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Locatie: A117
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Does completing fine motor tasks with a given visual stimulus support memory of the sequences
and is there a gender differences concerning those tasks?
Mareike Bentfeld, Mirjam Gundlach, Stephanie Heinz, Birte Kerutt
Docent: Willem Verwey
Visual input tends to dominate input from other modalities in many situations. We wanted to know if
this is also true for memory. Is visual input more important than memory for processing a motor
sequence? Does visual input help to remember sequences? Or do humans only depend on their
automatic processing of a task without recognizing or using the visual stimuli anymore? To answer
these questions we used a discrete sequence production task. We designed five practice phases and one
test phase at the end of the experiment. Four light blue squares were shown on the computer screen,
which flashed up in a designed sequence. During the practice phase the participants had to press the
corresponding key to the flashed up square with one of four fingers of the left hand. During the test
phase the participants were allowed to press the finger sequences as soon as they knew which of the
two sequences was coming – importantly they did not have to wait for the visual stimulus to appear on
the computer screen. We hypothesised that the participants would be much faster in the test phase than
in the practice phase, because they could press the finger sequences relying only on their memory and
without having to wait for the visual stimulus.
A second hypothesis we wanted to test with this experiment is if there is a gender difference in error
rate and executing speed concerning the execution of fine motor tasks. Recent research showed some
evidence that women are faster and are making fewer mistakes in pressing key sequences (for example
Chipman and Hampson, 2006). We therefore expect women to show lower execution rates and less
errors. We tested these hypotheses with 12 male and 12 female students.
During the whole experiment the execution rate of the participants was recorded as well as their errors
in pressing the right keys. With this data we hope to get good results to prove or disprove our
hypotheses.

	
  
Locatie: LA A117
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Verschillen tussen mannen en vrouwen in de fijne motoriek: Het effect van stimulusrichting op
de uitvoering van reeds geoefende bewegingssequenties
Anneloes Post, Esther Withaar, Roger Wolf
Docent: Willem Verwey
In this study, the difference in fine motor skills between men and women is examined. We will also
observe the effect of the direction of a stimulus on the execution of previously practised sequences of
motions.
The experiment entailed a large number of trials which are based around a relatively small number of
key presses on a computer. This is an example of the Discrete Sequence Production Task. These trials
are divided over five blocks. The first four blocks were practice blocks leading up to the fifth ‘test’block. The further the subjects progressed, the more the first cue was to act as an imperative stimulus
for the entire sequence. This would reduce the execution time.
In the first four blocks (the practice phase), thirteen women and eleven men practised four blocks of
circa 150 trials. In these trials subjects needed to react to three sequential visual stimuli by pressing the
button that corresponds with the presented stimulus. After this, the subjects got to the test-block. This
block consisted of three sub-blocks. In the first sub-block the subject executed the task learned in the
first phase. In the second sub-block only the first stimulus was presented and the subject had to finish
the rest of the sequence. Lastly, the subjects were given a new sequence to simulate the unpractised
state.
We researched if there is a significant difference in reaction time between a homogenous and a
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conflicting situation. The homogenous situation herein is the polkadot-pattern background moving
from left to right, and the subject is required to press the key sequence directed from left to right. The
conflicting situation is that the background movement direction is opposite that of the key pressing
direction.
Seeing as men have a more developed spatial ability but less well refined motor skills than women, we
expect that men and woman will react differently when executing a sequential production task. It is
possible that the visual training in our experiment can result in men developing their fine motor skills.
This may cause men to approach or even surpass the level of motor sophistication that women can
reach.

	
  
Locatie: LA A117
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Leren ouderen langzamer?
Carina Snijder, Viola Hamer, Carola Engbers
Docent: Willem Verwey
Almost everyone uses the computer on a regular base. More and more companies require consumers to
use the computer, for example internet banking. It seems that younger adults use the computer much
more easy than older individuals. Is this really the case or does it just seem this way? Put differently:
‘Are there differences in learning movement sequences between younger adults (18-28) and older
adults (55-65)?’ The hypothesis of the study is: Older people will learn slower in comparison to
younger adults.
This study examined the differences with a discrete sequence production task. The participants had to
learn 2 kinds of sequences, namely a 3-key sequence and a 6-key sequence. The group practiced with
three fingers of each hand and they practiced both sequences during 6 phases. Following these practice
phases, there is the test phase. This phase, the 7th phase, consists of 3 different parts. In one part
participants had to learn 2 new sequences, also a 3-key and a 6-key sequence. In one part participants
had to rehearse the practiced sequences again. In the last part, participants had to complete the
rehearsed sequences. The computer only showed the first key.
This study was conducted with the help of 48 subjects. Both age groups, namely 18 to 28 and 55 to 65,
consisted of 24 participants. The data of the younger individuals were provided by a study that was
done one year earlier. The data of the older individuals were collected in this study.
The results that were found provide support for the hypothesis.
Locatie: LA A118
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Dyslexia, more than a language problem?
Alicia Müller, Linda Friedel en Cansu Can
Docenten: Marit Ruitenberg en Elian de Kleine
Developmental Dyslexia is a disorder with a wide spectrum of symptoms that appear in reading,
writing and motor domains. Theories have tried to explain this disorder from very different approaches.
The explanations range from a visual- ,a phonological-, and a processing deficit to one that involves a
deficit of the whole cerebellum. Still the question remains: What causes developmental dyslexia? In the
following study, this question is examined in the context of working memory. After reviewing the
current literature we established 5 hypotheses.
We tested visual/spatial, verbal and motor working memory of 23 subjects with 4 different tasks. One
of them is the Operation Span test which assesses the verbal working memory and measures its
capacity. The Luck and Vogel Task and the Corsi Block Tapping Task were used to test the visual
spatial working memory.
The Discrete Sequence Production task was also used to examine motor memory capacity.
Correlations between the results of the working memory tasks will be calculated to control if there are
relationships and will also be compared to results of a control group.
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Locatie: LA A118
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Working memories working together: Is there a correlation between the working memories?
Lars Nijboer, Danielle Poppe, Robbert van Hooij, Remon Klein Woolthuis
Docenten: Marit Ruitenberg en Elian de Kleine
In huidige working memory modellen wordt het motorische deel als een afzonderlijk systeem gezien,
ons doel is om aan te tonen dat het motorische deel wel degelijk samenhang vertoont met de andere
subsystemen. De kern van het onderzoek is het onderzoeken van de onderlinge relaties tussen de
visuospatiele, phonologische en motorische subsystemen van het werkgeheugen, en hun relatie tot de
Central Executive zoals in het prominente model van Baddeley aangegeven is. We verwachten dat aan
te tonen door middel van verscheidene testjes, waar wij verwachten dat vooral het proces ‘chunking’
van predictieve waarde zal zijn. Er is gekozen voor een cijferreeks, een lexicale decisietaak, een corsiblock tapping task en een Discrete Sequence Production reeks (DSP). Het fenomeen ‘chunking’ komt
naar voren in de testresultaten. Verder is elke geheugencomponent gedekt hiermee. Correlatietoetsingen zijn voornamelijk gehanteerd bij de data-analyse.

	
  
Locatie: LA A118
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Hoe groot is het geheugen?
Jeroen Hilgerink, Natalja Veer, Gloria Grommisch
Docenten: Marit Ruitenberg en Elian de Kleine
The purpose of our study is to measure different domains of working memory and investigate the
connections between these domains. Working memory refers to the relatively small amount of
information a person can store in mind and operate with at one time. It is subdivided into different
domains, such as verbal, visuospatial and motor memory. If these different kinds of memory are
connected to each other, it may be possible to predict the performance of one domain of working
memory by using another. To explore this, several memory tests were administered to 24 subjects,
measuring their motor, verbal and visuospatial working memory capacity in particular. All tests were
performed separately in order to prevent accidental overlap between the domains. The tests were the
Corsi block tapping test and the Luck and Vogel working memory task for visuospatial working
memory, the backward digit span test and the operation span test for verbal working memory, and the
DSP task for motor working memory. The results show little or no significant correlations between the
different domains of working memory. Results of only two tests, namely the Corsi block tapping test
and the Luck and Vogel working memory task, correlate significantly but only because they already
belong to the same domain. This implies that the different domains of working memory operate more
independently than expected.

	
  
Locatie: LA 1812
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Validatie van de Inquiry Skills Test
Welmoed Looge, Hanneke Fens, Kim Heilema, Hanneke Kip
Docent: Pascal Wilhelm
In het moderne onderwijs is ontdekkend leren steeds belangrijker geworden. De Inquiry Skills Test
(IST) is een vragenlijst die ontwikkeld is om de onderzoeksvaardigheden (inquiry skills) van scholieren
in de bovenbouw van het VWO te meten. De IST is een test die nog in ontwikkeling is, dit onderzoek
heeft als doel om meer bewijs te leveren voor de validiteit en betrouwbaarheid van de IST.
Om deze hoofdvraag zo goed mogelijk uit te werken, wordt er gebruik gemaakt van vier verschillende
deelvragen. De eerste deelvraag richt zich op de interne consistentie en criterium validiteit van de IST.

