Samenvatting
Professionals in organisaties maken vaak gebruik van bronmateriaal om een
beoordeling, een nota of een advies te schrijven. Deze taak, die bekend staat als writingfrom-sources, wordt steeds vaker geheel of gedeeltelijk binnen een digitale omgeving
uitgevoerd, omdat bijvoorbeeld het bronmateriaal te grootschalig of te slecht
doorzoekbaar is om het uit te printen.
In dit proefschrift bestuderen we de writing-from-sources taak aan de hand van
het gedrag van professionals die binnen een schermomgeving een tekst moeten
schrijven op basis van een website met informatie, waarbij ze met een tool
aantekeningen kunnen maken.
Hoofdstuk 1
Er is weinig onderzoek gedaan naar writing-from-sources door professionals. Eerder
onderzoek naar hoe professionals lezen, karakteriseert het professionele leesproces als
actief, doelgericht, selectief en voorkennis-gestuurd.
Eerder onderzoek naar writing-from-sources onder leerlingen en studenten kenmerkt
zich door een grote verscheidenheid aan methodologieën en afhankelijke variabelen.
Hierdoor is een vergelijking van de resultaten een lastige opgave. Het onderzoek is
voornamelijk uitgevoerd binnen een onderwijscontext, waardoor de bevindingen niet
te generaliseren zijn naar professionele situaties. Desondanks helpen de resultaten van
eerdere onderzoek naar writing-from-sources om de procesvariabelen te identificeren
die het meest invloed lijken te hebben:
•
•
•
•
•

De taak
De bronnen
De rol van achtergrondkennis en ervaring
De relatie tussen het lees- en schrijfproces
De rol van notities

