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Dankwoord 

Na een bewogen jaar, waarin het schrijven van deze scriptie niet altijd centraal stond, is het toch 

gelukt om tot een mooi resultaat te komen. Er zijn verschillende mensen die mij hebben 

geholpen om deze scriptie tot een goed einde te brengen. Bijzondere dank gaat uit naar mijn 

begeleider Xavier Moonen, voor het aanreiken van het onderwerp, de snelle feedback op mijn 

stukken en voor de vrijheid die ik van hem kreeg om deze scriptie te schrijven. Daarnaast heeft 

Xavier mij met verschillende mensen in contact gebracht, waaronder Henry Otgaar. Ik wil ook 

Henry bedanken voor zijn feedback en meedenken in de beginfase van het schrijven van deze 

scriptie. Tevens wil ik Geert Jan Stams bedanken voor zijn bijdrage aan deze scriptie. Niet 

alleen voor zijn feedback als 2e beoordelaar, maar ook voor het feit dat ik in zijn kamer mocht 

zitten (door hem ook wel ‘De kamer van Janneke Beuckens’ genoemd), waar ik geïnspireerd 

werd door zijn harde werken en andere keren moest lachen om zijn grappen. 

 

Verder was deze scriptie nooit tot stand gekomen zonder de medewerking van de speciaal 

onderwijs scholen. In het bijzonder wil ik Cees Blij bedanken, die heeft geregeld dat ik op de 

scholen de interviews kon houden. Daarnaast wil ik alle kinderen bedanken die hebben 

meegedaan met dit onderzoek. Het was leuk om te zien hoe goed zij hun best deden. 

 

Ook Chiel Hemink en Daniel Tempelman wil ik bedanken voor de bijdrage die zij hebben 

geleverd aan dit onderzoek. Het was fijn om met hen samen te werken.  

 

Tenslotte wil ik mijn vader, broertje en vrienden bedanken voor hun steun bij het schrijven van 

en hun interesse in (het verloop van) deze scriptie. Speciale dank gaat uit naar Jolien van Aar 

en Remi van Balen voor hun hulp bij het uitvoeren van de statistische analsyes en voor de 

feedback op mijn stukken.  
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Abstract 

The aim of this pilot study was to examine if drawing before an interview about an event 

facilitates recall in children with mild intellectual disabilities (MID). To do this, 27 children 

with MID, aged 14 to 17, were interviewed about a film two or three days after seeing that film. 

Fourteen of them had to draw about the film before the interview, the other 13 had to complete 

a puzzle instead. The amount of accurate information that the children recalled did not differ 

between the two conditions. There were also no differences between participants in the two 

conditions with respect to the length of the interview or the amount of prompts given by the 

interviewer. The limitations of this pilot study and the implications of these findings for using 

drawing as a tool for memory recall are discussed. 

 

Keywords: mild intellectual disability, memory, recall, drawing  

 

Samenvatting 

In deze pilotstudy is onderzocht of tekenen voorafgaand aan een interview over een 

meegemaakte gebeurtenis voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een 

hulpmiddel kan zijn om meer accurate informatie op te halen uit het geheugen. In totaal 27 

kinderen van 14-17 jaar en met een LVB werden twee of drie dagen na het zien van een film 

hierover geïnterviewd. De helft van de deelnemers tekende voorafgaand aan het interview tien 

minuten over de film (experimentele groep), terwijl de andere helft tien minuten puzzelde 

(controlegroep). Er bleek geen verschil te zijn in de hoeveelheid accurate gegeven informatie 

tussen de deelnemers in de beide condities. Ook de duur van de interviews en het aantal 

aanmoedigingen van de interviewer verschilden niet. De beperkingen van deze pilotstudy en de 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden in de discussie besproken.  

 

Sleutelwoorden: licht verstandelijke beperking, geheugen, herinneren, tekenen  
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Inleiding 

Kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel of lichamelijk misbruik zijn meestal de 

enige getuigen van dit misbruik (Larsson & Lamb, 2009; Willcock, Morgan, & Hayne, 2006). 

