraal persoon. De deelnemers zijn leerlingen met een leeftijd tussen de 16 en 22 

jaar oud (M = 17.81, SD = 2.017). Alle leerlingen onder de 16 jaar waren uitgesloten van 

deelname in verband met de ethische standaarden.  



EFFECT VAN INSTRUCTORSIZE   16 

Deelname aan dit experiment was op vrijwillige basis en de deelnemers zijn random 

verdeeld over de twee condities, waarbij de kans even groot is om in één van de groepen 

verdeeld te worden. 25 deelnemers waren in de conditie met de instructeur groot in beeld 

geplaatst (15 man, 9 vrouw en 1 genderneutraal) en 24 deelnemers waren toegewezen aan de 

conditie met de instructeur klein in beeld (13 man, 11 vrouw).  

 Leerlingen en studenten die gebruikt maakten van harde lenzen werden uitgesloten van 

deelname, omdat de eye-tracker geen accurate oogbewegingen kan meten bij het gebruik van 

harde lenzen. Voorafgaand de analyses is er gekeken naar de 4-punts validation accuracy van 

de eye-tracking data. Hierbij zijn alle kalibratiewaarden van gemiddeld 1.5 of hoger 

opgenomen in de dataset. Waardes onder 1.5 zijn niet betrouwbaar en zijn uitgesloten van 

deelname. In de huidige studie zijn er geen waardes onder de 1.5 gevonden dus alle leerlingen 

en studenten zijn opgenomen in de dataset.  

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

De materialen gebruikt voor huidig onderzoek zijn: twee versies van een 

instructievideo, een demografische vragenlijst, een 5-item voorkennis toets (pretest), een 5-

item nakennistoets (posttest), een Social Presence Survey (sociale betrokkenheid) en eye-

tracking data verzameld met de Tobii Nano Pro. 

2.3.1 Demografische vragenlijst 

In de demografische vragenlijst worden participanten gevraagd naar hun naam, 

leeftijd, geslacht, onderwijsniveau/opleiding en leerjaar. 

2.3.2 Video’s 

 In het huidige onderzoek krijgen de deelnemers in beide condities een instructievideo 

te zien over effectieve leerstrategieën. In de video wordt eerst uitgelegd wat leerstrategieën 

zijn en welke er veel gebruikt wordt door leerlingen. Dan wordt uitgelegd dat samenvatten, 

onderlijnen/markeren geen goede leerstrategieën zijn. Tot slot worden er twee effectieve 
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leerstrategieën, jezelf testen en gespreid leren, besproken en uitgelegd. Beide condities krijgen 

dezelfde video te zien waarin alleen de grootte van de instructeur in beeld verschilt. De 

conditie met de grote on-screen docent krijgt de instructeur naast de PowerPoint-slides aan de 

rechter kant te zien als een talking head met een face-only overlay. Hierbij is wel een gedeelte 

van het bovenlichaam in beeld en zijn de handen zichtbaar. In deze conditie neemt de on-

screen docent ongeveer 25% van de video in beslag. In de conditie waarbij de instructeur 

klein in beeld is, is hetzelfde beeld van de on-screen docent verkleind en neemt het 8,5% van 

de video in beslag. De duur van de video’s is in beide conditie gelijk en duurt 6:30 minuten. 

De video’s zijn opgenomen met het programma PowerPoint.  

2.3.3 Voorkennis 

De deelnemers werden gevraagd om vooraf schriftelijk twee open en drie gesloten 

vragen te beantwoorden over leerstrategieën om hun voorkennis te toetsen. De vragen 

bestonden uit basiskennisvragen over het gebruik van leerstrategieën en er werd geen 

feedback gegeven om zo de posttest zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Voor de eerste open 

vraag konden drie punten gescoord worden en voor de tweede open vraag één punt. Aan de 

hand van de compleetheid van het antwoord, kregen de participanten het volledige aantal 

punten. Bij de eerste gesloten vraag moesten de deelnemer vier juiste items selecteren. 

Hiervoor konden 4 punten gescoord worden, 1 punt per goed geselecteerd antwoord. De 

andere twee gesloten vragen zijn waar of niet waar-vragen en zijn beide 1 punt waard. Alle 

vragen werden in een vaste volgorde aangeboden en was voor elke participant hetzelfde. De 

participanten konden in totaal tien punten scoren op de voorkennistoets. De totaalscore was de 

som van het aantal punten dat een participant had gescoord.  

 

2.3.3 Posttest Leerresultaten 
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 De deelnemers kregen direct na het kijken van de video een schriftelijke vragenlijst 

met vragen over de gepresenteerde leerstof. De vragen werden in een vaste volgorde 

aangeboden en was voor elke participant gelijk. De vragenlijst bestond uit 2 open vragen, 1 

selecteervraag en 2 gesloten vragen over de gepresenteerde content in de instructievideo en 

ook hierbij werd de totaalscore berekend door de som uit te rekenen van de gehaalde punten. 

Beide open vragen zijn één punt waard en afhankelijk van de compleetheid van het antwoord 

van de participant toegekend. De selecteervraag is drie punten waard, per goed geselecteerd 

antwoord werd 1 punt toegekend, en de twee gesloten vragen zijn beide één punt waard. Het 

totaal aantal punten is zeven punten. De posttest is opgenomen in Bijlage B. 