De resultaten van eerder writing-from-sources onderzoek suggereren dat bij meer
gevorderde leerling-schrijvers de taak een dominante rol speelt in het hele proces,
afhankelijk van de expertise van de schrijvers. Onervaren schrijvers laten zich meer
leiden door de bronnen en minder door de taak, wat resulteert in een tekst die bestaat
uit een verzameling ideeën (knowledge-telling). Ervaren schrijvers met veel voorkennis
laten zich primair leiden door de taak die ze aan het uitvoeren zijn. Ze analyseren hun
taak en raadplegen op basis daarvan de bronnen met als doel het verzamelen van
argumenten voor de uiteindelijke taak. (knowledge-transforming).
Eerder onderzoek laat ook zien dat lezen en schrijven sterk aan elkaar zijn
gerelateerd. Er is geen strikte fasering tussen lezen en schrijven, ook al domineert
lezen aan het begin van het proces, terwijl later in het proces schrijven de belangrijkste
plaats inneemt.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar aantekeningen in een elektronische
omgeving. Het beschikbare onderzoek schetst een beeld van nieuwe mogelijkheden,
maar ook van complexe bediening van notitietools en een sterke voorkeur van lezers
voor aantekeningen op papier. Zeer weinig is nog bekend over de rol van digitale
aantekeningen binnen een writing-from-sources taak.
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Het verloop van het writing-from-sources proces in een digitale omgeving bij
professionals is het onderwerp van dit onderzoek. Op basis van de bovengenoemde
factoren is een framework geformuleerd, dat de onderzoeksagenda voor dit
proefschrift vormt. Het model is afgebeeld in Figuur 0.1
Figuur 0.1. Framework van het writing-from-sources proces
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In hoeverre de karakterisering van het writing-from-sources proces standhoudt in een
professionele context en binnen een elektronische omgeving, is het onderwerp van dit
onderzoek.
Hoofdstuk 2
In een pilotstudie zijn de relaties tussen notitie-activiteiten, de inhoud van de notities en
tekstkwaliteit onderzocht bij professionals die op het scherm een writing-from-sources
taak moesten uitvoeren.
De proefpersonen, zeven Amerikaanse Master-studenten Technische Communicatie, hebben twee adviezen geschreven op het gebied van websiteontwerp. Ze konden
hiervoor gebruik maken van een website, waarbij ze in een apart scherm
aantekeningen konden maken. Als ze klaar waren met lezen, konden ze met gebruik
van hun aantekeningen in een nieuw venster het advies schrijven. Tijdens het schrijven
mochten ze geen gebruik meer maken van de bronnen.
Aan de proefpersonen werd gevraagd hardop te denken en te lezen. Het hele
proces werd vastgelegd op video. Van de zeven proefpersonen werden protocollen
opgesteld, waarin hun verbalisaties werden uitgeschreven en waaraan de activiteiten die
ze uitvoerden met betrekking tot navigatie, notities nemen en schrijven werden
toegevoegd. De kwaliteit van de geproduceerde adviezen is vastgesteld door website-
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experts te vragen om de adviezen drie keer te sorteren op basis van drie dimensies:
volledigheid, toepasbaarheid en overtuigingskracht.
Uit dit onderzoek bleek dat de manier waarop proefpersonen aantekeningen maken
samenhangt met hun taakopvatting. Proefpersonen die blijk hebben gegeven van een
doelgerichte aanpak waarin doel, publiek en inhoud van het advies de boventoon
voeren, kopiëren minder uit hun bronnen, formuleren meer eigen notities en
organiseren notities anders dan proefpersonen, die zich meer laten leiden door de
bronnen. Hun notities bestaan primair uit een lijst van gekopieerde citaten.
De meeste proefpersonen in de pilot laten zich meer leiden door de bronnen dan
door de taak. Dit is opvallend, aangezien van master-studenten verwacht werd dat ze
als experts zouden lezen. Het leesgedrag van experts kenmerkt zich juist door een
doelgerichte aanpak.
De mate waarin aantekeningen werden gemaakt bleek de kwaliteit van de adviezen
te beïnvloeden. Hoe groter het aantal notities, hoe lager de kwaliteit van de adviezen.
De commentaren van de proefpersonen leken erop te duiden dat het van scherm
wisselen tussen lezen (het scherm met de website) en schrijven (het venster met het
kladblok) de proefpersonen heeft afgeleid.
Hoofdstuk 3
Op basis van de resultaten van de pilotstudie is het hoofdonderzoek opgezet.
Achtendertig proefpersonen schreven een advies op basis van een omvangrijke
website met bronmateriaal. De proefpersonen waren provincieambtenaren of
medewerkers van het RIVM. De proefpersonen hadden veel ervaring in het veld en in
het openbaar bestuur.
De helft van de proefpersonen konden aantekeningen maken met een digitaal
kladblok (kladblokconditie), terwijl de andere helft een markeertool kon gebruiken
(markeerconditie). Met deze tool konden proefpersonen passages geel markeren, notities
in de marge zetten met een geeltje en notities indelen in categorieën, die ze zelf
konden creëren. De notities konden worden weergegeven in een overzicht per
categorie of per pagina.
Omdat in de pilotstudie proefpersonen een sterke brongerichte aanpak volgden, is
nagegaan in hoeverre een doelgerichte aanpak kon worden gestimuleerd door de
schrijvers nadrukkelijker te oriënteren op de te schrijven tekst. Daartoe werd in dit
experiment aan de helft van de proefpersonen de belangrijkste issues van de taak
aangereikt door ze als kopjes te vermelden in de notitietool. Het werd verwacht dat
proefpersonen meer doelgericht te werk zouden gaan dan in de pilot studie.
Onderzocht is de rol van notities in het writing-from-sources proces. In het
piloton-derzoek zijn de volgende aspecten geanalyseerd:
•
•
•