	
  

4	
  

De tweede deelvraag heeft betrekking op de construct validiteit. De derde deelvraag richt zich op de
samenhang met beroepsinteressen en in de vierde deelvraag wordt in gegaan op verschillen in leeftijd
en opleidingsniveau (bovenbouw/onderbouw).
Voor het valideren van de IST is gebruik gemaakt van de IST, een Cognitieve Capaciteiten Test (CCT)
en een digitale leertaak met bijbehorende voorkennistest en een leerprestatietest. Ook is er in dit
onderzoek gebruik gemaakt van de ABIV, de Amsterdamse Beroeps Interessevragenlijst. Omdat de
IST bedoeld is voor leerlingen in de bovenbouw van het VWO, zijn de vragenlijsten afgenomen bij 40
leerlingen uit twee 4 VWO klassen. Om te onderzoeken of de test ook aan jongere leerlingen kan
worden voorgelegd is tevens een 3VWO-klas betrokken in het onderzoek. Tijdens de presentatie zullen
de resultaten van het gehele onderzoek gepresenteerd worden.

	
  
Locatie: LA 1812
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Validatie van de Inquiry Skills Test
Lukas Lange, Antje Drawert, Niklas von der Goltz, Marten Korf
Docent: Pascal Wilhelm
De vaardigheid om zelf kennis op te doen door zelfstandig ontdekkend te leren speelt een steeds
belangrijkere rol in het onderwijs. Om deze reden heeft Horstink (2005) een Inquiry Skills Test (IST)
ontwikkeld. Met behulp van de IST is het mogelijk onderzoeksvaardigheden (inquiry skills) te meten.
Doel van het huidige onderzoek was de validiteit van de IST te onderzoeken. De IST werd afgenomen
bij 27 studenten van de Faculteit Gedragswetenschappen (17 vrouwen en 10 mannen) van de
Universiteit Twente. Naast de IST werden een Cognitieve capaciteiten test, een digitale
onderzoekstaak, een voorkennistoets en een leerprestatietoets afgenomen. De deelvragen van dit
onderzoek waren gericht op de interne structuur van de IST, de voorspellende waarde van de IST,
verschillen in score tussen mannen en vrouwen en het verband met “Science motivation.” Tijdens de
presentatie zullen de resultaten van het gehele onderzoek gepresenteerd worden.
Locatie: LA 1812
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Human-machine inter-rater reliability in shape-recognition based memory tests: Test
performance differences in varying pen-based input methods.
Carola Winter, Felicienne Minnaar, Maxime Welten, Melanie Knufinke
Docenten: Marjolein van Klink en Lars Bollen
The use of digital scoring in psychological test-scoring is still not common. This study focuses on
potential differences in test scoring using pen and paper as compared to a digital medium. The Ray
Visual Design Learning Test, a visual memory test, is administered in two different conditions -a pen
and paper condition versus a tablet condition. The two different conditions are studied and compared
providing qualitative data as well as quantitative data.
The following research questions are addressed:
-‐
Are there differences in RVDLT- scores between the two conditions?
-‐
Does intelligence have the same influence on the tablet condition of the RVDLT as it has on
the paper and pen condition?
-‐
How is drawing precision influenced by the two sources of administration?
-‐
What are the behavioral differences in the two conditions?
The RVDLT, a test measuring visual memory, was administered to 32 pupils, aged 13-16 years,
attending secondary education in the eastern part of the Netherlands. Respondents were randomly
assigned to one of two conditions. In both conditions a word knowledge subtest of the WISC III test
was administered between the final direct recall phase and the delayed recall phase of the RVDLT, in
order to test for intelligence. After administering the RVDLT a short test with distracter items was
introduced in order to gain qualitative data on both pen and paper and tablet use. For the pen and paper
condition the standard instructions for administering the RVDLT were used. In the tablet condition
necessary changes in the instructions were made, based on findings in the pilot test of this study.
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Locatie: HR N109
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Gevaarlijke gezondheid?
Bianca Gräbel
Docent: Margot Kuttschreuter
De ziekte van Lyme is een multisensorische ziekte. Deze ziekte word door teken overdragen. In de
laatste jaren, is het aantal geïnfecteerde mensen in Duitsland gestegen (Freud Widder, 2009). Vooral
kinderen hebben een verhoogd risico voor een besmetting met de ziekte van Lyme. Leeftijd word in
dit samenhang gedefinieerd als een risk factor . Aangezien kinderen vaak buiten spelen, zijn zij vaker
van tekenbeten betrokken (Orloski, Hayes, Campbell,Dennis, 2000) Voor deze redenen is het heel
belangrijk, om te onderzoeken welke factoren van het menselijke gedrag en hun cognities tot groter
risicoperceptie, en risico reducerend gedrag leiden. In mijn onderzoek “Lyme´s disease:
Riscperception, search for information,and risk reducing gedrag”, wil ik de relatie van de
componenten “Severity”, “Vulnerability”, “Response- efficacy”, “Self-efficacy” en “Angst” uit de
protectie motivatie theorie en gezondheidsgedrag onderzoeken. Verder word gekeken in hoeverre het
gezondheidgedrag van moeders met betrekking op hun kinderen in relatie staat tot hun
informatiezoekgedrag. Deze intenties leiden tot de volgende onderzoeksvraag:
“In hoeverre zijn de protecie motivatie theories determinanten Severity, Vulnerability, Responseefficacy , Self-efficacy en Fear en het informatiezoekgedrag van moeders gerelateerd aan hun
gezondheidsgedrag met betrekking tot hun kinderen?”
Methode
Een op basis van de protectie motivatie theorie ontworpen Nederlandse vragenlijst, word in het Duits
vertaalt en aangepast. Deze vragenlijst in totaal 105 uitspraken op die de proefpersoon moet reageren.
Deze uitspraken hebben betrekking tot de demografische achtergrond van de proefpersonen, de
determinanten van de protectie motivatie theorie en het informatiezoekgedrag. Behalve de vragen over
de demografische achtergrond van de proefpersoon, worden de vragen op een vijf point Likert scale
beantwoord. De proefpersonen kunnen de volgende antwoord-items kiezen: “Helemaal mee
oneens”(1), “Beetje mee oneens”(2) , “Eens noch oneens”(3), “ Beetje mee eens”(4), “Helemaal mee
eens”(5). De onderzoekspopulatie bestaat uit Duitse moeders met kinderen tot 12 jaar. Het worden
toevallig 7 Duitse moeders gekozen, om aan het onderzoek mee te doen.
Analyse
De data word op kwantitatieve manier geanalyseerd, om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Naast deze analyse volgt een kwalitatieve data analyse, die de kwantitatieve uitkomsten in relatie tot de
demografische achtergrond van de proefpersonen stelt, uitgevoerd. Aangezien de data analyse nog niet
volledig afgesloten is, kunnen op dit moment nog geen concrete resultaten en conclusies gepresenteerd
worden.

	
  