2.3.4 Visuele Aandacht  

Om de invloed van de instructeur op de aandachtverdeling te onderzoeken wordt in het 

huidig onderzoek het gedeelte van de video waar de instructeur in beeld is als Area of 

Intererst (AOI) gemarkeerd. Een tweede AOI is de content in de video. Er werd verwacht dat 

de instructeur in beeld invloed zou uitoefenen op het kijkgedrag van de participant. De 

aandachtdynamiek wordt onderzocht door te kijken naar de fixation count op content en 

docent, dwell time op content en docent, dwell time percentage en het aantal transities tussen 

de docent en de content in de video. Tabel 1 laat zien wat de bovenstaande maten inhouden. 

De maten zijn rechtstreeks uit Tobii Pro Nano gehaald en de transition count is berekend met 

het programma Tobii Pro Lab. 

 

 

 

 

 

Tabel 1  
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Eye-tracking maten  

Maat Uitleg 

Fixation count Het aantal fixaties van de een leerling op een AOI. 

Dwell time De hoeveelheid tijd die een leerling besteedt aan het kijken naar 

een AOI. 

Dwell time 

percentage 

Het percentage van de hoeveelheid tijd die een leerling besteedt 

aan het kijken naar een AOI.  

Transition count Het aantal transities tussen de content en de instructeur in de 

video. 

 

2.3.5 Sociale Betrokkenheid  

 Om de sociale betrokkenheid te kunnen meten wordt er in dit onderzoek gebruik 

gemaakt van de Social Presence vragenlijst uit het onderzoek van Kizilcec et al. (2015). De 

vragenlijst bevat 5 Likert-scale items die zijn samengesteld uit verschillende sociale 

betrokkenheid vragenlijsten van verschillende, eerdere onderzoeken. Elk van de volgende 

items wordt gescoord met een vijfpuntschaal variërend van (1) helemaal mee eens tot (5) 

helemaal niet mee eens: (a) ‘Het voelde alsof de instructeur in dezelfde ruimte was als mij,’ 

(b) ‘Ik had het gevoel dat de instructeur erg afstandelijk was in zijn interactie met mij,’ 

(reversed) (c) ‘De instructeur was zich bewust van mijn aanwezigheid,’ (d) ‘Ik had het gevoel 

dat de instructeur aanwezig was,’ en (e) ‘De instructeur bleef gefocust op mij tijdens de 

interacties.’ Na de itemanalyse bleek dat één item (item e) te laag correleerde met de andere 

items (r < .30) en het verwijderen van dit item bleek een positief effect op de Cronbach’s 

alpha. Na het verwijderen van dit item correleerden de items voldoende met elkaar (r > .30) 

en was de betrouwbaarheid van de schaal redelijk met een Cronbach’s alpha van  = .724.  

De sociale betrokkenheid score is de som van de vier items en wordt weergegeven op een 

schaal van 0 tot en met 20.  

 

2.3.6 Eye-tracking Apparatuur 
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 De oogbewegingen van de participanten werden vastgelegd met de Tobii Pro Nano (60 

Hz) eye-tracker en opgenomen met Tobii Pro Lab (1.181). De instructievideo’s werden 

afgespeeld op een 15 inch display van een HP Z Book.  

2.3 Procedure 

De participanten zijn vier weken voor het experiment benaderd door de onderzoeker 

waarbij zij heeft uitgelegd wat de bedoeling, de relevantie en het belang is van het onderzoek. 

Ook werd hierin aangegeven hoeveel tijd het experiment in beslag neemt en wat er met de 

gegevens van de leerlingen gedaan wordt. Na afloop konden de participanten zich direct 

aanmelden voor het onderzoek of later via e-mail. De participanten werden er ook op gewezen 

dat na afloop van het onderzoek er een cadeaubon onder de deelnemers werd verloot van 

€20,-.  

De onderzoeker heeft de participanten random over twee condities (N=49) verdeeld. 

Hierbij is er gelet op een evenredige verdeling van studenten en leerlingen en mannen en 

vrouwen. Het experiment nam meerdere dagen in beslag mede doordat sommige leerlingen op 

de geplande dag ziek waren en verplaatst moesten worden naar een andere dag. De 

participanten werden 1 voor 1 opgeroepen om plaats te nemen achter de computer. Zij kregen 

een informed consent om te ondertekenen en vervolgens legde de onderzoeker mondeling uit 

wat de bedoeling was. De participant maakte eerst de voorkennistoets op papier. Daarna werd 

de eye-tracker gekalibreerd volgens een negenpunts-kalibratie procedure. Afhankelijk van de 

conditie waarin de participant is toebedeeld (instructeur groot of klein in beeld), krijgt hij een 

video te zien over effectieve leerstrategieën. Hierbij is erop gelet dat het lokaal voldoende 

verduisterd was en de lichtsterkte constant bleef. Tijdens het kijken van de video werd er eye-

tracking data geregistreerd en opgenomen, zodat deze op een later moment geanalyseerd kan 

worden. Na afloop van de video vult de participant een schriftelijke kennistoets in en daarbij 

een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar de ervaren cognitieve belasting (dit is geen 
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onderdeel van huidig onderzoek) en sociale betrokkenheid. Tot slot leverde de participant de 

vragenlijsten bij de onderzoeker in en werd de participant verzocht geen informatie over de 

inhoud van de video’s aan medeparticipanten prijs te geven.  