In dergelijke zaken ontbreekt dikwijls forensisch technisch bewijs, zoals DNA. Het is derhalve 

van uiterst belang om te vertrouwen op de verkregen informatie van het kind. Idealiter is het 

gewenst om informatie onder de loep te nemen die een accurate weergave is van wat 

daadwerkelijk is voorgevallen. Het verkrijgen van zulke accurate informatie is niet eenvoudig. 

Uit onderzoek blijkt dat het stellen van open niet-leidende vragen de manier is om accurate 

informatie te verkrijgen (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, & Horowitz, 2007; Powell, 

2013). Dit komt doordat tijdens het beantwoorden van open vragen, ook wel free recall 

genoemd, de getuige als het ware zelf informatie opdiept uit het geheugen, terwijl er bij het 

beantwoorden van specifieke vragen (direct recall) een keuze gemaakt dient te worden tussen 

de al gegeven opties (Lamb et al., 2007). Zo’n strategie kan misleidend zijn en  leiden tot 

foutieve antwoorden.  

Hoewel kinderen als zij verhoord worden met behulp van open en niet-leidende vragen 

betrouwbare informatie kunnen geven, noemen zij in de regel minder details dan volwassenen 

(Hershkowitz, Lamb, Orbach, Katz, & Horowitz, 2012; Lamb, Hershkowitz, Orbach, & Esplin, 

2008). Kinderen zijn, in vergelijking met volwassenen, namelijk communicatief minder 

competent en hun geheugen is nog minder goed ontwikkeld (Bockstaele & De Clercq, 2014; 

Larsson & Lamb, 2009). Vanwege de karige verklaringen die kinderen frequent geven tijdens 

interviews wordt gezocht naar hulpmiddelen om het geheugen van kinderen te stimuleren. Om 

kinderen bij het ophalen van informatie uit hun geheugen te kunnen helpen, werd er in het 

verleden in verhoren gebruik gemaakt van hulpmiddelen, zoals tekeningen van naakte lichamen 

of van anatomisch correcte poppen (Lamb, Hershkowitz, Sternberg, Boat, & Everson, 1996; 

Poole & Bruck, 2012; Poole, Bruck, & Pipe, 2011; Salmon, 2001). De aanname hierbij was dat 
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deze hulpmiddelen de taal en het geheugen van kinderen zouden kunnen ondersteunen, 

waardoor het ophalen van informatie vergemakkelijkt zou worden (Bruck, Melnyk, & Ceci, 

2000). Ondanks dat kinderen met behulp van deze middelen meer vertellen (Bruck et al., 2000; 

Poole et al., 2011), blijkt de gegeven informatie vaker onjuist te zijn (Poole et al., 2011; Salmon, 

Bidrose, & Pipe, 1995; Willcock et al., 2006). Dit komt doordat deze hulpmiddelen suggestief 

zijn (Bruck, Ceci, Francoeur, & Renick, 1995). Daarnaast zouden jonge kinderen niet begrijpen 

dat de pop of de tekening henzelf representeert (DeLoache & Marzolf, 1995) en zouden 

anatomische poppen uitlokken tot spelgedrag bij kinderen (Coulborn Faller, 2008). 

 

Tekenen als hulpmiddel 

Een alternatief hulpmiddel, en dat wel tot veelbelovende resultaten lijkt te leiden, is om 

kinderen zelf te laten tekenen tijdens een interview (Barlow, Jolley, & Hallam, 2011; Butler, 

Gross, & Hayne, 1995; Gentle, Powell, & Sharman, 2014; Gross, Hayne, & Drury, 2009; Katz 

& Hershkowitz, 2010; Macleod, Gross, & Hayne, 2013). Gross, Hayne en Drury (2009) hebben 

dit onderzocht door kinderen een museum te laten bezoeken, waarna de kinderen na 1-2 dagen 

of na 7 maanden individueel geïnterviewd werden over dit museumbezoek. Hierbij werd aan 

de helft van de kinderen gevraagd alleen te vertellen over het museumbezoek, terwijl de andere 

helft de mogelijkheid kreeg om te tekenen tijdens het vertellen. In deze studie bleken de 

kinderen die getekend hadden tijdens het interview meer te vertellen dan de kinderen die niet 

getekend hadden.  