Locatie: HR N109
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
De ziekte van Lyme
Inge-Loes Vredegoor, Myrthe Evers, Nienke Weekenstroo, Leonie Hulshof
Docent: Margôt Kuttschreuter
De krantenkoppen staan er vol mee; 'De ziekte van Lyme zet opmars voort' (Trouw, 29-03-2010), 'Meer
meldingen ziekte van Lyme' (Telegraaf, 31-03-2010), 'Meer teken besmet met gevaarlijke bacterie'
(AD, 25-03-2010). De ziekte van Lyme begint steeds meer aandacht te vragen en dat is niet zomaar.
Nederland is één van de zwaarst met Borrelia geïnfecteerde landen (Smit et al., 2003). De ziekte van
Lyme is een infectie ziekte die wordt overgedragen door de schapenteek lxodes Ricinus. Als een
persoon gebeten wordt door een teek die drager is van de bacterie Borrelia Burgdorferi, kan de ziekte
van Lyme ontstaan.
Toch blijkt, ondanks de vele media-aandacht en de stijgende trend, dat de gevolgen van de ziekte door
de Nederlandse bevolking wordt onderschat. Hoe komt dat?
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Door meer informatie te verkrijgen over de risicoperceptie van de ouders van kinderen over de ziekte
van Lyme, kan de toenemende trend misschien doorbroken worden. De onderzoeksvraag luidt dan ook;
'In hoeverre zien ouders van kinderen de ziekte van Lyme als een gevaar en zullen ze preventief gedrag
gaan vertonen en/of hier informatie over zoeken?'
In dit onderzoek zijn 85 random respondenten betrokken (bestaande uit 32 mannen en 53 vrouwen), die
allemaal één of meer kinderen hebben in de leeftijdscategorie van 0 t/m 13 jaar. Deze kinderen zijn
namelijk het meest kwetsbaar voor de ziekte, omdat zij zich relatief veel in bossen begeven. Door
middel van een online vragensurvey is de mening van deze ouders gevraagd over de ziekte van Lyme.
Uitgaande van de Protection Motivation Theory (Rogers, 1983) en de Theory of Planned Behavior
(Ajzen, 1991) hebben we tien determinanten opgesteld, die van belang zijn bij het zoeken naar
informatie en het vertonen van preventief gedrag van de ouders. Deze determinanten zijn kans, ernst,
angst, uitkomstverwachting, zelfeffectiviteit, kosten van preventief gedrag, betrokkenheid, kennis,
informatie behoefte en sociale norm. Door het gebruik van het computerprogramma SPSS wordt
gekeken of er verbanden zichtbaar zijn. Deze resultaten zullen worden besproken en bediscussieerd.
Locatie: HR N109
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Onderzoek naar het mogelijke effect van motivatie en self-efficacy tijdens het afvallen
Jurrie Eijhuisen, Douwe Beker, Thijs Middelhuis
Docent: Henk Boer
In 2007 had 45 procent van de Nederlandse bevolking van twintig jaar en ouder matig, dan wel ernstig
overgewicht. In Nederland kampt zelfs 11 procent van de bevolking met ernstig overgewicht, ook wel
obesitas genoemd. Gezondheidsrisico’s die hieruit voort kunnen komen zijn onder andere hartklachten,
verhoogde bloeddruk, herseninfarcten en slaap-apneu. Het is van belang om te onderzoeken welke
psychologische factoren van invloed zijn op overgewicht.
Er zijn tegenwoordig talloze manieren om van overgewicht af te komen. Een voorbeeld hiervan is het
programma ‘Gewichtsmanagement’. Dit programma wordt aangeboden door Medifast, onderdeel van
de Saxenburgh Groep met vestigingen in Hardenberg, Coevorden en Ommen. Deelnemers aan het
afvalprogramma worden onder strenge begeleiding van een internist, een fysiotherapeut, een diëtist en
een maatschappelijk werker geholpen met het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Kort gezegd ziet
het programma er als volgt uit: in de eerste weken van de cursus wordt door middel van
voedselvervangers een groot gedeelte van het gewicht verloren. Na verloop van tijd gaat dit over in een
gewoon eetpatroon zonder voedselvervangers. Tevens wordt er in deze tweede periode aandacht
besteed aan intensieve beweging.
Uit vooronderzoek is gebleken dat er binnen het programma ‘Gewichtsmanagement’ op grote schaal
sprake is van uitval. Een groot deel van de deelnemers maakt het programma niet af en stopt
vroegtijdig. In samenwerking met Medifast wordt onderzocht wat hier de eventuele oorzaken van
kunnen zijn.
In de eerste twaalf weken na de voedselvervangers, waarin het sporten wordt opgestart, wordt er een
vragenlijst afgenomen in de eerste, zesde en twaalfde week. Door middel van de vragenlijst is gekeken
naar rol van motivatie en self-efficacy in het uitvalpatroon. Tevens wordt gekeken naar de
demografische kenmerken van de deelnemers. De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zullen in
de presentatie tijdens het symposium medegedeeld worden, maar de voorlopige uitkomsten lijken te
bevestigen dat motivatie en self-efficacy een grote rol spelen in het uitvalpatroon.

Locatie: LA A222
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Ontwerp van een pedagogical agent voor leerlingen in het basisonderwijs
Wendy Visscher, Marit Hoekman, Moniek Kötter, Annemieke Dokter
Docent: Ard Lazonder
In het huidige leren wordt veel gebruik gemaakt van computers en leerprogramma’s voor kinderen.
Deze leerprogramma’s hebben een virtuele docent nodig die aanwijzingen geeft, feedback geeft en de
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resultaten bespreekt. Over deze virtuele docent is nog niet veel bekend, moet het een man of een vrouw
zijn, moet de docent een donkere of een blanke huidskleur hebben enzovoorts. In dit onderzoek wordt
er gekeken naar de uiterlijke kenmerken van de virtuele docent, dit gebeurt aan de hand van twee
onderzoeken. De onderzoeksvraag luidt: Welke uiterlijke kenmerken moet een agent hebben, zodat
leerlingen uit het basisonderwijs de agent als virtuele docent accepteren?
In het eerste onderzoek kregen leerlingen van groep acht onderdelen van een gezicht waarmee zij zelf
een virtuele docent in elkaar kunnen zetten. Zij kregen de keuze uit blije, vriendelijke, strenge en
neutrale gezichtsonderdelen. Hieruit bleek dat de kinderen de meeste voorkeur geven aan een Blije of
vriendelijke docent of aan een strenge docent. De gevonden gegevens zijn vervolgens gebruikt in het
tweede onderzoek, hier kregen andere kinderen uit groep acht al gemaakt virtuele docenten aangeboden
met de kenmerken die in het eerste onderzoek naar voren kwamen. De leerlingen in het tweede
onderzoek kregen de keuze uit twee blije of vriendelijke docenten, twee strenge docenten en twee
neutrale docenten. Zij werden hier gevraagd om keuzes te maken tussen de docenten en uit te leggen
waarom zij de gekozen docenten als beter ervoeren. Dit gebeurde aan de hand van een interview. De
resultaten van het tweede onderzoek worden op dit moment nog verwerkt.

	
  
Locatie: LA A222
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Afkijken moet ?! Het ontwerpen van uitgewerkte voorbeelden bij het leren met
computersimulaties
Ruud Zandbergen, Jildou ter Wal & Annemiek de Wit
Docente: Yvonne Mulder
Uit onderzoek blijkt dat onderzoekend leren, een lesmethode waarbij leerlingen zelfstandig de
domeinkennis moeten achterhalen zonder de ondersteuning van een docent, lang niet altijd effectief is;
Tijdens het leerproces raken leerlingen al snel de draad kwijt en steken ze weinig tot niets van de stof
op (Mulder, Lazonder en de Jong, 2009). Om onderzoekend leren te laten slagen als lesmethode zal het
dus aangepast moeten worden. Een mogelijkheid is om leerlingen tijdens onderzoekend leren te
ondersteunen met uitgewerkte voorbeelden die gericht zijn op het aanleren van
onderzoeksvaardigheden. Uitgewerkte voorbeelden, een zeer effectieve lesmethode (Hilbert, Renkl,
Kessler en Reiss, 2008), leggen stap-voor-stap uit wat er gedaan moet worden om tot de juiste
oplossing te komen. Onze eerste onderzoeksvraag luidt dan als volgt: ‘Kan onderzoekend leren
ondersteund worden door uitgewerkte voorbeelden’? We willen ook kijken of er verschil is in prestatie
bij twee verschillende uitgewerkte voorbeelden, die verschillen in domein en complexiteit. De tweede
vraag die we proberen te beantwoorden is daarom: ‘Is er een significant verschil in prestatie bij de
twee uitgewerkte voorbeelden’? (binnen het domein, en niet zo complex; buiten het domein, maar
complex)
Onderzoeksmethode
4-vwo leerlingen werkten aan een onderzoekend leren taak over een complex elektrisch circuit.
Inzichten over het circuit moesten zij weergeven in een model die getest kon worden.
Alle leerlingen werden hierbij ondersteund door uitgewerkte voorbeelden, in de vorm van
instructiefilmpjes, die hen onderzoeksvaardigheden aanleerden. Op basis van voortest scores werden de
leerlingen toegekend aan twee condities; In de minder complexe, maar zelfde domein (C-) conditie
(n=16) werden onderzoeksvaardigheden gedemonstreerd aan de hand van een versimpeld elektrisch
circuit. In de complexe, maar ander domein (C+) conditie (n=14) werden dezelfde
onderzoeksvaardigheden gedemonstreerd, maar nu in de context van de volledige complexe werking
van een watertank.
Resultaten en conclusies
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt het gedrag en de prestatie van de leerlingen
geanalyseerd. Voor het gedrag wordt gekeken naar hoe vaak de filmpjes zijn bekeken, hoe vaak de
simulatie is gerund en hoe vaak het eigen model is getest. De mate van prestatie wordt bepaald door de
eindmodellen van de leerlingen te scoren.
Locatie: LA A222
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
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Hoe zeker zijn leerkrachten van hun zaak? Self-efficac y van leerkrachten in wetenschap en
techniek basisonderwijs
Chloé Dorleijn, Anna Gallinat, Anneloes Klunder & Mirthe ten Vaanholt
Docenten: Jules Pieters, Petra Fisser, Chantal Velthuis
Nederland kampt met een negatief imago van natuur en techniek. Dit negatieve imago is onder
basisschoolleerkrachten niet anders. Velen van hen vinden het moeilijk om natuur- en
techniekonderwijs te verzorgen, vinden het moeilijk met vragen van leerlingen op dit gebied om te
gaan en vallen het liefst terug op standaard tekstboeken.
Met ons onderzoek wilden wij de volgende vraag beantwoorden: In hoeverre speelt self-efficacy van
basisschoolleerkrachten een rol bij het wel of niet verzorgen van natuur- en techniekonderwijs?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we uitgezocht wat self-efficacy precies is, uit welke
factoren het bestaat en welke factoren een rol spelen bij het tot stand komen van self-efficacy.
We hebben de bestaande STEBI-vragenlijst van Riggs & Enochs bewerkt en afgenomen bij
basisschoolleerkrachten in Twente. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst hebben we
gekeken naar de relatie tussen self-efficacy en geslacht, de relatie tussen self-efficacy en het aantal
jaren onderwijservaring en de relatie tussen self-efficacy en het volgen van nascholing op het gebied
van natuur en techniek. Bovendien hebben we gekeken naar hoeveel tijd leerkrachten besteden aan
natuur- en techniekonderwijs en de tijd die ze daaraan zouden willen besteden.
Om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hebben we eerst een literatuurstudie uitgevoerd,
daarna hebben we de STEBI bewerkt en afgenomen bij basisschoolleerkrachten, we hebben de
resultaten geanalyseerd en uiteindelijk verslag gelegd van onze resultaten.
Na het uitvoeren van de analyses, kwamen we erachter dat er geen verband is tussen self-efficacy en
geslacht. Een verwacht resultaat was dat het volgen van een nascholing op het gebied van natuur en
techniek leidt tot een hogere self-efficacy.
Het bleek dat er geen samenhang bestaat tussen het aantal jaren onderwijservaring en self-efficacy en
als laatste hebben we gevonden dat leerkrachten meer tijd aan natuur en techniek willen besteden dan
ze momenteel doen.
Al met al hebben we nieuwe inzichten opgedaan over de stand van zaken met betrekking tot selfefficacy voor natuur en techniek bij basisschoolleerkrachten.
Locatie: LA A224
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Hoe gebruiken experts en novices multiple representaties?
Inga Schwabe, Janina Torbecke, Maren Eggers, Miriam Kohmaescher
Docenten: Theo van Leeuwen en Jan van der Meij
Het onderwerp van de onderzoeksopdracht zijn multiple representaties. Met hulp van representaties
kunnen abstracte dingen en systemen inzichtelijk en beter kenbaar gemaakt worden. Daardoor zijn zij
een ondersteuning voor het leerproces en worden vervolgens ook meer in de leeromgeving gebruikt. Er
is sprake van multiple representaties indien gebruik wordt gemaakt van twee of meer representaties om
systemen en processen te representeren. Met representaties in het algemeen zijn al veel onderzoekers
bezig geweest. Echter lijkt het verschil tussen experts en novices met betrekking tot multiple
representaties nog onduidelijk te zijn. Dit proberen wij door dit onderzoek verder te verhelderen. Per
definitie zijn experts mensen met veel kennis en ervaring op een bepaald vakgebied. Daarentegen
hebben novices geen of weinig kennis op een bepaald vakgebied. Om verder inzicht te verkrijgen in
deze aspecten zijn we geïnteresseerd op antwoorden op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre
verschillen experts en novices met betrekking tot het gebruik van multiple representaties?
Om de onderzoeksvraag te toetsen zijn in het daadwerkelijke experiment zowel studenten die een
technische studie volgen als psychologiestudenten als proefpersonen gekozen. Omdat het experiment
technische onderwerpen bevat zijn in dit geval de technische studenten de experts en de
psychologiestudenten de novices.
Locatie: LA A224
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
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Hoe gebruiken leerlingen multipele representaties?
Lucian Walther, Jop Masselink, Kai Giessalmann, Daniel Wienkamp
Docenten: Jan van der Meij en Theo van Leeuwen
Locatie: LA A235
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Bieden garanties uit het verleden resultaten voor het heden?
Heleen van der Velde, Joris Lucassen, Martijn Broeks, Ruben Mol
Docenten: Karin Sanders & Hayo Baarspul
De link tussen de prestaties van een bedrijf en het HRM wordt ook wel de “HR black box” genoemd.
In het verleden werd er voornamelijk onderzoek gedaan naar welke HR onderdelen de prestaties van
het bedrijf bevorderen. Terwijl de vraag:”hoe bevordert HRM de prestaties van een bedrijf?” veel
relevanter is. Deze vraag is van belang voor onderzoek en de uitvoering van HRM(Collins, 2003).
Bowen en Ostroff (2004) probeerden deze vraag al te beantwoorden door middel van de
attributietheorie. Met dit onderzoek is er een stap in de goede richting gezet, echter kan er nog veel
ontdekt worden in de HR black box. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van het onderzoek
van M. Moorkamp en K. Sanders. Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
“Wanneer attribuëren medewerkers hun eigen gedrag aan het HRM binnen een organisatie? “ Met
deze vraag proberen we meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het HRM en de attributietheorie.
Voor dit onderzoek is een model opgesteld. Door dit model te testen wordt er een antwoord gezocht op
de onderzoeksvraag.