2.4 Data-Analyse  

Voor het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van een single between-subjects 

design met twee condities. Er is één onafhankelijke variabele, grootte instructeur, en er zijn 

zes afhankelijke variabelen, leerresultaten, sociale betrokkenheid, aantal fixaties (content en 

docent), aantal transities, dwell time (content en docent) en dwell time percentage. Voor de 

analyse van de resultaten van alle participanten (N=49) wordt gebruik gemaakt van het 

programma IBM Statistics SPSS versie 28 en JASP 0.16.3. IBM Statistics SPSS wordt 

gebruikt om de frequentistische analyses uit te voeren en te kijken of er een significant effect 

tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen wordt gevonden met de daarbij behorende 

effectsize Cohen’s d. Omdat de sample size van deze studie klein is en de uitkomsten van de 

frequentistische analyses niet aanduiden hoe groot de kans is om het gevonden effect in de 

populatie te vinden, worden de analyses ook uitgevoerd op de Bayesiaanse methode met 

behulp van JASP. Bayesiaanse methode is minder afhankelijk van een grote sample size 

(Waterink et al., 2021) en is gericht op parameterwaarden waarmee wordt geschat hoe groot 

de kans is op een verschil tussen twee condities (Wagenmakers et al., 2017; Van Doorn et al., 

2020).  

Voorafgaand aan de frequentistische data-analyses is er gecontroleerd of voldaan is 

aan alle assumpties (normaalverdeling) en zijn de beschrijvende data bekeken. Een 

voorwaarde om de leerresultaten van de nakennistoets juist te kunnen interpreteren is dat de 

twee condities niet verschillen in voorkennis. Omdat de gemiddelde scores van twee condities 

(onafhankelijke variabele) met elkaar vergeleken zijn om een effect te kunnen vinden tussen 

de onafhankelijke variabele instructeur grootte en de afhankelijke variabelen leerresultaten en 
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sociale betrokkenheid, is er een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. Vooraf is nagegaan of er is 

voldaan aan alle assumpties en de effectsize wordt gerapporteerd met Cohen’s d. Middels een 

Bayesiaanse onafhankelijke t-toets is er getoetst hoe groot de kans is om de nulhypothese of 

de alternatieve hypothese in de populatie te vinden uitgedrukt in de Bayes Factor (Tabel 2). 

 Om antwoord te geven op de vraag of de instructeur groot of klein in beeld een effect 

had op de visuele aandachtverdeling van de leerling, werd er ook hierbij per eye-tracking 

variabele een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. De grootte van het effect wordt uitgedrukt in 

Cohen’s d. Hierbij zijn de twee condities (instructeur groot en klein in beeld) de 

onafhankelijke variabele en de eye-tracking maten (fixation count, dwell time en transition 

count) de afhankelijke variabele. Tevens is er per eye-tracking variabele een Bayesiaanse 

onafhankelijke t-toets (uitgedrukt in de Bayes Factor) uitgevoerd om aan te duiden hoe groot 

de kans is op het gevonden effect indien de alternatieve hypothese waar is.   

Tabel 2  

Interpretatie Bayes Factor (BF10) 

Bayes Factor (BF10) Interpretatie 

>100 Beslissend bewijs voor alternatieve hypothese 

30 – 100 Zeer sterk bewijs voor alternatieve hypothese 

10 - 30 Sterk bewijs voor alternatieve hypothese 

3 – 10 Substantieel bewijs voor alternatieve hypothese 

1 -3 Anekdotische bewijs voor alternatieve hypothese 

1 Geen bewijs 

.33 – 1.00 Anekdotisch bewijs voor nulhypothese 

.10 - .33 Substantieel bewijs voor nulhypothese 

.03 - .10 Sterk bewijs voor nulhypothese 

.01 - .03 Zeer sterk bewijs voor de nulhypothese 

.001 > Beslissend bewijs voor nulhypothese 

Noot. Wetzels, R., & Wagenmakers, E. J. (2012).  
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3. Resultaten 

3.1 Assumpties 

 Voorafgaand aan de data-analyses is er met behulp van de Shapiro-Wilk test 

onderzocht of er problemen waren met de normaalverdeling van de afhankelijke variabelen. 

Uit de Shapiro-Wilk test bleek een niet-normaalverdeling voor nakennis in conditie 

instructeur groot (W = .866, p = .004), conditie instructeur klein (W = .831, p = <.001) en voor 

fixation count docent in conditie instructeur groot (W = .822, p = <.001). Hierna zijn de 

boxplots en Q-Q plots van deze variabelen onderzocht om te kijken naar extreme waarden en 

outliers. Er werden geen outliers of geen extreme scores gevonden in beide condities op 

nakennis. Een participant liet een extreme score zien op fixation count docent. Gezien de 

kleine sample size en er geen fout in de opname van de participant gevonden is, is ervoor 

gekozen om deze participant toch te includeren in de dataset. De kans op een niet-

normaalverdeling is in een kleine sample size groter dan in een grote sample size (Field, 

2018). In de analyses voor de variabele fixation count docent en nakennis is rekening 

gehouden met de niet-normaalverdeling.  

