Samenvatting
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een serie experimenten waarin het
gebruik en het effect van twee soorten declaratieve informatie in gebruiksaanwijzingen werd onderzocht: systeem- en toepassings-informatie. In de
samenvatting hieronder wordt eerst het begrip declaratieve informatie nader
toegelicht. Daarna wordt het eerdere onderzoek op het gebied van declaratieve
informatie besproken. Vervolgens de verschillende experimenten die werden
uitgevoerd. De samenvatting eindigt met een korte bespreking van de conclusies.
Declaratieve informatie
In gebruiksaanwijzingen komen verschillende soorten informatie voor. De
belangrijkste soort is procedurele informatie. Dit is informatie over de acties die de
gebruiker van het apparaat moet uitvoeren, zoals “druk op de knop” en “print het
bestand”. Ook directe voorwaarden voor en gevolgen van acties behoren tot de
procedurele informatie. Deze informatie is noodzakelijk om het apparaat te kunnen
bedienen.
Andere informatiesoorten in gebruiksaanwijzingen zijn bijvoorbeeld
beschrijvingen van de werking van een apparaat of van bepaalde functies,
oplossingen voor veel voorkomende problemen en tips over het gebruik van
verschillende functies. Deze informatiesoorten worden vaak als onder-geschikt aan
procedurele informatie beschouwd (zie bijv. Farkas, 1999). Het is niet duidelijk of
gebruikers geïnteresseerd zijn in deze informatie en welke effecten deze informatie
heeft.
Deze verzameling van informatiesoorten die niet direct betrekking hebben op
het uitvoeren van acties wordt aangeduid met de naam declara-tieve informatie. In
dit proefschrift wordt het gebruik en effect van twee specifieke soorten van
declaratieve informatie onderzocht. De eerste soort is systeeminformatie: informatie
over de interne werking van het apparaat. De tweede soort is toepassingsinformatie:
informatie over de reden waarom, de omstandigheden waaronder en het moment
waarop de verschillende functies van het apparaat gebruikt kunnen worden.
Een voorbeeld van systeeminformatie is:
“Met Quattrovox kunt u uw bestaande analoge apparatuur (telefoons, faxen,
modems etc.) via het digitale ISDN-netwerk blijven gebruiken en met
andere aansluitingen communiceren. De
Quattrovox heeft hiervoor 4
zogenaamde analoge poorten (aansluitpunten) waarop uw bestaande
analoge apparatuur kan worden aangesloten. Uw Quattrovox is via het NT1kastje (ISDN-hoofdstopcontact) aangesloten op het ISDN-netwerk.” (KPN
Telecom, 2002)
Een voorbeeld van toepassingsinformatie is:
“Wanneer u aan de poorten van de Quattrovox verschillende nummers
toewijst, kunnen de kosten voor uitgaand verkeer op verschillende poorten
worden gescheiden. [ …] Op de nota worden de kosten dan per nummer
gespecificeerd. Zo weet u dan bijvoorbeeld wat de kosten zijn voor zakelijke
en privé gesprekken.” (KPN Telecom, 2002)
Theorieën over het effect van declaratieve informatie
In het eerste hoofdstuk worden verschillende algemene theorieën op het gebied van
het lezen van teksten en het leren van vaardigheden besproken en meer specifieke
modellen en theorieën over het effect van declaratieve informatie in instructieve
teksten.

Kintsch en Van Dijk’s theorie over het lezen van tekst

Kintsch en Van Dijk (1978, zie ook Van Dijk & Kintsch, 1983) beschreven de manier
waarop mensen een tekst lezen en begrijpen. Ze veronderstellen dat lezers drie
verschillende representaties van een tekst opbouwen: een oppervlakterepresentatie,
een propositionele representatie en een situatie- model. Deze laatste representatie is
in de context van dit onderzoek het belangrijkst. Het is geen representatie van de
tekst zelf, maar van de situatie die in de tekst beschreven wordt.
Deze theorie is niet direct bruikbaar voor onderzoek naar de effecten van
declaratieve informatie omdat er niet wordt beschreven wat de lezers kunnen doen
met het situatiemodel. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of lezers van
instructieve teksten een representatie opbouwen die bruikbaar is voor het bedienen
van het apparaat.
Anderson’s ACT*-theorie