	
  

Het onderzoek wordt gedaan door enquêtes af te nemen bij bedrijven. Hierbij wordt per bedrijf op één
afdeling bij 10 mensen de enquête afgenomen. Om het effect van een HRM-beleid te onderzoeken is
het van belang dat de bedrijven een P&O-afdeling hebben.

	
  
Locatie: LA A235
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
HRM( Human Resource Management) en Organisatieperformance – De rol van Distinctiveness
Teresa Stolte, Britta Semlianoi, Janine Boeing, Lotta Schulze
Docenten: Karin Sander & Hayo Baarspul
De afgelopen decennia wordt veel aandacht besteden aan de samenhang tussen HRM, medewerkers en
volgens de organisatieperformance, maar er wordt geen verklaring voor dit samenhang gevonden. De
onderzoeken richten zich meestal op de inhoud van HRM- methoden en de invloed ervan op
medewerkers en volgens op de organisatieperformance. Dit onderzoek biedt nu een heel nieuwe aanpak
om uiteindelijk een verklaring te vinden. In dit onderzoek wordt de inhoud van HRM en het proces
tussen eigenschappen van HRM en medewerkers met elkaar gecombineerd.
Doelstelling van dit onderzoek is het dus de invloed van HRM op houdingen van medewerkers te
bepalen. De samenhang dat een goede attitude van medewerkers tot een betere werkpresentatie leidt en
dus tot betere organisatieperformance is bekend, maar de kennis hoe HRM medewerkers beïnvloedt
ontbreekt.
Om deze samenhang te kunnen verklaren, richt zich dit onderzoek erop, hoe medewerkers HRM
ervaren en welke invloed dit op hun affectieve betrokkenheid heeft. Daarnaast wordt de rol van
distinctiveness onderzocht en in hoeverre distinctiveness een invloed heeft op de samenhang tussen
waargenomen HRM en affectieve betrokkenheid. Dit onderzoek veronderstelt dat er een positieve
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samenhang bestaat tussen waargenomen HRM en affectieve betrokkenheid van de medewerkers.
Distinctiveness heeft vermoedelijk een modererende invloed op deze samenhang.
Dit onderzoek is een kwantitatieve onderzoeksopzet met gestandaardiseerde enquêtes, die in zes
bedrijven met een formele HRM- structuur worden afgenomen. In totaal worden in 8 afdelingen 10
medewerkers gevraagd de enquête in te vullen.
Resultaten van dit onderzoek hebben invloed op de praktijk van organisaties en HR beleid, omdat als
de processen en factoren bekend zijn hoe HRM medewerkers beïnvloedt, de HR beleid verbeteert kan
worden en individueel toegepast op de enkele bedrijven om best mogelijke resultaten te bereiken.
Hierdoor kan de resource “ mens” optimaal ingezet worden. Hieruit profiteren zowel de medewerkers
als ook de organisatie.