3.2 Leerresultaten 

 Allereerst is er met behulp van een onafhankelijke t-toets onderzocht of de twee 

condities op voorkennis significant van elkaar verschilden. Er is een Levene’s test uitgevoerd 

waaruit geen verschil in variantie bleek, F (1, 47) = .105, p = .748. Vervolgens werd de 

onafhankelijke t-toets uitgevoerd en bleek er geen significant verschil en een zeer klein effect, 

t (47) = .804, p = .426, d = .23, op de voorkennisscore tussen de condities te zijn. Hierna werd 

een onafhankelijke t-toets uitgevoerd met de nakennis (i.e., leerresultaten) als afhankelijke en 

de conditie als onafhankelijke variabelen. Uit de Levene’s test bleek wederom geen verschil 

in varianties, F (1, 47) = .027, p = .870. Uit de onafhankelijke t-test bleek dat participanten in 

de conditie met de docent groot in beeld gemiddeld amper lager scoorden (M = 5.75, SD = 
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1.13) dan de participanten in de conditie met de docent klein in beeld (M = 5.88, SD = 1.12). 

Er werd geen significant verschil tussen de twee condities gevonden op leerresultaten (t (47) = 

-.36, p = .721, d = -.102). Tevens is er een Bayesiaanse t-toets uitgevoerd met als 

nulhypothese dat er geen verschil is in de leerresultaten van de participanten tussen beide 

condities. De alternatieve hypothese is dat er wel een verschil is in leerresultaten van de 

participanten tussen beide condities. Uit de analyse bleek BF10 = .307, wat betekent dat de 

kans dat er geen verschil is tussen de condities in leerresultaten 3.26 keer groter is dan de kans 

dat er wel een verschil tussen de condities is. Hiermee is er substantieel bewijs voor de 

nulhypothese gevonden en onvoldoende bewijs voor een effect op leerresultaten tussen de 

twee condities.  

3.3 Sociale betrokkenheid 

 In Tabel 4 zijn de gemiddelden en standaard deviaties opgenomen van de scores op de 

Social Presence vragenlijst voor beide condities. Middels een onafhankelijke t-toets is er 

gekeken of er verschillen zijn in het gevoel van sociale betrokkenheid tussen beide condities. 

De nulhypothese stelt dat er geen verschil is in de mate van sociale betrokkenheid tussen de 

conditie met de docent groot of klein in beeld en er derhalve geen effect is van docent grootte 

in beeld op de leerresultaten. De alternatieve hypothese stelt dat er wel een verschil is tussen 

de twee condities in de mate van sociale betrokkenheid en dat de grootte van de docent in 

beeld wel een effect heeft op de sociale betrokkenheid. Er werd geen verschil in variantie 

gevonden (F (1, 47) = .001, p = .975). De onafhankelijke t-toets wees uit dat er geen 

significant verschil gevonden werd tussen de twee condities (t (47) = 0.867, p = .391, d = .06). 

Middels de Bayesiaanse t-toets werd eveneens geen bewijs voor een effect op de sociale 

betrokkenheid gevonden.  Een Bayes Factor van BF10 = .388 betekent dat de kans dat er geen 

verschil tussen de condities bestaat 2.58 keer groter is dan de kans dat er wel een verschil 
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tussen de condities bestaat. Er is anekdotisch bewijs gevonden ter ondersteuning van de 

nulhypothese.  

Tabel 4 

Gemiddelden en Standaard Deviaties Social Presence Survey voor beide condities. 

  Instructeur groot (N = 24) Instructeur klein (N = 25) 

M 
 

13.76 13.00 

SD 
 

3.26 2.86 

 

3.4 Visuele aandachtverdeling 

3.4.1. Fixation count 

In Tabel 5 zijn de gemiddelden en standaard deviaties van de twee condities op 

fixation count content en docent weergegeven. Uit de assumptiecheck bleek dat fixation count 

docent voor de conditie groot niet-normaal verdeeld was (W = .822, p = <.001). Tevens is er 

een Levene’s test uitgevoerd waaruit bleek dat er geen verschil in variantie tussen de twee 

condities bestond, F (1, 47) = 2.215, p = .143. Rekening houdend met de non-normaliteit is er 

tijdens het uitvoeren van de onafhankelijke t-toets gebruik gemaakt van bootstrapping. De 

analyse wijst uit dat de participanten in de conditie met de docent groot in beeld een hoger 

aantal fixaties op de docent laten zien dan participanten in de conditie met de docent klein in 

beeld. Dit verschil, 79.36 BCa 95% CI [36.06, 130.60], was statistisch significant, t (47) = 

2.98, p = .005, d = .85. Ook hier is een Bayesiaanse t- toets uitgevoerd. De nulhypothese stelt 

dat er geen verschil in aantal fixaties op de docent (fixation count) wordt gevonden tussen de 

twee condities. De grootte van de docent in beeld heeft geen invloed op het aantal fixaties op 

de content en de docent. De alternatieve hypothese stelt dat er wel een verschil wordt 

gevonden op het aantal fixaties tussen de twee condities. Uit de analyse bleek een Bayes 

Factor van BF10 = 9.061. Hiermee is de kans op een verschil tussen de twee condities 9.061 

keer groter is dan de kans op geen verschil tussen de twee condities. Dit is substantieel bewijs 
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voor de alternatieve hypothese. De prior en posterior distributie van de tweezijdige hypothese 

test wordt weergegeven in Figuur 1.  