De ACT*-theorie (Anderson, 1983) probeert te verklaren hoe mensen verschillende
dingen leren. Volgens deze theorie bestaat het lange termijn-geheugen uit een deel
waarin declaratieve kennis wordt opgeslagen en een deel waarin procedurele kennis
wordt opgeslagen. Onder declaratieve kennis worden in de ACT*-theorie allerlei
verschillende soorten kennis verstaan. Kennis die nodig is voor het leren van een
bepaalde vaardigheid wordt eerst in het declaratieve deel van het geheugen
opgeslagen. Uit deze kennis worden tijdens het oefenen productieregels afgeleid die
worden opgeslagen in het procedurele deel van het geheugen. Na veel oefening
worden deze regels efficiënter opgeslagen en kan het geleerde sneller uitgevoerd
worden. Oefening leidt niet tot een verandering van de inhoud van het declaratieve
geheugen.
Deze theorie lijkt bruikbaar voor het beschrijven van het leerproces van mensen
die leren werken met een apparaat. Echter, Anderson veronderstelt dat mensen
nieuwe vaardigheden leren door relevante kennis over eerder geleerde vaardigheden
te zoeken in het declaratieve deel van het geheugen, en niet met behulp van een
instructieve tekst.
Kieras en Bovair’s model voor het leren van procedures met
instructieve teksten

Kieras en Bovair (1986, zie ook Bovair & Kieras, 1991) combineerden de theorieën
van Anderson (1983) en Van Dijk en Kintsch (1983) tot een model voor het lezen
van instructieve teksten en het leren uitvoeren van de procedures die daarin
beschreven worden. Ze veronderstelden dat instructieve teksten gelezen en
begrepen worden zoals Van Dijk en Kintsch beschreven. Echter, in plaats van een
situatiemodel wordt er een representatie van de te leren procedure opgebouwd. Dit
gebeurt zoals in de ACT*-theorie vaardigheden worden geleerd.
Kieras en Bovair (1984) deden ook onderzoek naar het effect van declaratieve
informatie op het opbouwen van een representatie voor een procedure. Ze
veronderstelden dat declaratieve informatie zou leiden tot een zogenaamd ‘device
model’ waarin de werking van het apparaat gerepresenteerd zou worden. Dit model
zou het opbouwen van een representatie van de procedure vergemakkelijken. De
resultaten van de experimenten lieten zien dat alleen systeeminformatie een positief
effect op het werken met het apparaat heeft, andere soorten declaratieve informatie
hebben geen effect.
Payne’s commentaar op onderzoek naar het leren van procedures

Payne (1988, 1991, 1993) heeft voortgebouwd op het onderzoek van Kieras en
Bovair (1984) en van Anderson (1983). Resultaten van zijn onderzoek lieten zien dat

verschillende soorten van declaratieve informatie positieve effecten kunnen hebben
op het leren werken met een apparaat met behulp van een instructieve tekst. Dit is
in tegenspraak met de conclusies van Kieras en Bovair.
Ander onderzoek van Payne (Bibby & Payne, 1993, 1996) liet zien dat, anders
dan Anderson (1983) beweerde, oefening wel kan leiden tot een uitbreiding van de
inhoud van het declaratieve geheugen.
Dixon’s model voor het leren van procedures met instructieve teksten