Locatie: LA A235
Tijd: 13.45 - 15.30 uur
Dutch “gedogen” and its implication on conflict management
Carolin, Katzenski, Yvonne Schilling, Nora van Maklenburg, Marita Espey
Docent: Huadong Yang
Locatie: LA A117
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Learning during sleep?
Michael Golla, Gabriele Owtschary, Christina Pohl, Mira Beckmann
Docent: Willem Verwey
This study examines the role of sleep on performing a finger sequence motor task. We find this topic
very interesting because today exists a lot of research on the effects of sleep but the studies show mixed
results. Therefore researchers still do not agree about the function of sleep.
In our study we used the discrete sequence production task which consists of a few key presses. In this
task subjects respond to a sequence of stimuli, which are presented in a determined order. We assigned
half of our 24 participants in a sleep condition and the other half in a condition with an equivalent
period of wakefulness between the two sessions. In the first session the participants practiced six
blocks with two different sequences. An important feature is that our subjects used different fingers
when they executed the sequences. Besides the role of sleep we also wanted to explore the influence
that the use of different hand configurations has on the performance of the discrete sequence
production task. That is why the half of the group in the sleep condition and the half of the group
without sleep practiced with three fingers of the right hand. The rest used two fingers of the left hand
and one finger of the right hand. At the end of the first session the subjects had to perform two
testblocks where they used both the hand configuration that is familiar to them and a new hand
configuration. After an interval of 12 hours they executed the testblocks again. We counted the number
of correct key presses and measured the reaction times of our participants.
Our first assumption was that sleep enhances the performance of the discrete sequence production task
so that the subjects who sleep between the sessions execute the sequences faster than the group that
stays awake. We supposed further that the participants perform the sequences in the testblocks faster
when they make use of the practiced hand configuration than when they use the new hand
configuration. We present our results in June at the University of Twente.
Locatie: LA A117
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Motor learning during childhood
Hanna Kulbatzki, Florence Lehnert, Jesse Muller
Docent: Elger Abrahamse
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On the field of discrete sequence learning there has already been research conducted with groups of
young adults (18-28) and elderly (75-88). So far no research has been dedicated to the agegroup of 10
to 18, this way of learning. In this exploratory study children were approached in the agegroup of 11 to
13. It is expected that these children will show a different way of learning during their participation in
the discrete sequence production (DSP) task in comparison with the other two age groups.
The participants on this study were asked to repeatedly perform a 3-key and a 6-key sequence
intermixed. The research consists of 7 blocks, the first 6 blocks formed the learning phase in which the
children repeatedly performed these two sequences. Between the 6th and 7th block the children filled
in a questionnaire, the answers will provide insight in their ability to recall and/or recognize the
sequences they had performed during the last 6 blocks. The 7th and final block served as a test phase.
It is expected that the results of this study will show that these children have a different way of
chunking the sequences than has been reported in studies with other groups. A possible cause for this
difference is the developmental stage of the prefrontal cortex. This part of the cortex develops slowly
and will keep on developing till the age of thirty. Furthermore it plays an important role in the learning
process and in working memory, and thus would be an exemplary explanation for these different ways
of chunking.
Locatie: LA A117
Tijd: 15.45 - 17.30
Bewegen is complex!
Kathrin Müller, Charlyn Christ, Vanessa Kleine
Docent: Elger Abrahamse
Consider your daily routine: taking a shower, getting dressed or riding a bike are rather complex,
automatic movements, which involve a lot of muscles and neuronal paths. In laboratory settings,
however, cognitive models of movement are investigated by means of relatively simple key-press
tasks, where only finger movement is involved. Can those cognitive models be correctly conveyed to
complex movements? In our research we examined the following questions: Are there any differences
in the learning process of simple and complex movements in motor sequence learning? Is a learned
motor sequence of simple movements transferred to the same sequence executed in complex
movements and vice versa? To explore these issues, participants were randomly assigned to one of two
conditions, in which they had to learn a motor sequence of either relatively complex arm and legs
responses, or relatively simple key-press responses. In a subsequent test phase, participants who had
learned the sequences by using their fingers were tested with the same and with new sequences using
two foot pedals and two keys, thus moving their arms and legs, and vice versa. We found that the
reaction times shortened equally during the training phase, indicating a similar learning effect in both
conditions. Nevertheless reaction times for complex movements were higher in total. In the test phase
of the simple-movements condition, results showed significantly lower reaction times for familiar
sequences than for new sequences. This provides support for the existence of a transfer-effect from
already learned complex to simple movements. However, in the complex-movements condition, this
effect was not apparent, indicating that a transfer from simple to complex movement is not as evident.
Locatie: LA A118
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Mental Models of Municipal Websites -Card Sorting StudieTheresa Blaesse, Sabina Kowoll, Martin Scheithauer, Thilo Doepel
Docent: Martin Schmettow
Bij dit onderzoek zijn volgende onderzoeksvragen gehanteerd: “Hoe structureren studenten de
navigatiestructuur van een gemeentelijke website?” en"Hebben de ontwerpers van de gemeentelijke
website www.enschede.nl rekening gehouden met het mentaal model van hun bezoekers?"
en "Is Card Sorting een geschikte methode om een website wetenschappelijk te evalueren?"
In de tegenwoordige wereld van de informatietechnologie worden website-ontwikkelers iedere dag
geconfronteerd met het probleem van de opbouw van de navigatiestructuur. Voor de eindgebruiker gaat
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het hierbij vooral om het vinden van informatie in de chaos van een website. Steeds meer mensen
maken bij een groeiend aantal aangelegenheden gebruik van het internet om dingen te regelen. Ook de
weg naar de gemeente kan worden bespaard en kan er informatie, formulieren en afspraken online
worden geregeld. Deze websites zijn echter vaak overladen en gebruikers raken er soms kwijt op zoek
naar de informatie die ze nodig hebben.
Om dit verschijnsel te voorkomen moet de opbouw van de websites, in het bijzonder de taxonomie van
de categorieën en hun inhoud, overeenkomen met de verwachte structuur van de gebruiker.
Card Sorting is een empirische onderzoeksmethode om het mentaal model van de gebruiker te
achterhalen. Dertig proefpersonen tussen de 17 en 23 hebben een aantal gekozen items, uitgeprint op
kaartjes, op een tafel gesorteerd volgens hun eigen orde, zoals ze het zouden verwachten op een
website. De items zijn 70 categorieën of subcategorieën van de gemeente Enschede
(www.enschede.nl).
Aan de hand van de resultaten van het Card Sorting wordt een gemiddeld mentaal model verkregen van
de gebruiker, want de items worden semantisch gerelateerd aan elkaar. Het resultaat zal een semantisch
netwerk zijn met het vocabulaire van een gemeentelijke website.
Ook al is de data-analyse op het moment van het samenstellen van dit abstract nog niet afgerond, kan al
worden gesteld dat met behulp van kwantitatieve statistische methoden als clusteranalyse onderzocht
kan worden, welke items in hoeverre met elkaar samenhangen. De van de proefpersonen benoemde
categorieën worden telkens ook kwalitatief geanalyseerd. Daarmee wordt gekeken of de actuele
website overeenkomt met het empirisch verkregen mentaal model van de proefpersonen, oftewel in
hoeverre de ontwerpers rekening hebben gehouden met de gebruikers. De resultaten van het onderzoek
kunnen tot praktische implicaties voeren. Om het gebruik van gemeentelijke websites te bevorderen
kunnen aanpassingen worden uitgevoerd betreffend web usability, waardoor de website toegankelijker
wordt voor de gewone gebruiker.
Locatie: LA A118
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
The sky is the limit
Chris Kramer, Miro Hejduk, Tim Ziel
Docenten: Mathijs Noordzij & Durk Talsma
Korte beschrijving
In het trainen van piloten wordt vaak gebruik gemaakt van een flightsimulator. Deze flightsimulators
worden gemaakt om de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen, op één punt na: er komen veel
meer problemen in voor dan in normale vluchten. Deze fouten en moeilijke situaties worden gebruikt
om te kijken hoe piloten omgaan met deze problemen en of zij ze correct oplossen. Het probleem
hierbij is dat de piloten deze “extra” fouten verwachten als ze in een flightsimulator stappen en niet als
ze op een normale vlucht stappen. In ons onderzoek willen we aantonen of een hoger
verwachtingspatroon leidt tot een sneller herkenning én oplossing van calamiteiten. Dit experiment
wordt uitgevoerd door studenten te leren vliegen met het flightsimulatie programma Flightgear.
Opzet
De proefpersonen worden opgedeeld in een experimentele- of controlegroep. Beide groepen krijgen
dezelfde training m.b.t. het bedienen van het vliegtuig in flightgear, waar alleen de experimentele fase
de groepen onderscheid. Tevens oefenen beide groepen hetzelfde scenario, dat ook gevlogen moet
worden in de experimentele fase. De experimentele groep krijgt in de experimentele fase te horen dat
er dingen fout kunnen gaan tijdens het vliegen, door ze te vertellen dat Flightgear levensecht is en dus
dingen fout kunnen gaan. De controlegroep wordt niks verteld. Wanneer er manipulaties worden
toegepast, zoals het laten uitvallen van de motoren, wordt de reactietijd gemeten van de proefpersoon.
De reactietijden van alle manipulaties worden verwerkt in SPSS, zodat er een mogelijk verschil kan