Het proces: doelen en activiteiten rondom het maken van notities, als ook de
cognitieve belasting die schrijvers ervaren als gevolg van dit proces
Het product: het gebruik van bronnen en notities voor het uiteindelijke advies
Het effect: de relatie tussen de kwaliteit van de adviezen en het proces en
product van notities
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Proefpersonen werd gevraagd om hardop te denken gedurende het hele proces. Om
de cognitieve belasting te meten werd proefpersonen elke tien minuten gevraagd op
een negen puntsschaal aan te geven hoe moeilijk de taak voor hun was op dat
moment. In logbestanden zijn verder alle notitieacties geregistreerd.
Na afloop van de taak werd aan proefpersonen gevraagd een vragenlijst in te
vullen met daarin vragen over hun achtergrond, hun voorkennis, hun ervaring en hun
waardering voor de tool die ze konden gebruiken om notities te nemen.
De verbalisaties van de proefpersonen zijn uitgeschreven in protocollen,
gesegmen-teerd en gecodeerd op basis van de activiteiten van de proefpersonen tijdens
het lezen, het schrijven en het nemen van notities.
Hoofdstuk 4
Voordat ingegaan wordt op de rol van notities binnen het writing-from-sources proces
in een schermomgeving, beschrijven we het proces op een globaler niveau zowel
kwalitatief als kwantitatief.
Kenmerkend is de actieve aard van het proces. In plaats van passief informatie
verwerken, zijn de schrijvers actief bezig met de bronnen gebaseerd op hun ideeën
over de taak. De door proefpersonen gerapporteerde cognitieve belasting was vrij
gematigd, waarbij er een positief verband lijkt te zijn tussen de cognitieve belasting en
het formuleren van leesdoelen en een negatief verband tussen de cognitieve belasting
en vakinhoudelijke voorkennis.
Hoofdstuk 5
We analyseren in detail de doelen en de activiteiten rondom het maken van notities.
Proefpersonen in de markeerconditie bleken veel meer aantekeningen te maken dan
proefpersonen in de kladblokconditie. Het aanreiken van de belangrijkste issues van de
taak bleek weinig effect te hebben.
De notities bleken gebruikt te worden voor drie typen doeleinden:
•

Vergroten van het begrip van de taak
In de kladblokconditie is de belangrijkste activiteit het parafraseren of
kopiëren van delen uit de taakomschrijving naar het kladblok. In de markeerconditie is de belangrijkste activiteit het markeren van passages uit de
taakomschrijving. In beide condities kopiëren proefpersonen passages uit de
taakomschrijving naar het advies

•

Hestructureren van informatie uit de bronnen
In de markeerconditie werden geeltjes gebruikt om informatie te herstructureren met als doel een bouwplan op te zetten voor het uiteindelijke advies. In
de kladblokconditie was een vergelijkbaar proces zichtbaar. Echter, proefpersonen in deze conditie gebruikten het kladblok alleen om informatie uit de
taakomschrijving te herstructureren.