Dixon (1987b; Dixon, Harrison & Taylor, 1993) veronderstelde dat instructieve
teksten gelezen worden op de manier zoals Van Dijk en Kintsch (1983) beschreven.
Volgens Dixon leidt het lezen van een instructieve tekst tot een specifiek soort
situatiemodel: een mental plan. Dit is een representatie van de procedure die
uitgevoerd moet worden. Kenmerkend is dat deze representatie hiërarchisch
opgebouwd is; het uiteindelijke doel van de procedure staat bovenaan in de
hiërarchie, de acties die uitgevoerd moeten worden om dit doel te bereiken staan
lager.
Dixon veronderstelde dat voorkennis helpt bij het leren van een procedure. Deze
voorkennis kan bijvoorbeeld verkregen zijn door het lezen van declaratieve
informatie. Resultaten van experimenten (zie bijv. Dixon, Faries & Gabrys, 1988)
lieten zien dat alleen voorkennis over de uit te voeren acties hielp. Voorkennis over
bijvoorbeeld de werking van het apparaat hielp niet.
Vergelijking van de theorieën

Hoewel de theorieën op meerdere punten van elkaar verschillen, veronderstellen ze
allemaal dat gebruikers een mentale representatie opbouwen van het apparaat waar
ze mee werken. Ook veronderstellen alle theorieën, behalve de ACT*-theorie
(Anderson, 1983) dat het lezen van declaratieve informatie leidt tot een
uitgebreidere mentale representatie. Het verschilt per theorie welke soorten
declaratieve informatie leiden tot een uitgebreidere mentale representatie en
daardoor tot betere taakuitvoering.
Overig onderzoek

Experimenteel onderzoek dat niet direct gekoppeld was aan een van de theorieën liet
soms een positief effect van declaratieve informatie op taakuitvoering zien, maar
soms ook niet. Het onderzoek van Ummelen (1997) behoort tot de eerste categorie.
Haar resultaten lieten zien dat declaratieve informatie in softwarehandleidingen een
positief effect heeft op taakuitvoering. Bovendien toonde Ummelen aan dat
declaratieve informatie gelezen wordt.
Vox New York-experimenten
Onderzoeksvragen

In twee experimenten werd onderzocht of gebruikers de twee soorten declaratieve
informatie lezen, en op welk moment tijdens de taakuitvoering ze dit doen. Verwacht
werd dat systeeminformatie vooral gelezen zou worden tijdens het uitvoeren van een
taak, bijvoorbeeld als zich een probleem voor zou doen. Systeeminformatie maakt
immers duidelijk hoe een apparaat werkt. Dit type informatie kan gebruikt worden
om te begrijpen waarom een apparaat niet doet wat de gebruiker wil of verwacht.
Toepassingsinformatie zou vooral gelezen worden voordat de gebruiker
daadwerkelijk met het apparaat aan de slag gaat, bijvoorbeeld om uit te zoeken
welke functie van het apparaat hij het best kan gebruiken.
Verder werd in deze experimenten onderzocht of systeem- en
toepassingsinformatie effect hebben op directe en uitgestelde taakuitvoering en op
de kennis van het apparaat. Verwacht werd dat deze informatiesoorten ervoor

zorgen dat de deelnemers een uitgebreidere mentale representatie van het apparaat
opbouwen tijdens de directe taakuitvoering. Hiervan zouden ze gebruik kunnen
maken tijdens de uitgestelde taakuitvoering. Ook zou deze representatie leiden tot
meer kennis over het apparaat.
Methode van onderzoek

Er werd een virtueel telefoonsysteem ontworpen, de Vox New York. Daarbij werden
verschillende gebruiksaanwijzingen geschreven: één met alleen procedurele
informatie (P-gebruiksaanwijzing), één met procedurele informatie en
systeeminformatie (PS-gebruiksaanwijzing), één met procedurele informatie en
toepassingsinformatie (PU-gebruiksaanwijzing) en één met de drie soorten
informatie (PSU-gebruiksaanwijzing).
De deelnemers aan het onderzoek werd eerst gevraagd zes opdrachten te
maken met behulp van één van de vier gebruiksaanwijzingen. De tijd die ze nodig
hadden om de taken op de juiste manier te maken, werd gemeten. Ook werd met
behulp van de klik & leesmethode de tijd gemeten die ze besteedden aan de
verschillende soorten informatie in de gebruiksaanwijzing. Na een korte onderbreking
werd de deelnemers gevraagd nog twee taken uit te voeren. Daarbij mochten ze
gebruikmaken van een P-gebruiksaanwijzing. Tot slot beantwoordden de deelnemers
enkele achtergrondvragen over de Vox New York.
Resultaten en conclusies