worden aangetoond. Tevens moet de proefpersoon de think aloud methode toepassen: hij/zij moet alles
vertellen wat hij/zij ziet, hoort en denkt. Dit leidt tot aanvullende informatie, waar tevens mogelijke
categorieën gevonden kunnen worden.
Resultaten
1. Sommige manipulaties zijn niet, of slechts zelden, opgemerkt door de proefpersonen.
2. Bij alle andere manipulaties blijkt de experimentele groep sneller gereageerd te hebben.
Conclusies
1.Een hoger verwachtingspatroon leidt niet direct tot een betere herkenning van alle vooraf gekozen
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manipulaties.
2. De manipulaties die door beide groepen zijn opgemerkt, blijken beter herkend te worden door de
experimentele groep.
3. Bepaalde biases beïvloeden de resultaten.
Locatie: LA A118
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Het Colavita effect
Jadran Botterman, Bas Olthof, Cindy Paans
Docenten: Durk Talsma en Matthijs Noordzij
Een opvallend verschijnsel bij de perceptie van visuele en auditieve stimuli, is het feit dat wanneer
beide tegelijkertijd werden aangeboden, mensen geneigd zijn om de auditieve stimulus te
veronachtzamen en alleen aandacht te hebben voor de visuele stimulus (het Colavita effect). Dit
onderzoek had als doel om het Colavita effect verder onder de loep te nemen en te bekijken of
emotionaliteit invloed zou hebben op dit effect. De invloed van emotionaliteit werd omgezet in de
volgende onderzoeksvraag: in hoeverre is er verschil in het optreden van het Colavita effect tussen het
aanbieden van emotionele en neutrale stimuli?
De studie werd gevormd door een within subjects design waarin 30 proefpersonen acht verschillende
condities doorliepen. Per conditie kregen de proefpersonen 25 trials te verwerken. Per proefpersoon
kwam dit neer op 200 trials die moesten worden doorlopen. De trials bestonden uit emotioneel of
neutraal geladen woorden. Deze woorden zijn voornamelijk gehaald uit het onderzoek van de
emotionele Stroop taak. De trials werden random aangeboden. De acht condities waren tweeledig:
unimodaal of bimodaal. De eerste vier (unimodale) condities bestonden uit: auditief emotionele
woorden, visueel emotioneel woorden, auditief niet-emotionele woorden, en visueel niet-emotionele
woorden. De laatste vier (bimodale) condities bestonden uit: auditief emotioneel vs. visueel neutraal,
auditief neutraal vs. visueel emotioneel, auditief neutraal vs. visueel neutraal, en auditief emotioneel vs.
visueel emotioneel.
Uit de voorlopige data-analyse is naar voren gekomen dat het experiment niet de verwachte replicatie
van het Colavita effect heeft opgeleverd. Op dit moment is de volledige analyse niet compleet.
Een eerste aanknopingspunt voor het niet vinden van het Colavita effect, is methodologisch van aard.
Het is goed mogelijk dat de keuze voor woorden als stimuli verkeerd heeft uitgepakt. In alle
voorgaande experimenten werd namelijk gekozen voor simpele geluiden of afbeeldingen die veel
sneller werden aangeboden (net boven de subliminale grens).
Tevens was er tijdens de afname van het onderzoek sprake van storende (omgevings)variabelen waar
niet voor gecontroleerd kon worden. Bijvoorbeeld direct naast het gebouw waarin de onderzoeksruimte
zich bevond, vonden werkzaamheden plaats aan nabijgelegen gebouwen. Dit veroorzaakte de nodige
geluidsoverlast, met als gevolg dat proefpersonen snel afgeleid raakten van het experiment.
Locatie: LA 1812
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Productdesign en smaakperceptie
Ricarda-Marie Brox, Christine Cramer, Marina Illerhues, Juliane Menting
Docenten: Peter de Vries en Martijn Veldkamp
Tot nu toe is al veel onderzoek gedaan naar de invloed van bepaalde factoren, zoals licht, omgeving,
geur of kleuren op de smaakperceptie van mensen. Deze effecten kunnen worden verklaart door het
fenomeen “priming”. Bij priming worden relevante mentale representaties op een subtiele manier
geactiveerd en vervolgens wordt het onbewuste en niet beoogde effect van deze activatie opgeroepen.
Ook een visuele stimulus kan van groot invloed zijn. Zo kan bijvoorbeeld vanille-ijs dat bruin is
gekleurd als chocolade-ijs waargenomen worden.
In tegenstelling met bekende onderzoeken wordt in ons onderzoek gekeken of smaakperceptie
beïnvloedt word door priming aan de hand van smaaksamples. Op basis daarvan is de volgende
onderzoeksvraag tot stand gekomen: Wat voor effect heeft de visuele prime op de smaakperceptie van
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een vloeistof?
Om dit te onderzoeken zijn de participanten in drie verschillende condities verdeeld. Deze zijn een
conditie met een citroenafbeelding, een met een aardbeiafbeelding en een controleconditie met geen
afbeelding. Alle participanten moesten bij het begin van het experiment een drankje, namelijk water
met citroensmaak, proeven. Aansluitend kregen de participanten in een andere kamer vijf verschillende
drankjes aangeboden die telkens een verschillende intensiteit aan citroensmaak hadden. Ze moesten
één ervan kiezen die volgens hen het meeste op het eerste drankje leek. Bovendien moesten ze met een
aantal vragen de smaaksamples t.o.v. hun eigen waarneming van smaak beoordelen. In de tweede
kamer hing één of geen van de afbeeldingen. We verwachten dat participanten in de citroenconditie de
proefdrank als sterker waarnemen dan participanten uit de andere beide condities. Verder verwachten
we geen verschil in waarneming tussen de aardbeiconditie en de controleconditie.
Een ANOVA laat zien dat er een significant verschil is tussen de drie condities. Er was bij een
grafische weergave te zien dat participanten in de experimentele condities vaker voor dranken met een
minder sterke citroensmaak hebben gekozen dan in de controleconditie. Daarmee is onze hypothese
bevestigd.
Locatie: LA A1812
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Priming en Smaakperceptie
Matthias Großkopf, Philip Neuß, Oliver Moch
Docenten: Peter de Vries en Martijn Veltkamp
Hoe wordt de smaakperceptie van mensen beïnvloedt en welke factoren spelen hierbij en rol? En is het
zelfs mogelijk de smaakperceptie van mensen door middel van priming te beïnvloeden?
Deze vragen worden in dit onderzoek behandelt en er wordt probeert nieuwe kennis op te slagen in het
kader van primingeffecten en hun invloed op de smaakperceptie van mensen.
Het ten gronde liggende onderzoeksthema “Productdesign & Smaakperceptie” hoort bij het vakgebied
Consument & Gedrag en gaaf de aanleiding voor dit onderzoek.
Uit eerder gedaan onderzoek en de bestudeerde theorie blijkt dat het mogelijk is door middel van
priming het gedrag van mensen te manipuleren en daardoor te veranderen. Bij dit onderzoek wordt
gekeken welke invloed het priming kan hebben op de smaakperceptie van wijn. De ten gronde liggende
onderzoekshypothesen veronderstellen dat het zien van zoete vruchten oftewel het zien van noten en
de onbewuste verwerking hiervan de smaakperceptie zodanig kunnen beïnvloeden dat de
proefpersonen de wijn als meer fruitig beoordelen nadat ze op vruchten geprimed zijn als
proefpersonen, die op tegengestelde manier geprimed zijn (noten) of als die proefpersonen uit de
controleconditie (geen prime).
De onderzoek is een experimentele onderzoek met drie condities, waarvan twee condities
experimenteel zijn en de proefpersonen een fles wijn te zien krijgen die gekoppeld is aan zoete
vruchten (conditie 1) en een tweede groep die een fles wijn ziet die gekoppeld is aan noten (conditie 2).
De derde groep krijgt alleen maar de fles te zien (controleconditie). Nadat de proefpersonen
blootgesteld zijn aan de prime mogen ze een heel klein slok wijn drinken. Achteraf worden de
beoordelingen op verschillende smaakeigenschappen (zoet, fruitig, nootachtig enz.) van de
proefpersonen met elkaar vergeleken om te kijken of het primen van invloed was.
Locatie: LA A1812
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Effect of ambience on food intake and food choice
Iris Boers, Marlot Raanhuis, Marloes van Schaik, Marly Sanders
Docente: Karin Tanja – Dijkstra
Korte omschrijving
Het is op dit moment een van de meest besproken problemen in de maatschappij, overgewicht. Dit
komt doordat mensen steeds meer en ongezonder gaan eten. Er is gebleken uit onderzoek dat de
omgeving invloed heeft op de consumptie van mensen. In hoeverre en op welke manier is dit het
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geval? Kan kleur in een omgeving hier iets mee te maken hebben?
In dit onderzoek zullen we in een experiment de invloed van de omgevingsvariabele kleur op eetgedrag
onderzoeken.
Opzet onderzoek
Er is een experiment uitgevoerd waarbij de kleuren groen, oranje en controlekleur wit deel uitmaakten
van de onderzoeksomgeving: er werden gekleurde panelen aangebracht in de onderzoeksruimte.
Hiernaast werden de volgende variabelen getoetst: de gevoeligheid voor de omgeving, de
gemoedstoestand en de voedselkeuze. Aan de hand van de scores op deze variabelen werd de volgende
hypothese getoetst: “ Studenten die gevoelig zijn voor de omgeving zullen bij heldere sterke kleuren
ongezonde voedselkeuzes maken. ”
Locatie: LA 1812
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Effect of ambience on food intake and food choice
Amarins Veeman, Esther Brink, Jerfy ter Bekke, Marlyn Bijvank
Docente: Karin Tanja - Dijkstra
Het is algemeen bekend dat muziek ons humeur en gedrag kan beïnvloeden. Deze studie onderzoekt
het effect van muziek op emotie en vervolgens op eetgedrag. De participanten werden random verdeeld
over 3 verschillende condities (conditie 1 droevige muziek, conditie 2 vrolijke muziek en conditie 3
geen muziek). Gedurende 2 achtereenvolgende werkweken werd de verschillende muziek gespeeld. De
participanten dachten mee te doen aan een onderzoek naar persoonlijkheid, hierdoor konden ze niet
bewust of onbewust hun eetgedrag beïnvloeden. Elke participant werd apart in een kamer geplaatst en
overal, ongeacht de conditie, stonden 4 schaaltjes met eten. Waarvan 2 met “ongezond eten” (M&M’s
en Tuc) en 2 met “gezond eten” (tomaatjes en komkommer). De verwachting van dit onderzoek was
dat de participanten die de droevige muziek te horen kregen, zich hierdoor droeviger gaan voelen,
waardoor ze eerder ongezond eten zouden gaan eten.
Locatie: HR N109
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Opslag CO2: Risicoperceptie en informatie zoeken
Julia Köhne, Christine Triphaus, Jessica Witvoet, Lonneke Lenferink
Docente: Margôt Kuttschreuter
Locatie: HR N109
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
De veilige keuken: determinanten van veilig kookgedrag
Christina Hoffmann, Eva Langer, Isabel Sippel
Docente: Margôt Kuttschreuter