Tabel 5 

Gemiddelden en standaard deviaties van fixation count 

 Fixation_count_content Fixation_count_docent 

  Instructeur groot Instructeur klein Instructeur groot Instructeur klein 

M  568.36  570.75  221.36  142.00  

SD  108.90  121.35  112.63  67.04  

 

Figuur 1 

Distributie tweezijdige hypothese 

 

 Voor de analyse van de fixation count op content is er eveneens een Levene’s test en 

onafhankelijke t-toets uitgevoerd. De Levene’s test was niet significant, F (1, 47) = .022, p = 

.883. De participanten in de groep met de kleine docent in beeld lieten een zeer kleine 

verhoging op het aantal fixaties op de content zien (M = 570.75, SD = 121.35) ten opzichte 

van de andere groep (M = 568.36, SD =.108.90). Dit verschil was echter niet significant (t 

(47) = -.73, p = .94, d = -.02). Ook uit de Bayesiaanse t-toets bleek een Bayes Factor van BF10 

= 0.286, wat betekent dat er anekdotisch bewijs voor de nulhypothese, er is geen verschil 

tussen de twee condities, is gevonden.  
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3.4.2 Dwell time 

Dwell time (in seconden) is de totale duur van het bekijken van de content of docent 

per participant. In Tabel 6 worden de gemiddelden en standaard deviaties van dwell time op 

docent, dwell time op content en de verschilscores in dwell time overzichtelijk weergegeven.  

Gemiddeld genomen keken participanten in de groep met de docent groot in beeld 

222.96 seconden naar de content, wat neerkomt op 53.31% van de totale video en 169.58 

seconden naar de docent, wat 40.54% van de totale video is. De participanten in de groep met 

de docent klein in beeld keken gemiddeld 236.16 (56.46%) seconden naar de content en 

143.67 (34.35%) seconden naar de docent.  

Een onafhankelijke t-toets wees uit dat er geen significant verschil tussen de twee 

condities gevonden op zowel dwell time docent (t (47) = 1.78, p = .082, d = .50) als dwell time 

content (t (47) = -.83, p = .410, d = -.24). De Levene’s tests voor dwell time content en dwell 

time docent was ook niet significant, F (1, 47) = .171, p = .681 respectievelijk F (1, 47) = 

.295, p = .590. 

Voor de Bayesiaanse t -toets werd er gesteld dat de nulhypothese betekent dat er geen 

verschil is tussen de twee condities op de dwell time van docent en content. De alternatieve 

hypothese stelt dat er wel een verschil is tussen de twee condities op de dwell time docent en 

content. De analyse voor dwell time content resulteerde in een BF10 = 0.378, wat substantieel 

bewijs voor de nulhypothese levert. De kans dat er geen verschil tussen de twee condities 

wordt gevonden is 2.65 keer groter dan dat er wel een verschil zou worden gevonden. De 

analyse voor dwell time docent resulteerde in een BF10 = 1.017, wat duidt op geen bewijs voor 

zowel de nulhypothese als de alternatieve hypothese.  
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Tabel 6 

Gemiddelden en standaard deviaties dwell time per conditie 

 
Dwell_time_content Dwell_time_docent 

  Instructeur groot Instructeur klein Instructeur groot Instructeur klein 

M 
 

222.96 236.16  169.58 143.68 

SD 
 

52.34 58.82  52.19 49.76 

 

3.4.3 Transition count 

 Met transition count wordt het aantal transities tussen de content en de docent in beeld 

van de participant bedoeld. Tabel 7 geeft een overzicht van de gemiddelden en standaard 

deviaties van de twee condities. Uit de Levene’s test bleek een significant verschil tussen de 

twee condities, F (1, 47) = 13.222, p = <.001. Bij de interpretatie van de onafhankelijke t -test 

is hiermee rekening gehouden. Met behulp van een onafhankelijke t-toets werd er ook een 

significant verschil gevonden tussen de twee condities op het aantal transities (t (30) = 3.32, p 