Beide soorten declaratieve informatie werden gelezen; de deelnemers besteedden
gemiddeld 30% van de totale leestijd van de gebruiksaanwijzing aan deze
informatie. Anders dan verwacht werden zowel systeem- als toepassingsinformatie
vooral gelezen ter oriëntatie op de taken. De deelnemers met een PS- of PSUgebruiksaanwijzing besteedden minder tijd aan procedurele informatie. De
deelnemers met een PSU-gebruiksaanwijzing besteedden niet meer tijd aan de
declaratieve informatie dan de deelnemers met een PS- of PU-gebruiksaanwijzing.
Er werden geen effecten gevonden van systeem- en toepassingsinformatie op de
tijd die de deelnemers nodig hadden om de eerste zes taken op de juiste manier uit
te voeren en ook niet op de tijd die de deelnemers nodig hadden voor de laatste
twee taken. Verder hadden systeem- en toepassings-informatie geen invloed op de
antwoorden op de vragen over de Vox New York.
De afwezigheid van effecten van systeem- en toepassingsinformatie kan
verschillende oorzaken hebben. Misschien gebruikten de deelnemers systeem- en
toepassingsinformatie niet voor het opbouwen van een uitgebreidere mentale
representatie. Een andere mogelijkheid is dat ze deze informatie wel gebruikten om
een uitgebreidere mentale representatie op te bouwen, maar dat ze deze
representatie tijdens de herhaalde taakuitvoering niet nodig hadden. Een derde
mogelijkheid is dat declaratieve informatie leidt tot een uitgebreidere mentale
representatie maar dat de deelnemers die een
P-gebruiksaanwijzing lazen
ook in staat waren om een uitgebreide mentale representatie op te bouwen.
Hardopwerkexperiment

Een vervolgexperiment werd uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van
de afwezigheid van effecten van declaratieve informatie. De deelnemers aan dit
experiment moesten hardop nadenken tijdens het leren werken met de Vox New
York.
De resultaten lieten zien dat de deelnemers met een P-gebruiks-aanwijzing
uitgebreidere kennis over het telefoonsysteem opdeden met behulp van de
taakomschrijvingen en door na te denken over de proce-durele informatie. Deze
gebruikers lijken dus zonder declaratieve informatie een uitgebreidere mentale

representatie op te kunnen bouwen.
De deelnemers die een gebruiksaanwijzing met declaratieve informatie
gebruikten, lazen systeem- en toepassingsinformatie voornamelijk om de taken
beter te begrijpen.
Dropjesmachine-experimenten
Onderzoeksvragen

De taakomschrijvingen in de Vox New York-experimenten hadden invloed op de
resultaten. Ze zetten de deelnemers aan tot het lezen van declaratieve informatie
en, als er geen declaratieve informatie aanwezig was, tot
nadenken over het
systeem. In de experimenten die beschreven zijn in hoofdstuk 3 werd onderzocht of
systeem- en toepassingsinformatie ook gelezen werden als er geen specifieke taken
uitgevoerd hoefden te worden en of deze informatiesoorten een effect hadden op
latere taakuitvoering.
In deze experimenten werden ook de effecten van systeem- en
toepassingsinformatie op andere factoren onderzocht:
•
de cognitieve belasting tijdens het oefenen en tijdens de latere taak-uitvoering;
•
het vertrouwen in het kunnen werken met het apparaat;
•
de waardering voor de instructies en het apparaat.
Methode van onderzoek