Er worden in de wetenschappelijke literatuur verschillende verklaringen gegeven voor 

het feit dat tekenen een positief effect kan hebben op het terughalen van herinneringen bij 

gemiddeld begaafde kinderen. Ten eerste geven Butler et al. (1995) en Gross et al. (2009) als 

verklaring dat tekenen ervoor zorgt dat kinderen langer gefocust blijven op het beantwoorden 

van vragen. Hierdoor geven zij meer informatie en duurt het interview langer. Een tweede 
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verklaring is dat tekenen een manier is die er voor zorgt dat kinderen zich mentaal kunnen 

verplaatsen in de eerder gebeurde situatie (Davis, McMahon, & Greenwood, 2005; Milne & 

Bull, 2002). Volgens Wammes, Meade en Fernandes (2016) bestaat het proces van tekenen van 

een verbaal item uit tenminste de volgende componenten: ophalen van de karakteristieken van 

dit verbale item; het verkrijgen van een visueel beeld hiervan; bezig zijn met de motorische 

handelingen die nodig zijn bij tekenen; en uiteindelijk het hebben van een tekening die als 

geheugensteun kan helpen. Op deze manier stimuleren kinderen zelf hun geheugen, wat voor 

meer informatie zorgt (Davis, McMahon, & Greenwood, 2005; Milne & Bull, 2002). Een derde 

verklaring waarom tekenen een positief effect kan hebben op het ophalen van informatie heeft 

te maken met het gedrag van de interviewer. In een studie van Gross et al. (2009) werd 

gevonden dat de interviewer twee maal zoveel aanmoedigingen gaf aan de kinderen uit de 

tekengroep in vergelijking met die in de controlegroep. Daarnaast bleek dat hoe meer 

aanmoedigingen de interviewer gaf, hoe meer de kinderen vertelden, zonder dat dit ten koste 

ging van de accuratesse. In de studie van Katz en Hamama (2013) wordt een vierde verklaring 

genoemd voor het positieve effect dat tekenen kan hebben. Zij stellen dat tekenen als activiteit 

ervoor zorgt dat de focus niet alleen op de vragen van de interviewer ligt, wat de totale situatie 

comfortabeler zou maken. Hierbij aansluitend zorgt volgens Barlow et al. (2011) de voor veel 

kinderen bekende en in de meeste gevallen ‘veilige’ activiteit die tekenen zou zijn ervoor dat 

kinderen zich meer op hun gemak voelen en makkelijker dingen vertellen. Er is inderdaad 

onderzoek dat laat zien dat het op het gemak stellen van kinderen een gunstig effect sorteert op 

het vermogen om details te rapporteren (Butler et al., 1995; Dewey, 1963, 1980 in Katz & 

Hershkowitz, 2010). Dit komt volgens Dewey door het feit dat wanneer je kinderen het gevoel 

geeft dat hun inbreng gewaardeerd wordt, zij meer gemotiveerd zullen zijn om actief bezig te 

zijn met het ophalen van informatie uit hun geheugen. Als vijfde en laatste verklaring kan 

tekenen er voor zorgen dat kinderen meer gedetailleerde informatie geven, zoals bijvoorbeeld 
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de kleur van een bus die een rol speelt in de getuigenis (Butler et al., 1995). In een gesprek 

zonder tekenen komt deze informatie meestal niet aan de orde, terwijl dit soort details in een 

forensisch interview van groot belang zou kunnen zijn.  

In de hiervoor genoemde studies is er door de kinderen getekend over de gebeurtenis 

waar de kinderen over geïnterviewd werden. De tijd die verstreken was tussen de gebeurtenis 

en het interview in de genoemde studies varieerde sterk, namelijk van 1 dag tot en met 730 

dagen (Barlow et al., 2011; Brown et al., 2012; Gentle et al., 2014; Gross et al., 2009; Katz & 

Herhkowitz, 2010; Macleod et al., 2014).Er zijn ook twee onderzoeken gedaan waarin er door 

de kinderen vrij getekend werd tijdens het interview (Macleod, Gross, & Hayne, 2016; Poole 

& Dickinson, 2014). Deze manier van tekenen bleek echter niet meer informatie te genereren 

dan in de situatie waarin de kinderen alleen antwoorden gaven op de vragen en niet tekenden.  