= .002, d =.96) en een zeer groot effect. De participanten die de video met de docent groot in 

beeld bekijken, wisselden vaker (hoger aantal transities) tussen de docent en de content dan de 

participanten die de video met de docent klein in beeld bekeken. De Bayesiaanse 

onafhankelijke t-toets laat ook een effect zien. De nulhypothese stelt dat er geen verschil 

tussen de twee condities gevonden wordt. Het aantal transities tussen de docent in beeld en de 

content wordt niet beïnvloed door de grootte van de docent in beeld. De alternatieve 

hypothese stelt dat er wel een verschil gevonden wordt tussen de twee condities. De grootte 

van de docent in beeld heeft een effect op het aantal transities tussen de docent en de content 

in beeld. De analyse resulteert in een Bayes Factor van BF10 = 22.078, wat betekent dat de 

kans op een verschil tussen de condities 22.078 keer groter is dan de kans op geen verschil 

tussen de twee condities. Figuur 3 laat de prior en posterior distributie zien van de tweezijdige 

hypothese test.  
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Tabel 7 

Gemiddelden en standaard deviaties van transition count 

 Transition_count 

  Instructeur groot Instructeur klein 

M  113.12  84.71  

SD  15.86  38.96  

 

 

Figuur 3 

Prior en posterior distributie tweezijdige hypothese 

 

4. Discussie 

De laatste decennia is het gebruik van instructievideo’s in het onderwijs zeer sterk 

toegenomen (Henderson & Schroeder, 2021; Pi et al., 2020). De Covid-19 pandemie heeft 

daar de laatste twee jaar nog eens extra aan bijgedragen (Henderson & Schroeder, 2021; 

Noetel et al., 2020). Er is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar het design van een 

instructievideo en wat daarbij wel of niet gunstig werkt voor de lerende. De huidige studie 

heeft getracht een bijdrage te leveren aan de literatuur en onderzocht wat de invloed is van de 

grootte van de docent in beeld wanneer er sociale en attenderende cues gebruikt worden op de 

leerresultaten, sociale betrokkenheid en de visuele aandachtverdeling van de lerende.  



EFFECT VAN INSTRUCTORSIZE   30 

 Allereerst bleek uit de resultaten van de huidige studie dat de verschillende groottes 

van de docenten in beeld geen effect hadden op de leerresultaten van de participanten. Er 

werd verwacht dat de participanten met de kleine on-screen docent beter zouden presteren dan 

de participanten in de grote on-screen docent condities. Dit was namelijk wel het geval in de 

studie van Pi et al., (2017) waarbij de verschillende docentgrootte werden vergeleken en zij 

concludeerden dat de docent klein in beeld een positief effect had op de leerresultaten van de 

participanten. Daarentegen werd er geen positief effect gevonden op de leerresultaten tussen 

de medium en large docentconditie. Een mogelijke verklaring voor de resultaten van de 

huidige studie kan zijn dat het gebruik van gaze guidance en gestures in beide video’s even 

goed zichtbaar waren waardoor zij het potentiële negatieve effect van de docent groot in beeld 

op de leerresultaten opheven (Pi et al., 2017). In een aantal studies waarin direct gaze en gaze 

guidance van de instructeur in beeld werd gebruikt (net als in deze studie), lieten lerenden wel 

betere leerprestaties zien (Fiorella et al., 2018; Leong et al., 2017). Dit werd toegeschreven 

aan het feit dat direct gaze zou bijdragen aan een groter gevoel van sociale betrokkenheid 

(Boggia & Ristic, 2014; Hayward et al., 2017) en gaze guidance zou de aandacht van de 

lerende richten op kritieke aspecten van de video (Kingston et al., 2000; Cleveland et al., 

2007). Hierdoor voelden lerenden zich meer gemotiveerd om betrokken te zijn bij de les, 

werden zij op tijd geleid naar de belangrijkste aspecten van de video en leverden ze betere 

prestaties (Cochet & Vauclair, 2014; Weidlich & Bastiaens, 2017). Dit zou in de huidige 

studie in beide condities het geval kunnen zijn geweest waardoor er geen effect op 

leerresultaten is gevonden.  

 Ten tweede bleken de verschillende groottes van de docent in beeld geen invloed te 

hebben op de sociale betrokkenheid van de participanten. Dit komt overeen met de tweede 

hypothese van deze studie en de resultaten van Pi et al., (2017). Zij deden ook onderzoek naar 

de invloed van instructor size op de sociale betrokkenheid van de leerlingen. Zij maakten 
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gebruik van drie verschillende groottes van de docent in beeld en vonden geen effect hiervan 

op de sociale betrokkenheid. De participanten in de conditie met de kleine docent voelden 

evenveel mate van sociale betrokkenheid als de participanten in de conditie met de grootste 

docent in beeld. Echter, het was onduidelijke welke sociale en attenderende aanwijzingen er 

in deze studie werden gebruikt. In de huidige studie zijn er direct gaze, gaze guidance (social 

cues) en gestures in beide video’s gebruikt. Een mogelijke verklaring is dat in beide video’s 

de docent in beeld duidelijk aanwezig was en daardoor ook de sociale en attenderende 

aanwijzingen duidelijk zichtbaar waren. Overeenkomstig met de Social Agency Theory 

(Mayer, 2014) is het mogelijk dat het kleine beeld van de docent de voordelen van de sociale 

en non-verbale aanwijzingen behoudt (Pi et al., 2017). Het verschil in grootte van 

instructeursaanwezigheid maakt voor het gevoel van sociale betrokkenheid dus niet uit.  