1.
2.

Voedselvergiftiging is een groot probleem van de moderne wereld en vele mensen weten niet hoe het
ontstaat. Wij verwachten dat veilig kookgedrag met een model dat is ontwikkelt uit theory of planned
behavior en protectie motivatie theorie voorspeelt kan worden en komen daarom tot de volgende twee
hypothesen:
Kookgedrag is gerelateerd aan de determinanten, er is dus een relatie tussen de variabelen.
In hoeverre kan het gedrag in de keuken (schoonmaken en bereiden) voorspeld worden uit:
zelfeffectiviteit, uitkomstverwachtingen en gewoonte kans, ernst en angst risk sensitivity, vertrouwen
en barrières?
Het is een internet-vragenlijstonderzoek, waarbij de steekproef getrokken is uit de hele populatie, er is
dus geen beperking in leeftijd of geslacht. Verder wordt met snowballsampling gewerkt, zodat we
uiteindelijk bij een redelijk grote aantaal mensen uitkwamen.
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Voor de itemsscoring hebben we voor een 5-point-Likert-scale gekozen en voor elk variabel werken
we met vijf tot tien items, om te verkomen dat de vraaglijst te lang wordt en daardoor de responserate
te laag.
De analyse wordt met behulp van statistische methoden, voornamelijk regressie- en correlatieanalyse,
uitgevoerd, omdat getoetst moet worden of de determinanten in het model het gedrag echt kunnen
voorspellen. De betrouwbaarheid van alle variabelen is vrij hoog, geen variabel scoort op Cronbach’s
alpha onder de 0.7. Ook de correlaties tussen de constructen en de determinanten is redelijk hoog, de
hoogste correlatie is tussen uitkomstverwachtingen en bereiden met 0.702. Bovendien is te zien dat de
correlaties tussen bereiden en de determinanten bijna altijd hoger zijn dan tussen schoonmaken en de
determinanten. Verder kwam bij regressie analyse eruit, dat R square heel groot is (0,534).
Uit de resultaten blijkt dat ons model een goed voorspeller van het veilig kookgedrag is, omdat een
redelijk groot aantal van de variatie, namelijk rond 53%, door de determinanten verklaard kan worden.
Alleen Risk Sensitivity en Ernst vallen eruit, omdat ze een lage correlatie hebben en
Uitkomstverwachtingen blijkt de beste voorspeller te zijn. Verder blijkt bereiden beter door de
variabelen voorspelt te kunnen worden dan schoonmaken.
Locatie: HR N109
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
De veilige keuken: Psychologische determinanten van hygiënisch kookgedrag
Suzanne Beltman, Liselot Brinks, Melanie Jansman
Docente: Margôt Kuttschreuter
Locatie: LA A222
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
What’s a good explanation for behaviour?
Tim Wösten, Ilse Bal, Amaia Borde-Ondarra, Simon Rump
Docente: Marleen Groenier
The goal of the current study was to investigate the question “What is a good explanation for
behaviour?” in the context of clinical psychology and applied science. Though applied clinical
psychology is a discipline that originates from scientific clinical psychology, it seems that the actual
application of psychology by practitioners to explain behaviour differs from the scientific community’s
findings how to best explain behaviour (Eells, 1998).
But what is it that clinical psychologists do when they have to explain behaviour? After investigating
the literature on this issue, we found that practitioners use so called case formulations to explain
behaviour, a technique created by scientists. A case formulation can be defined as “hypotheses about
the causes, precipitants, and maintaining influences of a person’s psychological, interpersonal, and
behavioural problems” (Eells, 2002). Along with the technique of case formulations comes a set of
guidelines how to be best applied and according to Eells (1998) psychologists often do not use these
strict guidelines suggested by scientists.
To investigate how exactly practitioners apply case formulations a questionnaire has been created and
sent to 367 psychologists located in the Netherlands resulting in 26 responses. With the knowledge
about how case formulations are best applied according to the scientific community, the questionnaire
yields the opportunity to compare theory and application.
Especially interesting for our group (Amaia, Ilse, Simon en Tim) was the variable “experience”. More
specifically, is there a difference between the way expert and novice practitioners apply case
formulation techniques? Research showed that experts and novices differ regarding methods for
creating case formulations: Kuyken et al. (2003) found that therapists’ years of experience are
positively associated with the quality of case formulations. As such, it will be interesting to analyse the
data of our research.
Locatie: LA A222
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
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Verklaringen van gedrag
Isabel Nolte, Saskia Wiersch, Daniele Preen, Theresa Hackelberg
Docente: Marleen Groenier
Om met het onderwerp “Verklaringen voor gedrag” bekend te worden was het belangrijk ten eerste
verschillende artikelen erover te lezen. Daarvoor werd vooral gebruik gemaakt van de
Universiteitsbibliotheek en het internet.
Al snel werd duidelijk dat verschillende psychologen totaal verschillende meningen over het
onderwerp hebben. Voor het onderzoek moest dus de keuze gemaakt worden met welke opvattingen
gewerkt zou worden en welke er buiten beschouwing zouden vallen.
Omdat het onderwerp voor alle groepsleden helemaal nieuw was, was het heel erg spannend maar ook
moeilijk om daarmee aan de slag te gaan. Uiteindelijk is het wel gelukt een goed inzicht in het thema te
krijgen om het onderzoek uit te kunnen voeren.
De onderzoeksvraag “In hoeverre redeneren klinische psychologen en in hoeverre voldoet de daaruit
resulterende verklaring aan bestaande criteria van een case formulation?” werd in het begin van het
onderzoek gekozen en moet eventueel nog bewerkt worden, aangezien het onderzoek niet als gepland
doorgevoerd kon worden.
In eerste instantie werd een wervingsbrief in een email verstuurd met de link naar de online vragenlijst.
Tien dagen na versturen van de vragenlijst werd een herinneringsmail aan alle deelnemers gestuurd.
Het plan om de vragenlijst alleen in Duitsland en Nederland te verspreiden werd op Oostenrijk,
Zwitserland en België uitgebreid, omdat er heel weinig reacties ontvangen werden.
Het onderzoek bevat een proefpersonenpool van twaalf klinisch psychologen, bestaand uit acht mannen
en vier vrouwen tussen de 28 en 62 jaar. Deze proefpersonen hebben tussen de 0,5 en 41 jaar
werkervaring. Ook de oriëntaties van hen variëren van cognitieve gedragstherapeut tot eclectische
therapeut. Doordat er weinig psychologen op de email antwoordden, werd in plaats van een
kwantitatief voor een kwalitatief onderzoek gekozen. De focus ligt hierbij vooral op de voorbeeldcasus.
Uit een eerste grove analyse blijkt dat de ondervraagden psychologen heel verschillend te werk gaan.
Zelfs die psychologen die gelijk oriënteert zijn verschillen soms in hun werkwijze, zoals bij de
interpretatie van het probleem, de oorzaak en de aanpak van de casus.
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het onderzoek niet helemaal succesvol was. Het zou
waarschijnlijk beter zijn om van te voren voor een kwalitatief onderzoek te kiezen.
Bovendien moet er veel aandacht op kleine fouten besteed worden om de motivatie van de
proefpersonen om aan het onderzoek deel te nemen niet af te slanken.
Locatie: LA A222
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Analyse van oorzaken: een tool ontwerpen voor klinisch psychologen
Burcu Dursun, Marieke Nijenhuis en Heleen Zweistra.
Docente: Marleen Groenier
Psychodiagnostiek bevat twee stappen. Ten eerste wordt het probleem weergegeven, ten tweede
worden de determinanten/oorzaken achter dit probleem vast gesteld. Voor de eerste stap beschikken
klinisch psychologen over verschillende instrumenten zoals het DSM-IV traject. Moeilijker is het
constateren van de oorzaken achter het probleem. Er zijn weinig tools om dit vast te stellen. Het is
noodzakelijk om deze determinanten te vinden want als dit eenmaal gebeurd kunnen problemen in hun
geheel weggewerkt worden. Therapieën kunnen sneller, nauwkeuriger en dus ook doeltreffender
toegepast worden. Dit zorgt voor minder kosten en andere voordelen wat ons laat zien dat er een tool
moet komen zodat deze determinanten van problemen bepaald kunnen worden. Wij hebben ons
beziggehouden met het ontwerpen van deze benodigde tool. We zijn begonnen met een literatuurstudie
over al bestaande modellen in het bijzonder het model van Morton die beschreven wordt in het artikel
A causal modelling analysis( Morton en Frith (1995)). Dit model bevat 3 niveaus: Biologische niveau,
cognitieve niveau en het gedrag. Deze niveaus interacteren met het niveau omgeving. Met
verbindingen in het model worden relaties aangegeven. We hebben deze niveaus verder uitgewerkt en
hebben een handleiding gemaakt voor het gebruik van dit model. De doelgroep voor dit onderzoek
waren eerstejaars psychologie studenten dus zijn de instructies aangepast voor deze doelgroep zodat
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het model goed begrepen werd. Aan de hand van een casus over patiënt die aan depressie lijdt hebben
deze studenten het model ingevuld. Met een online vragenlijst is de bruikbaarheid van het model en de
instructies getoetst. Een klinisch psycholoog was zo vriendelijk dat hij het model ook heeft ingevuld.
Dit expert model hebben we gebruikt als antwoordmodel. Naar aanleiding van deze scores zijn we
erachter gekomen dat de verbanden tussen factoren moeilijk in te zien zijn door studenten. Dit is niet
hetzelfde voor de expert. Dit model is handig te gebruiken omdat het verschillende modellen kan onder
brengen in een model. Concluderend willen wij vermelden dat dit model op dit moment erg bruikbaar
is voor een efficiënter en effectiever dienstverlening in het klinische veld!
Locatie: LA A224
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Een vergelijkende studie naar samenvattingen in tekst
Marloes van Drie & Tamara Mesman
Docenten: Hans van der Meij & Jan van der Meij
Achtergrond: In voorgaand onderzoek van Weiss (2008) is gebleken dat QuikScan - een nieuw
tekstontwerp met korte samenvattingen voor elke 3 tot 6 alinea’s in een tekst - zorgt voor het beter
onthouden van een tekst dan Structured Abstracts - een bekend tekstontwerp met een korte
samenvatting voor de gehele tekst -.
Doel: Dit onderzoek is een vervolg op de studie van Weiss (2008). De proefpersonen krijgen dezelfde
tekst met QuikScan of Structured Abstract, die ze op een zo natuurlijk mogelijke wijze kunnen
bestuderen. Dit betekent dat ze aantekeningen mogen maken op de tekst en/of op apart papier, met pen
en/of gele marker. De centrale vraag is of er in deze setting, nog steeds een verschil te vinden is tussen
de twee tekstontwerpen.
Methode: Veertig psychologie studenten namen deel aan het onderzoek. Zij werden random en gelijk
verdeeld over de condities QuikScan en Structured Abstract. De deelnemers konden beschikken over
de tekst en een pen, gele marker en extra papier om aantekeningen op te maken. Na bestudering van de
tekst werden een vragenlijst en een test afgenomen. De vragenlijst informeerde naar de beoordeling
van de kwaliteit van de tekstontwerp (zoals begrijpelijkheid en structurering). De test vroeg naar feiten
en begrippen die besproken waren in de tekst.
Resultaten: De vragenlijst informeerde naar drie onderliggende factoren, namelijk begrijpelijkheid,
interesse en structurering. Voor al deze factoren scoorden de QuikScan hoger, maar het verschil met de
Structured Abstract was niet significant. Voor leestijd werd wel een significant verschil tussen
condities gevonden. De deelnemers in de QuikScan conditie deden aanzienlijk langer over de
bestudering van de tekst.
Conclusie: De resultaten geven aan dat de waardering van de tekstkwaliteit niet hoger is in de
experimentele conditie dan in de controle conditie. Wel blijkt de leestijd erdoor verlengd te worden.
Analyses van de testscores en van het aantekenen moeten duidelijk maken of deelnemers op die punten
wel profiteren van QuikScan.
Locatie: LA A224
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Kennisdeling en overdracht tijdens het samenwerkend leren in een digitale leeromgeving
Anais Harneit, Nabila Lalee, Csilla Papp, Simon Kroes
Docenten: Hannie Gijlers, Anjo Anjewierden, Lars Bollen
In het laatste decennium is de interesse in onderzoek over samenwerkend leren sterk gegroeid.
Onderzoekers zijn onder andere geïnteresseerd in de invloed van verschillende factoren zoals
individuele kennis, of de snelheid, waarmee mensen tijdens de samenwerking een gemeenschappelijke
oplossing vinden. Bij het samenwerken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van computerondersteunde
communicatie. Er is dan ook veel belangstelling naar de effectiviteit van deze programma’s.
Met ons onderzoek willen wij exploreren, welke factoren- op zowel individueel als in het
samenwerkingsniveau – de leerprestatie bij het samenwerken in een digitale leeromgeving
beïnvloeden. We richten ons in het bijzonder op de rol die individuele kennis speelt in het
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samenwerkingsproces.
Ons onderzoek dient als pilot-test om te achterhalen in hoeverre er bij het samenwerken aan een
concept map in een digitale leeromgeving kennis deling en/of overdracht plaats vindt. Daarbij wordt de
invloed van individuele kennis op het proces van samenwerken en de leerprestatie van de
proefpersonen onderzocht. Er wordt nagegaan, of de mate van individueel verworven kennis van de
mate van tijdens de samenwerking opgedane kennis verschilt. Bovendien wordt onderzocht, in
hoeverre het verloop van de samenwerking de kennisvergaring beïnvloedt. Verder wordt achterhaald,
of de leerprestatie van de proefpersonen bij kennisvragen verschilt van hun prestatie bij vragen die op
inzicht toetsen.
Elke proefpersoon bestudeert of versie een of versie twee van een tekst over klimaatverandering. De
twee teksten hebben enigszins overlap maar gaan dieper in op twee verschillende aspecten. Een tekst
beschrijft de invloed van stikstof op het klimaat, de andere tekst legt uit, welke rol koolstofdioxide bij
de klimaatverandering speelt.
In de eerste fase van het onderzoek krijgen de proefpersonen tijd om hun tekst te bestuderen en met
een computerprogramma aan een individueel concept map van de tekst te werken. In de tweede fase
worden steeds twee proefpersonen (die verschillende versies van de tekst hebben gelezen) aan elkaar
gekoppeld. Zij krijgen nu de opdracht om samen een concept map te maken die de inhoud van beide
teksten weergeeft. De proefpersonen werken tegelijkertijd via het computerprogramma aan een concept
map en communiceren via de chatfunctie van het computerprogramma. Het onderzoek wordt
afgesloten met een kennistoets bestaande uit 20 meerkeuze vragen. Deze vragen hebben betrekking op
onderwerpen afkomstig uit beide teksten.
Locatie: LA A235
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Persoonsbeoordeling op Hyves
Erna Top, Wendy Schreurs, Mariska Brinkman, Frank Gruijters
Docenten: Maurice Tan en Ard Heuvelman
De vragen die in dit onderzoek bekeken worden zijn:
• Worden mensen met veel hyvesvrienden anders beoordeeld dan mensen met weinig
hyvesvrienden?
• Worden mensen met een foto op hun profiel anders beoordeeld dan mensen zonder foto?
• Ook wordt er gekeken of mannen anders beoordeeld worden, dan vrouwen en of mannen anders
beoordelen dan vrouwen.
Onderzoeksopzet:
Er worden 80 proefpersonen ondervraagd waarvan 40 mannen en 40 vrouwen.
In een online vragenlijst krijgen de proefpersonen één hyvesprofiel van een man en één hyvesprofiel
van een vrouw te zien. Onderstaande vier condities worden random verdeeld.
1.
Vrouw zonder foto met weinig vrienden + man met foto en veel vrienden
2.
Vrouw met foto en veel vrienden + man zonder foto en weinig vrienden
3.
Man met foto en weinig vrienden + vrouw zonder foto en veel vrienden
4.
Man zonder foto en veel vrienden + Vrouw met foto en weinig vrienden
Vervolgens krijgen ze na elk profiel dezelfde vragenlijst over de beoordeling van de personen van het
profiel.
Er zijn op dit moment nog geen resultaten bekend.