 

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in verhoorsituaties 

Tekenen over de meegemaakte gebeurtenis tijdens een verhoor kan bij gemiddeld 

begaafde kinderen dus een manier zijn die meer accurate informatie oplevert over wat er nu 

precies voorgevallen is. Er is nog niet eerder onderzocht of dit ook bij kinderen met, of die 

functioneren op het niveau van een LVB (verder te noemen kinderen met een LVB) een 

geschikte manier zou kunnen zijn om de accuratesse van de gegeven informatie te vergroten. 

In Nederland heeft of functioneert een persoon op het niveau van een LVB als zijn of haar IQ 

tussen de 50 en 85 ligt en er tevens sprake is van aanzienlijke problemen in het sociaal adaptief 

functioneren (Bexkens, 2013), terwijl de daarmee samenhangende problemen al gedurende de 

ontwikkeling van een persoon zichtbaar worden (American Psychiatric Association, 2013).  

Kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn vaker dan gemiddeld begaafde 

kinderen het slachtoffer van seksueel of lichamelijk misbruik (Fisher, Hodapp, & Dykens, 

2008; Hershkowitz, Lamb, & Horowitz, 2007; Horner-Johnson & Drum, 2006; Reiter, Bryen, 
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& Shachar, 2007; Wescott & Jones, 1999; Wissink, Van Vugt, Moonen, Stams, & Hendriks, 

2015). Op grond van hun verstandelijke beperking worden deze kinderen echter vaak als 

onbetrouwbare getuigen gezien (Henry & Gudjonsson, 2007) en worden ze vaak niet op de 

juiste manier over dit misbruik verhoord (Cederborg & Lamb, 2008). Kinderen met een LVB 

lijken in elk geval meer problemen te ondervinden tijdens het verhoor dan gemiddeld begaafde 

kinderen. Zij hebben namelijk een beperktere woordenschat, waarbij zowel de taalproductie als 

het taalbegrip minder is (De Wit, Moonen, & Douma, 2012).  In vergelijking met gemiddeld 

begaafde kinderen is het daarnaast voor deze kinderen vaak lastig om gebeurtenissen in de tijd 

te plaatsen (Moonen & Rispens, 2014), zijn zij gevoeliger voor suggesties (Henry & 

Gudjonsson, 2003; Moonen & Rispens, 2014) en hebben zij de neiging om vragen bevestigend 

te beantwoorden, ongeacht wat zij er zelf echt van vinden (Finlay & Lyons, 2002).  

Tevens verwerken kinderen met een LVB in vergelijking met gemiddeld begaafde 

leeftijdsgenoten informatie trager (Moonen & Rispens, 2014) en hebben zij moeite met het 

terughalen van informatie uit het geheugen (Van der Molen, Luit, Jongmans, & Van der Molen, 

2007). Tot slot is het voor deze kinderen lastiger om lang hun aandacht bij gesprekken te houden 

(Moonen & Rispens, 2014). 

Desondanks blijken kinderen met een LVB redelijk accurate verklaringen te kunnen 

geven van gebeurtenissen als er in het verhoor rekening wordt gehouden met deze beperkingen 

(Agnew & Powell, 2004; Brown, Lewis, Lamb, & Stephens, 2012; Cederborg, Hultman, & La 

Rooy, 2012; Henry & Gudjonsson, 2003). In onderzoek werd er door deze kinderen echter wel 

minder informatie gegeven als antwoord op open vragen in vergelijking met gemiddeld 

begaafde kinderen (Agnew & Powell, 2004). Daarnaast maakten de kinderen met een LVB 

meer fouten als reactie op specifieke vragen (Agnew & Powell, 2004).  