 Tot slot had de docentgrootte in de huidige studie wel invloed op de visuele 

aandachtverdeling. De docent groot in beeld zorgde ervoor dat participanten vaker tussen de 

docent in beeld en de content wisselden dan de kleine docent in beeld. Ook hadden de 

participanten in de groep met de grote docent meer fixaties op de docent dan de andere groep. 

Dit was niet het geval met de content. De participanten waren niet meer gefixeerd op de 

content in de groep met de kleine docent. Er werd zelfs helemaal geen effect gevonden in het 

aantal fixaties op de content. Dit komt overeen met het eerste deel van de laatste hypothese 

dat de participanten meer naar de docent zouden kijken wanneer deze groot in beeld is. Het 

tweede deel van de hypothese voorspelde dat dit zou leiden tot split attention (Ayres & 

Sweller, 2014; Mayer, 2014; Stul et al., 2018; Van Wermeskerken & Van Gog, 2017). Split 

attention kan worden aangetoond door middel van een verhoogd aantal wisselingen 

(transities) tussen de instructeur en de content en door een verhoogde tijd (dwell time) die aan 

de instructeur wordt besteed (Stull et al., 2020). De participanten in de conditie met de docent 

klein in beeld spendeerden minder tijd aan het kijken naar de docent (34.35%) dan de 
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participanten in de conditie met de docent groot in beeld (40.54%). Dit leidde echter niet tot 

een significant verschil. Opvallend is dat er in beide condities juist meer tijd werd 

gespendeerd aan het kijken naar de content dan naar de docent. Bij de grote on-screen docent 

was dit maar liefst 53.31% van de totale video en bij de kleine on-screen docent zelfs 56.46%. 

Ook dit verschil was echter niet significant waardoor geconcludeerd kan worden dat de 

grootte van de on-screen docent geen effect heeft gehad op de dwell time op de content van de 

participanten. In beide condities werd er veel naar de content gekeken wat ook is terug te zien 

in de leerresultaten, want daar werd ook geen verschil gevonden. Het aantal transities tussen 

de docent en de content van de conditie met de grote on-screen docent was wel hoger dan de 

andere conditie. Mogelijk valt de grote on-screen docent meer op en trekt het meer de 

aandacht waardoor participanten vaker geneigd zijn om naar de docent te kijken, maar worden 

ze door de cues en gestures tamelijk veel naar de content begeleid. Of er sprake is van een 

split attention effect, is lastig te zeggen. Aan de ene kant zorgt de docent groot in beeld wel 

voor meer transities tussen de docent en content en voor een hoger aantal fixaties op de 

docent in de grote on-screen docent conditie. Aan de andere kant heeft de docentgrootte geen 

invloed gehad op hoelang iemand naar de docent kijkt en werd er juist langer naar de content 

in de video gekeken. Uit studies waarbij alleen is onderzocht wat het effect is van gaze en 

gestures cues, zoals in Ouwehand et al. (2015) en Pi et al., (2020), bleek ook dat deze gebaren 

ervoor zorgden dat de aandacht van de participanten naar de content werden gestuurd in plaats 

van op de docent bleef hangen.  

 De grootte van de docent in beeld heeft in deze studie dus geen invloed op de 

leerprestaties en sociale betrokkenheid gehad, maar had wel een impact op de visuele 

aandachtverdeling van de participanten.  
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4.1 Beperkingen en Toekomstig Onderzoek 

 Het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen die als indicaties gezien kunnen 

worden voor toekomstig onderzoek. De eerste beperking is de setting van het experiment. De 

participanten werden in een gecontroleerde omgeving gevraagd een eenmalige video te 

bekijken waarbij een onbekende docent uitleg geeft over leerstrategieën. De afwezigheid van 

een effect op de leerresultaten kan te maken hebben met het feit dat de participanten op de 

nakennistoets alleen op recall bevraagd werden en niet op transfer van de leerstof. De 

participanten werden gevraagd om kennis op te halen uit het geheugen en niet om deze ook 

toe te passen. Door de opbouw van deze studie en tijdbeperking was het niet mogelijk om de 

participanten de opgedane kennis ook toe te laten passen. Bovendien leende het onderwerp 

van de video zich hier ook niet voor, omdat het toepassen van leerstrategieën te veel tijd in 

beslag zou nemen. De keuze voor het onderwerp leerstrategieën is gebaseerd op het feit dat 

we participanten uit verschillende landen (Nederland en België) en van verschillende 

leeftijden (16 t/m 22) hebben gevraagd mee te doen. Hiervoor was het noodzakelijk om een 

onderwerp te kiezen waarvan de participanten een zo gelijk mogelijk voorkennisniveau 

hadden. Ook moet het onderzoek dan anders opgezet worden, omdat er verschillende 

leerstrategieën zijn die gebruikt kunnen worden en de participanten dan verdeeld moeten 

worden over meerdere groepen. Dit onderzoek zou herhaald kunnen worden waarbij wordt 

nagegaan of er een effect is van docentgrootte op recall en transfer, mits daarvoor een 

geschikt leeronderwerp wordt gebruikt zoals wiskunde of het toepassen van de Nederlandse 

spellingregels. Tevens kan het kijkgedrag van de deelnemers ook beïnvloed zijn door de 

gebruikte gecontroleerde setting in plaats van een ecologische valide setting.  