De deelnemers aan het eerste experiment leerden werken met het control panel van
een virtuele dropjesmachine. Ze gebruikten hierbij een P-, een PS- of een PSUgebruiksaanwijzing. Ze kregen een half uur de tijd om zo goed mogelijk met de
machine te leren werken. De tijd die ze besteedden aan het lezen van de
verschillende soorten informatie werd gemeten. Tijdens het oefenen werd iedere vijf
minuten naar hun cognitieve belasting gevraagd. Na het oefenen vulden ze een
vragenlijst in waarmee het vertrouwen werd gemeten en de waardering voor de
gebruiksaanwijzing en het apparaat.
Na het invullen van de vragenlijst werd de deelnemers gevraagd 12
taken uit
te voeren. De eerste zes taken konden uitgevoerd worden met behulp van de
procedurele informatie die in de gebruiksaanwijzingen stond (P-taken). Om de
laatste zes taken op de juiste manier uit te kunnen voeren was kennis van de
werking van het systeem nodig (PS-taken). De tijd die de deelnemers nodig hadden
voor het uitvoeren van de taken werd gemeten. Anders dan in de Vox New Yorkexperimenten hoefden de deelnemers niet door te gaan tot een taak goed afgerond
was. Ze konden beginnen met de volgende taak op het moment dat ze dachten dat
ze de taak juist hadden uitgevoerd. Ook tijdens het uitvoeren van de taken werd de
deelnemers gevraagd naar hun cognitieve belasting.
Resultaten en conclusies

De deelnemers met een PS- of een PSU-handleiding besteedden ongeveer 50% van
de totale leestijd aan het lezen van declaratieve informatie. Er werd meer tijd
besteed aan systeeminformatie dan aan toepassingsinformatie. De tijd die aan
systeeminformatie werd besteed, werd gedeeltelijk gecompenseerd door minder tijd
te besteden aan procedurele informatie. Het lezen van toepassingsinformatie leidde
daarentegen tot een langere leestijd van de totale gebruiksaanwijzing.
Het aantal taken dat de deelnemers op de juiste manier uitvoerden, verschilde
niet per groep. Ook de tijd die de verschillende groepen nodig hadden om de taken
uit te voeren verschilde niet. Werd er echter alleen gekeken naar de benodigde tijd
voor de taken die goed uitgevoerd werden, dan was er een marginaal verschil tussen
de gebruikers van de P-gebruiks-aanwijzing en de gebruikers van de PSgebruiksaanwijzing. De laatsten hadden minder tijd nodig.

De resultaten van de vragenlijst lieten zien dat systeem- en
toepassingsinformatie geen effect hadden op de waardering van de
gebruiksaanwijzing en de dropjesmachine. Systeeminformatie had een negatief
effect op het vertrouwen van de deelnemers in hun vermogen om met de
dropjesmachine te kunnen werken. De antwoorden op de vragen naar de cognitieve
belasting lieten zien dat toepassingsinformatie een negatieve invloed heeft op de
cognitieve belasting tijdens de oefenfase. Zowel toepassings- als systeem-informatie
hadden geen effect op de cognitieve belasting tijdens de taakuitvoering.
Er werd een vervolgexperiment uitgevoerd dat gelijk was aan het eerste
experiment, alleen moesten de deelnemers aan dit experiment eerst de PS- en
daarna de P-taken uitvoeren. De resultaten kwamen overeen met de resultaten van
het eerste experiment.
Experimenten met verschillende apparaten
Onderzoeksvragen

De resultaten van de voorgaande experimenten lieten zien dat systeem- en
toepassingsinformatie weinig invloed hebben op directe en uitgestelde
taakuitvoering. In de experimenten in hoofdstuk 4 werd de invloed van
systeeminformatie op de directe taakuitvoering nogmaals gemeten.
In deze experimenten werd de invloed van systeeminformatie op een derde
vorm van taakuitvoering onderzocht: het leren werken met een soort-gelijk
apparaat. Op basis van eerder onderzoek (Gentner, 1983; Schumacher & Gentner,
1988) werd verondersteld dat met behulp van systeeminformatie een uitgebreidere
mentale representatie werd opgebouwd die, hoewel niet nuttig bij taakuitvoering met
het apparaat zelf, nuttig is bij het leren werken met een soortgelijk apparaat. Met
andere woorden, systeeminformatie zou leiden tot een grotere transfer van kennis.
Er werden drie experimenten uitgevoerd waarin werd getoetst of het le-zen van
systeeminformatie over een bepaald apparaat effect heeft op de mate van transfer
van kennis als er een soortgelijk apparaat bediend moet worden dat op dezelfde
manier werkt maar er anders uitziet. Onderzoek van O’Reilly en Dixon (2001a)
toonde aan dat de uiterlijke gelijkenis van de apparaten bepalend is voor de mate
van transfer van kennis. In de experimenten in hoofdstuk 4 werd getoetst of
systeeminformatie de invloed van de uiterlijke kenmerken op de mate van transfer
kon verminderen. Na het lezen van systeeminformatie zouden de deelnemers beter
weten hoe het apparaat werkt, en zouden ze minder afhankelijk zijn van het uiterlijk
van het apparaat.
Methode van onderzoek