Om de accuratesse van de verklaringen van kinderen met een LVB te kunnen verhogen, 

zouden, meer nog dan bij gemiddeld begaafde kinderen, hulpmiddelen ondersteunend kunnen 
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zijn. Aangezien kinderen met een LVB hun aandacht langer vast kunnen houden bij activiteiten 

waarbij ze actief bezig zijn en zij visueel-ruimtelijke informatie beter verwerken dan alleen 

verbale informatie (De Wit et al., 2012) zou tekenen een geschikt hulpmiddel kunnen zijn in 

verhoorsituaties.  

 

Huidige pilotstudy 

In de huidige studie werd onderzocht of tekenen ook voor kinderen met een LVB een 

hulpmiddel kan zijn om meer accurate informatie op te halen uit het geheugen. Aangezien er 

nog niet eerder onderzoek is gedaan naar het effect van tekenen op het ophalen van informatie 

bij kinderen met een LVB, was dit onderzoek een pilotstudy. In deze pilotstudy is tevens een 

onderzoeksdesign getest (Prescott, & Soeken, 1989) dat op grond van de gevonden resultaten 

verder geperfectioneerd kan worden voor een grotere studie die in 2016 gepland staat. In deze 

pilotstudy is gekeken naar het effect van tekenen bij kinderen met een LVB in de 

leeftijdscategorie van 14 tot en met 17 jaar. De Screener voor intelligentie en licht 

verstandelijke beperking, jongerenversie (SCIL 14-17; Kaal, Nijman, & Moonen, 2015) is 

gebruikt als indicator voor het al dan niet functioneren op het niveau van een LVB bij deze 

kinderen.  

Aangezien het een pilotstudy betrof, zijn de kinderen niet onderzocht in echte 

verhoorsituaties. Er is voor gekozen om eerst te onderzoeken of het wel of niet tekenen 

voorafgaand aan vragen over een gebeurtenis van invloed is op de hoeveelheid van de door 

kinderen, die klassikaal onderwijs volgen in het speciaal onderwijs, gegeven informatie. Deze 

informatie is gestandaardiseerd aangeboden. Alle kinderen hebben twee maal klassikaal een 

korte film gezien. Twee of drie dagen na de dag dat de film vertoond was, werden de kinderen 

individueel geïnterviewd over deze film. Tijdens het interview heeft de helft van de kinderen 

(de experimentele groep) de opdracht gekregen om voorafgaand aan het interview een tekening 
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te maken over wat zij in de film gezien hadden, die vervolgens als hulpmiddel gebruikt kon 

worden bij het beantwoorden van de vragen. De andere helft van de kinderen fungeerde als 

controlegroep. Om de tijd voorafgaand aan het interview voor beide groepen even lang te laten 

zijn, en ook de kinderen in de controlegroep de mogelijkheid te bieden om reeds in deze tijd 

over de inhoud van de film na te denken (maar zonder er expliciet over te tekenen) is hen 

gevraagd om eerst twee puzzels over minions te maken voor aanvang van het interview. Voor 

puzzelen is gekozen, omdat deze activiteit motorische handelingen vergt van het kind, wat 

overeenkomt met motorische handelingen die nodig zijn om te tekenen (Wammes et al., 2016).  

Daar uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een LVB moeite hebben met het snel moeten 

schakelen tussen verschillende taken (Danielsson, Henry, Rönnberg, & Nilsson, 2010) is er 

voor gekozen om de kinderen eerst te laten tekenen/puzzelen en pas daarna te laten vertellen en 

de kinderen niet, zoals dat wel in de meeste van de eerder genoemde onderzoeken bij gemiddeld 

begaafde jongeren gedaan is, te laten vertellen terwijl zij aan het tekenen/puzzelen waren.  