•

Selecteren van informatie om later als argumenten in het advies op te nemen
In de kladblokconditie komt de selectie van informatie als tussenstap
voorafgaand aan het gebruik van die informatie in het advies maar weinig
voor. In de markeerconditie werden vooral passages gemarkeerd. Uit deze
passages werd later een selectie gemaakt op basis van hun bruikbaarheid voor
het advies, waarnaar ze naar het advies werden gekopieerd.
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Hoewel het zwaartepunt van de notitieactiviteiten in alle condities aan het begin van
het proces ligt, bleek de markeertool door het hele proces heen gebruikt te worden,
terwijl het gebruik van kladblok zich vrijwel beperkte tot de verwerking van de taakomschrijving.
Hoofdstuk 6
Om inzicht te krijgen in de relatie tussen de bronnen, de notities en het advies is een
kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitgevoerd van de mate waarin passages uit de
bronnen al dan niet in aangepaste vorm via de notities terecht komen in het uiteindelijke advies.
Slechts de helft van de passages uit de notities bleek uiteindelijk ook in het advies
te worden gebruikt. Dit gegeven kan deels verklaard worden uit het feit dat de meeste
notities tijdens het lezen van de taakomschrijving zijn genomen en daarom dus niet in
het advies terecht hoeven te komen. Uit het onderzoek is gebleken dat notities zowel
dienen om het begrip van de taak te vergroten als om argumenten te verzamelen voor
het advies. Het gebruik van de notities in het uiteindelijke advies ondersteunt deze
bevinding.
We analyseerden tevens de herkomst van clauses in het advies. De helft van de
clauses in de adviezen bleek te zijn afgeleid van de bronnen of de notities, terwijl de
andere helft een weerslag vormt van de eigen expertise van de schrijver, waarbij een
deel van deze clauses voor rekening komt van structurende elementen als kopjes. De
rol van notities is dus relatief beperkt gebleven, afhankelijk van de expertise van de
schrijver.
De kopjes in de notities hebben zowel een planningsfunctie als een functie voor
het organizeren van informatie die moet worden opgenomen in het advies. Een groot
deel van de kopjes wordt gebruikt om informatie te categoriseren op basis van de
centrale thema’s van de taak. Bij het lezen scharen proefpersonen informatie onder
kopjes die aangeven wat er in het advies moet komen: het zijn kopjes met een
planningsfunctie.
De analyse van de ‘flow’ van informatie tussen bronnen, notities en advies laat
zien dat schrijvers retorisch te werk gaan doordat ze met het doel van de tekst voor
ogen op diverse manieren materiaal uit de bronnen en de notities aanpassen, ook al is
de schaal waarop dit gebeurt relatief beperkt. Het laat zien dat schrijvers in een
professionele situatie hun teksten afstemmen op de doelgroep van de tekst.
Hoofdstuk 7 Relatie tussen Notities en Advieskwaliteit
In dit hoofdstuk wordt een relatie gelegd tussen het proces van notities nemen en de
notities zelf aan de ene kant en de kwaliteit van de adviezen aan de andere kant. De
adviezen zijn door zes beoordelaars beoordeeld op een vijfpuntsschaal, gefocust op de
mate waarin de beoogde lezer het advies zou opvolgen. Drie beoordelaars waren
inhoudelijke experts, de drie andere beoordelaars waren docenten communicatieve
vaardigheden. Naast hun beoordeling werd aan beoordelaars ook gevraagd om aan te
geven wat belangrijk was bij het beoordelen van adviezen.
De analyse van de dimensies van advieskwaliteit die het meest belangrijk werden
gevonden door de beoordelaars laat zien dat het individuele advies dat wordt
beoordeeld een sterke invloed heeft op wat de beoordelaars belangrijk vinden.
Bijvoorbeeld spelling werd pas belangrijk gevonden op het moment dat er veel
spelfouten in het advies zaten. In dat geval bleek spelling tegelijk een negatief effect op
de kwaliteit van de adviezen te hebben.
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De resultaten geven weinig aanknopingspunten om een relatie tussen notities en de
kwaliteit van de adviezen te veronderstellen. Desondanks zijn enkele aanwijzingen
gevonden. Een positieve correlatie werd gevonden tussen advieskwaliteit en de
frequentie waarmee citaten werden gekopieerd naar het advies evenals een positieve
relatie tussen advieskwaliteit en het aantal inhoudelijke kopjes.
Hoofdstuk 8 Conclusies
In dit laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en suggesties gedaan voor
vervolgonderzoek:
1. Het writing-from-sources proces van professionals is sterk doelgericht
2. In professionele writing-from-sources taken omvat de encoding functie van
aantekeningen maken niet alleen hulp bij het begrip van het materiaal, maar
ook het faciliteren van de interpretatie van het retorische en het inhoudelijke
probleem
3. De mate waarin cognitieve inspanning gedistribueerd kan worden tussen het
individu en de aantekeningen is afhankelijk van de tool die schrijvers konden
gebruiken om aantekeningen te maken
4. Aantekeningen maken beïnvloedt het proces en het product, maar heeft
slecht marginaal invloed op de kwaliteit van de adviezen
5. Schrijvers maken het meest frequent aantekeningen als ze een gematigde
hoeveelheid voorkennis hebben
6. Schrijvers gaan retorische redeneringen aan om informatie vanuit de bronnen
via de notities aan te passen voor het uiteindelijke advies
Op basis van deze conclusies wordt experimenteel onderzoek voorgesteld, dat het
effect van belangrijke factoren als de aangereikte taak, de tool om aantekeningen te
maken en de hoeveelheid voorkennis verder onderzoekt met als doel de ontwikkeling
van een voorspellende theorie over writing-from-sources.
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