De deelnemers aan deze drie experimenten moesten vier verschillende apparaten
leren bedienen. Voorafgaand aan het leren werken met de apparaten lazen de
deelnemers systeeminformatie of (nutteloze) marketinginformatie over het apparaat.
Ze lazen geen procedurele informatie. De apparaten konden in werking gesteld
worden door zes knoppen in de goede volgorde in te drukken. Wanneer een
deelnemer een verkeerde knop indrukte, verscheen er een boodschap op het scherm
met de naam van de juiste knop. Als de deelnemers er in slaagden de zes knoppen
twee keer achter elkaar in de juiste volgorde in te drukken, mochten ze beginnen
met het leren bedienen van het volgende apparaat.
Nadat de deelnemers de vier trainingsapparaten hadden leren bedienen,
moesten ze leren werken met vier testapparaten. De vier testapparaten leken erg
veel op de trainingsapparaten, alleen het uiterlijk kon op twee verschillende
manieren afwijken. In de eerste plaats konden de namen op de knoppen van de
testapparaten anders zijn dan de namen op de knoppen van de
trainingsapparaten. De namen op de testapparaten waren in dit geval synoniemen
van de namen op de trainingsapparaten. In de tweede plaats konden de knoppen op

de testapparaten op een andere plaats staan dan de knoppen op de
trainingsapparaten.
Het aantal onjuiste knoppen dat de deelnemers indrukten voordat ze de
trainings- en testapparaten konden bedienen werd geteld. De mate van transfer
werd berekend door het aantal fouten bij een trainingsapparaat te vergelijken met
het aantal fouten bij een testapparaat. Des te groter het verschil, des te hoger de
mate van transfer.
Resultaten en conclusies

De resultaten van de eerste twee experimenten lieten geen effect zien van
systeeminformatie op directe taakuitvoering. Na het lezen van systeeminformatie
maakten de deelnemers ongeveer evenveel fouten bij het leren bedienen van een
trainingsapparaat als na het lezen van marketinginformatie. De resultaten van het
laatste experiment lieten wel een positief effect zien van systeeminformatie op
directe taakuitvoering.
Zoals verwacht was de mate van transfer hoger als de namen op de trainingsen testapparaten gelijk waren en als de knoppen op de trainings-apparaten op
dezelfde plaats stonden als op de testapparaten. Het lezen van systeeminformatie
zorgde er niet voor dat de precieze formulering van de namen minder belangrijk
werd. Na het lezen van systeeminformatie was de mate van transfer hoger als de
namen gelijk waren, net als na het lezen van marketinginformatie. Het lezen van
systeeminformatie leidde wel tot een kleinere invloed van de plaats van de knoppen.
Na het lezen van systeem-informatie maakt het niet veel uit of de knoppen van de
testapparaten op dezelfde plaats staan als de knoppen op de trainingsapparaten of
niet. Na het lezen van marketinginformatie is de mate van transfer hoger als de
knoppen van test- en trainingsapparaten op dezelfde plaats staan dan wanneer de
knoppen op een andere plaats staan.
Conclusies
Beide soorten declaratieve informatie worden gelezen. Er wordt meer tijd besteed
aan systeeminformatie dan aan toepassingsinformatie. Bovendien wordt de tijd die
besteed wordt aan systeeminformatie gecompenseerd door minder tijd te besteden
aan procedurele informatie. Toepassingsinformatie in instructieve teksten leidt ertoe
dat de gebruikers meer tijd besteden aan de gebruiksaanwijzing in totaal. Deze
resultaten lijken erop te wijzen dat het opbouwen van een mentale representatie met
behulp van een P-gebruiks-aanwijzing evenveel tijd kost als het opbouwen van een
mentale representatie met behulp van een PS-gebruiksaanwijzing. Het opbouwen
van een representatie kost meer tijd als er toepassingsinformatie in de
gebruiksaanwijzing staat.
Beide soorten declaratieve informatie hebben negatieve effecten op andere factoren
dan taakuitvoering. Systeeminformatie heeft een negatief effect op het vertrouwen
van de gebruikers in het kunnen werken met het apparaat. Dit komt waarschijnlijk
doordat systeeminformatie mensen bewustmaakt van de complexiteit van het
apparaat. Toepassingsinformatie heeft een negatief effect op de cognitieve belasting
tijdens het leerproces. Dit wijst erop dat het opbouwen van een mentale
representatie moeilijker is als er behalve procedurele informatie en
systeeminformatie ook toepassingsinformatie in de gebruiksaanwijzing staat.
De twee soorten declaratieve informatie hebben geen effect op taak-uitvoering. De
resultaten van de Vox New York- en de dropjesmachine-experimenten lieten zien dat
toepassingsinformatie geen invloed heeft op directe en uitgestelde taakuitvoering.
Systeeminformatie had minder effecten op directe en uitgestelde taakuitvoering en