Op grond van de gevonden resultaten in eerder onderzoek bij gemiddeld begaafde 

kinderen werd verwacht dat de kinderen in de experimentele groep meer accurate informatie 

aan de interviewer zouden verstrekken over de gebeurtenissen in de film in vergelijking met de 

kinderen in de controlegroep. Daarnaast werd verwacht dat de interviews van de kinderen in de 

experimentele groep langer zouden duren dan de interviews van de kinderen in de 

controlegroep, doordat de kinderen in de eerste groep langer gefocust bleven op het 

beantwoorden van vragen (Butler et al., 1995; Gross et al., 2009). Tot slot werd verwacht dat 

er, conform de studie van Gross et al. (2009), bij de kinderen in de experimentele groep meer 

aanmoedigingen door de interviewer gegeven zouden worden dan bij de kinderen in de 

controlegroep.  
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Methode 

Deelnemers  

De Commissie Ethiek van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam 

heeft toestemming gegeven voor het uitvoeren van het onderzoek. Om de kinderen voor het 

onderzoek te werven, is er contact opgenomen met twee scholen in Amsterdam (Nederland). 

Deze scholen, die beiden speciaal voortgezet onderwijs bieden, gaven na een uitleg over het 

doel van het onderzoek en de onderzoeksprocedure aan, mee te willen werken aan het 

onderzoek. De schoolpsycholoog heeft vervolgens aan de hand van de leerlingenlijst de 

kinderen aangewezen die op grond van de voorhanden intelligentiegegevens een LVB hadden 

of functioneerden op het niveau van een LVB en die op het moment van onderzoek in de 

beoogde leeftijdscategorie vielen. Kinderen die grote visuele of auditieve problemen hadden, 

zijn uitgesloten van deelname. In totaal bleken er 45 kinderen, verspreid over zes klassen, te 

voldoen aan de voorwaarden om mee te kunnen doen aan het onderzoek. Aan de ouders van 

deze 45 kinderen is een brief (bijlage 1) gestuurd met uitleg over het doel van en de werkwijze 

in het onderzoek, met daaraan vastgehecht een antwoordstrookje dat ouders slechts dienden te 

retourneren als zij er géén toestemming voor gaven dat hun kind mee zou doen aan het huidige 

onderzoek (passieve consent procedure). Vijf ouders retourneerden dit antwoordstrookje, 

waardoor de onderzoeksgroep uit 40 kinderen bestond. Op de dagen waarop de interviews 

plaatsvonden, bleken 12 kinderen niet aanwezig te zijn in verband met ziekte of 

stageverplichtingen of bleken zij om allerlei andere redenen de film niet gezien te hebben, wat 

het totaal aantal in het onderzoek geïncludeerde kinderen op 28 bracht (19 jongens en 9 

meisjes). De gemiddelde leeftijd van deze kinderen was 15.04 (SD= 1.0) jaar en het gemiddelde 

totale IQ (TIQ) was 59.63 (SD= 11.9). 
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Materiaal 

 Zoals eerder genoemd werd aan de deelnemers van dit onderzoek een film getoond. 

Deze drie minuten durende film was door cliënten en medewerkers van het instituut voor 

mensen met een verstandelijke beperking ‘Op de Bies’ te Landgraaf (Nederland)1 speciaal voor 

het huidige onderzoek ontwikkeld en ging over minions die van alles beleefden in de Efteling 

(zie plaatjes voorpagina). De minions zijn gele wezens uit een Amerikaanse 3D-

computeranimatiefilm uit 2015. De Efteling is een attractiepark in de Nederlandse gemeente 

Kaatsheuvel.  

   

Design en procedure  

Het huidige onderzoek maakt gebruik van een between-subjects design. De kinderen 

zijn met behulp van de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) functie select random 

sample of cases willekeurig toegewezen aan de experimentele (N= 14) of de controlegroep (N= 

13). Met behulp van een Independent-Samples T Test is gekeken of beide groepen verschilden 

wat betreft leeftijd en TIQ. Daarnaast werd met een chi-kwadraat toets bekeken of er een 

verschil was tussen de groepen wat betreft geslacht. Dit bleek niet het geval te zijn, waardoor 

geconcludeerd kon worden dat de twee groepen vergelijkbaar waren. 

De procedure bestond uit verschillende stappen, die hieronder staan beschreven. 