Locatie: LA A235
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Persoonsbeoordeling op Hyves
Leonie Brummer, Deborah Oosting, Loes Pepers, Leonie Sandman
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Docenten: Maurice Tan en Ard Heuvelman
Aanleiding
•
Hyves is een Social Network Site,
•
de meest bekende en populaire van Nederland,
•
en telde eind 2007 vijf miljoen geregistreerde gebruikers
Steeds meer informatie over mensen openbaar
Het toenemende gebruik van Social Network Sites leidt ertoe dat men steeds meer te weten komt over
andere personen. Informatie over een persoon kan op verschillende manieren worden weergegeven op
een dergelijke site, zoals de naam, foto’s en berichten van andere gebruikers. Om een indruk te vormen
van die persoon, hebben mensen maar weinig informatie nodig.
Redelijk nieuw onderzoeksterrein
Er is nog maar weinig bekend over de achterliggende processen, waar mensen zich op baseren bij het
accepteren van nieuwe ‘vrienden’ en welke informatiekenmerken een rol spelen bij de beoordeling van
een Hyvesprofiel. Daarom is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke informatiekenmerken
hebben invloed op hoe positief/negatief een hyvesprofiel beoordeeld wordt?
Opzet
Welke eigenschappen bijdragen aan een positieve of negatieve beoordeling, wordt in kaart gebracht
aan de hand van Hyves. In het onderzoek zijn verschillen profielen gecreëerd die door respondenten
zijn bekeken en beoordeeld. De variabelen die gemanipuleerd zijn, bestaan uit onder andere de leeftijd,
profielfoto, opleidingsniveau en een krabbel.
De afbeelding op de volgende pagina is een voorbeeld van een profiel dat respondenten moesten
beoordelen.
Ons onderzoek is gericht op studenten van de Universiteit van Twente en de Radboud Universiteit
Nijmegen, van de faculteit Gedragswetenschappen.
In totaal kreeg elke respondent 12 profielen te zien, die een voor een werden beoordeeld, met een korte
vragenlijst na elk profiel.
Locatie: LA A235
Tijd: 15.45 - 17.30 uur
Effecten van Schokkende en neutrale beelden op het onthouden en waarderen van
televisienieuws
Sonja Ewering, Julia Lorenz, Sarah Niedermeier
Docenten: Maurice Tan en Ard Heuvelman
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