transfer dan verwacht. Deze informatiesoort had een marginaal significant effect op
uitgestelde taakuitvoering als daarbij geen gebruik mocht worden gemaakt van een
gebruiksaanwijzing. Verder had systeeminformatie een positief effect op transfer
naar een apparaat waarbij de knoppen op een andere plaats stonden dan op het
eerste apparaat.
Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor de afwezigheid van duidelijke
effecten van declaratieve informatie op taakuitvoering. In de eerste plaats is het
mogelijk dat de opzet van de experimenten niet optimaal was voor het meten van
effecten.
Een tweede verklaring is dat het niet mogelijk is een complete en coherente
mentale representatie van een apparaat op te bouwen na een relatief korte oefentijd.
In eerder onderzoek werd er altijd van uitgegaan dat als deelnemers eenmaal
hadden aangetoond dat ze de taak konden uitvoeren, ze een mentale representatie
hadden opgebouwd. Een deel van de resultaten van deze experimenten kan juist
verklaard worden door aan te nemen dat er na één keer werken met het apparaat
geen compleet en coherent model is opgebouwd, maar er slechts een paar losse
ideeën gevormd zijn over de werking en enkele procedures. Toekomstig onderzoek
zal moeten uitwijzen na hoeveel oefening gebruikers een complete en coherente
representatie van een apparaat hebben opgebouwd.
Een derde verklaring is dat ook andere informatiebronnen dan instructies kunnen
bijdragen aan de vorming van een mentale representatie, zoals Payne (1988, 1991)
veronderstelde. De resultaten van de experimenten wezen erop dat de deelnemers
met gebruiksaanwijzingen met declaratieve informatie deze informatie gebruikten bij
het leren werken met de apparaten. De gebruikers van instructies zonder
declaratieve informatie leerden beter met de apparaten te werken dan verwacht kon
worden op basis van de procedurele informatie. Dit kan verklaard worden door aan
te nemen dat zij een uitgebreide mentale representatie van de apparaten opbouwden
door gebruik te maken van andere informatiebronnen zoals de procedurele
informatie, het uiterlijk van het apparaat en de feedback die de apparaten gaven.
Een nadere inspectie van enkele experimenten die in het eerste hoofdstuk besproken
werden liet zien dat de resultaten van deze experimenten ook op deze manier
verklaard kunnen worden. In de toekomst zal onderzocht moeten worden welke
informatiebronnen gebruikers in verschillende situaties selecteren voor het
opbouwen van een mentale representatie.