 

Exposure van de stimulus: het tonen van de film  

Aan de leerkrachten van de in het onderzoek participerende kinderen werd gevraagd om 

twee maal op één dag de film te laten zien in de klas. De leerkrachten deden dit aan de hand 

van een script dat zij strikt moesten volgen (bijlage 2). Aan de leerkrachten is verder gevraagd 

om niet over de film te praten met de kinderen. 

                                                           
1 http://www.opdebies.nl/ 
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Het interview  

Twee of drie dagen nadat de kinderen de film hadden gezien, werden ze individueel 

geïnterviewd aan de hand van een voor dit onderzoek ontwikkeld script (bijlage 3). De keuze 

voor twee of drie dagen was pragmatisch en gerelateerd aan het in de deelnemende scholen 

gehanteerde lesrooster. 

De interviews vonden plaats in een apart en rustig gelegen lokaal en werden uitgevoerd 

door een van de twee mannelijke onderzoeksassistenten of door de (vrouwelijke) auteur van dit 

artikel. Alle interviewers hadden een bachelorstudie afgerond, waren bezig met de masterstudie 

Forensische Orthopedagogiek en hadden niet eerder ervaring opgedaan met het afnemen van 

interviews bij kinderen met een LVB. Er werd getracht de procedurele betrouwbaarheid te 

waarborgen door alle interviews volgens eenzelfde manier te laten verlopen. Hiervoor was een 

script geschreven, dat door de interviewers strikt gevolgd moest worden (zie bijlage 4). Om het 

kind op zijn/haar gemak te stellen, werd er eerst gepraat over schoolactiviteiten, het weekend 

en familie. Deze procedure was conform de studie van Gross et al. (2009). Wanneer het kind 

zich comfortabel leek te voelen, werd met hem/haar een informatie- en toestemmingsbrief 

(bijlage 5) doorgenomen, die hij/zij moest ondertekenen om aan te geven dat hij/zij vrijwillig 

mee wilde werken aan het interview. Vervolgens werd het kind een aantal regels uitgelegd, 

zoals dat ook in een verhoor gebeurt (Dekens & Van der Sleen, 2013) en werd gevraagd om de 

regels in eigen woorden te herhalen (Van der Molen et al., 2007). Hiermee werd gecontroleerd 

of het kind ‘bij de les was’ en werd gecontroleerd of de regels waren begrepen. 

Nadat de toestemmingsbrief was ondertekend en de regels correct waren herhaald, werd 

aan de kinderen in de experimentele groep gevraagd om een tekening te maken over de film 

met de minions en aan de kinderen in de controlegroep gevraagd om twee puzzels over minions 

te maken. 
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Aan de kinderen van de experimentele groep gaf de interviewer een wit papier van A3 

formaat en een pakje met 12 kleurpotloden aan en zei:  

 

“Voordat ik je vragen ga stellen over het filmpje, wil ik eerst graag dat je wat tekent. Hier heb 

je een vel papier en wat potloden. Ik wil je vragen om op dit papier te tekenen wat de minions 

in het filmpje allemaal hebben beleefd in de Efteling. Teken maar zoveel mogelijk over wat de 

minions hebben beleefd, elk klein dingetje wat je gezien hebt in het filmpje mag je tekenen. 

Alles waarvan je denkt dat dat je helpt om dingen uit het filmpje terug te kunnen vertellen. Het 

hoeft geen mooie tekening te zijn, daar gaat het niet om. Het kan ook niet goed of fout zijn. De 

tekening is bedoeld als geheugensteuntje. Ik zou graag willen dat je niet praat onder het tekenen, 

behalve als je een vraag hebt, ok? Teken maar zoveel mogelijk over wat de minions hebben 

beleefd, elk klein dingetje wat je gezien hebt in het filmpje mag je tekenen. Ben je er klaar voor? 

Heb je nog vragen?” 