  Een tweede beperking van dit onderzoek is dat er geen controlegroep is gebruikt om 

te onderzoeken of de sociale en attenderende cues van invloed zijn geweest op de resultaten 

van dit onderzoek. In beide condities zijn nu dezelfde cues gebruikt alleen anders qua grootte. 
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Doordat er geen effect is gevonden op leerresultaten en sociale betrokkenheid is het misschien 

interessant om te achterhalen of dat komt doordat de sociale en attenderende cues in beide 

condities duidelijk aanwezig waren en in welke mate zij dan een rol gespeeld hebben. In een 

vervolgstudie zou men twee condities kunnen toevoegen waarbij de docent groot of klein in 

beeld is, maar geen gebruik maakt van sociale en attenderende cues. Hiermee zou er meer 

inzicht verkregen kunnen worden of en in welke mate de sociale en attenderende cues een rol 

hebben gespeeld in de visuele aandachtverdeling, de leerresultaten en de sociale 

betrokkenheid van de leerling ten opzichte van de condities waarin de docent in beeld (groot 

of klein) wel gebruik maakt van de sociale en attenderende cues.   

Tot slot zou het verzamelen van kwalitatieve data aan de hand van een cued 

retrospective think aloud mogelijk meer inzicht kunnen geven in de ervaring van de 

participanten en daardoor meer duidelijkheid verschaffen waarom er wel meer fixaties op de 

docent zijn in de grote on-screen docent conditie, maar dat er niet langer naar de docent wordt 

gekeken.  

4.2 Conclusie 

 De huidige studie heeft getracht een bijdrage te leveren aan de bestaande basis in de 

literatuur omtrent het effect van instructeur aanwezigheid in instructievideo’s die gebruikt 

worden in het (voortgezet)onderwijs. Er werd onderzocht of de verschillende groottes van de 

instructeur in beeld invloed hadden op de leerresultaten, sociale betrokkenheid en de visuele 

aandachtverdeling van de lerenden. Uit de resultaten blijkt dat het voor de lerende niet 

uitmaakt of de docent groot of klein in beeld is als het gaat om leerprestaties en sociale 

betrokkenheid. Toch stellen we vast dat een docent groot in beeld wel leidt tot meer fixatie op 

de docent en meer transities tussen de docent en content in de conditie met de docent groot in 

beeld, maar dat de participanten niet langer naar de docent kijken. Er werd procentueel juist 

meer gekeken naar de content in de instructievideo’s. Het is dus van belang om ons bewust te 
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zijn van het feit dat de grootte van de docent in beeld wel impact heeft op de visuele 

aandachtverdeling van de participant.  
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Bijlagen 

Bijlage A: Voorkennistoets 

Beantwoord de onderstaande vragen. 

1. Leg uit wat een leerstrategie is en geef hierbij twee voorbeelden. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Selecteer de leerstrategieën die goed en effectief zijn. Meerdere antwoorden mogelijk. 

A Markeren 

B Samenvatten 

C Herlezen 

D Jezelf testen 

E Gespreid leren 

F Afwisselen van oefening/stof 

G Leerstof aan jezelf uitleggen 

 

3. Leg uit wat er bedoeld wordt met de leerstrategie Markeren. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Waar of niet waar? Samenvatten is de beste manier om leerstof tot je te nemen 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Waar of niet waar? Het herlezen van de stof zorgt ervoor dat de stof beter onthouden 

wordt. 

_____________________________________________________________________ 
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Bijlage B: Nakennistoets 

 

Beantwoord de onderstaande vragen. 

1. Wat is de reden dat het herlezen van de leerstof niet effectief is als leerstrategie? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Selecteer de leerstrategieën die goed en effectief zijn. Meerdere antwoorden mogelijk. 

A Afwisselen van oefening/stof  

B Herlezen 

C Gespreid leren 

D Samenvatten  

E Jezelf testen  

F Markeren 

 

3. Welke leerstrategie is volgens de wetenschap beter? Samenvatten of het spreiden van 

leermomenten? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Leg uit waarom jezelf testen een effectieve leerstrategie is. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Welke oefening hoort niet bij de leerstrategie jezelf testen? 

A Cornell methode 

B Flashcards 

C Onderlijnen/markeren 
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Bijlage C: Social Presence Survey 

 

Sociale betrokkenheid 

Geef aan in hoeverre je het eens bent met volgende stellingen (1= helemaal niet mee eens, 5= 

helemaal mee eens) 

 1 2 3 4 5   

1. Het voelde alsof de instructeur in dezelfde ruimte was als 

mij 

□ □ □ □ □   

2. Ik had het gevoel dat de instructeur erg afstandelijk was 

in zijn interactie met mij 

□ □ □ □ □   

3. De instructeur was zich bewust van mijn aanwezigheid. □ □ □ □ □   

4. Ik had het gevoel dat de instructeur aanwezig was. □ □ □ □ □   

5. De instructeur bleef gefocust op mij tijdens de 

interacties. 

□ □ □ □ □   

  

  

 

 