 

De kinderen werd gevraagd om tien minuten te tekenen (Katz & Hershkowitz, 2010), 

waarbij er na vijf en na negen minuten gewaarschuwd werd hoeveel minuten het kind nog over 

had. Als het kind eerder klaar was, werd hij gestimuleerd om de tien minuten vol te maken. De 

interviewer las een boek tijdens de 10 minuten dat er getekend werd, zodat, ondanks dat hij of 

zij aanwezig was in dezelfde kamer als het kind, deze niet aangemoedigd werd om voortijdig 

met de interviewer te gaan praten. Als het kind toch tegen de interviewer begon te praten, kapte 

deze dit op een vriendelijk doch duidelijke manier af. De tekening bleef na afloop van het 

tekenen op tafel liggen. 

 

Bij de kinderen in de controlegroep legde de interviewer twee puzzels, van 20 stukjes 

elk, nog in de doos op tafel en zei:  
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“Voordat ik je vragen ga stellen over het filmpje, wil ik eerst graag dat je deze puzzels maakt. 

Zoals je ziet zijn het puzzels met minions. Je hebt 10 minuten de tijd om deze puzzels te maken. 

Ik zou graag willen dat je niet praat onder het puzzelen, behalve als je een vraag hebt, ok? Ben 

je er klaar voor? Heb je nog vragen?”  

 

 Zodra deze uitleg gegeven was, werden de puzzelstukjes op tafel gelegd en begon het 

kind met puzzelen. Er was voor twee puzzels met 20 stukjes gekozen, zodat het kind in ieder 

geval één puzzel met succes zou kunnen afmaken en op deze wijze een succeservaring had. De 

puzzels waren, zoals reeds gezegd, voorzien van afbeeldingen van minions, zodat zowel de 

experimentele als de controlegroep 10 minuten bezig zouden zijn met nadenken over minions. 

Indien de twee puzzels af waren binnen de afgesproken 10 minuten werd aan het kind gevraagd 

nogmaals één of beide puzzels te maken, net zolang totdat de 10 minuten voorbij waren. Net 

zoals bij de experimentele groep, werd ook hier na vijf en na negen minuten de tijd aangegeven, 

las de interviewer een boek en werd het kind bij eventueel praten vriendelijk doch beslist 

afgekapt. Ook de puzzels bleven na afloop van het puzzelen op tafel liggen. 

 

Na het tekenen of het puzzelen begon het eigenlijke interview, dat bestond uit een aantal 

fasen: een free recall, een fase van direct recall, bij een zestal kinderen een fase van het afnemen 

van de SCIL 14-17 en de fase van afsluiting van het interview. 

 

De fase van free recall. Voor alle kinderen begon het interview op dezelfde manier, 

namelijk met de volgende open vraag: 

  

“Dan wil ik nu graag dat je terugdenkt aan het filmpje met de minions die van alles beleven in 

de Efteling. Ik wil je vragen om alles wat je in het filmpje hebt gezien aan mij te vertellen. Dus, 

wat kun je me allemaal vertellen daarover?” 
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Tegen de kinderen in de experimentele groep werd gezegd dat zij tijdens het vertellen 

naar hun tekening mochten kijken als zij dat wilden. Bij de kinderen in de controlegroep lagen 

de minionpuzzels zichtbaar voor hen op tafel. Om het gesprek op gang te kunnen houden, 

gebruikte de interviewer standaard hulpzinnen en aanmoedigingen. De enige hulpzinnen en 

aanmoedigingen die de interviewer mocht gebruiken, waren ‘kun je me daar nog meer over 

vertellen?’, ‘en toen?’, ‘en verder?’, ‘hm hm’, ‘oke’, ‘ja?’. Daarnaast mocht de interviewer 

woorden of zinsdelen herhalen die het kind noemde. Wanneer het kind uitgepraat leek te zijn, 

werd met behulp van de hulpzinnen ‘kun je nog meer vertellen?’ of ‘heb je nog meer gezien in 

het filmpje? Het mag van alles zijn’ doorgevraagd totdat het kind aangaf niets meer te kunnen 

vertellen over het filmpje. 

 

De fase van direct recall.  Als het kind in de fase van free recall niets meer wist te 

vertellen over het filmpje, begon de direct recall fase. In de direct recall fase stelde de 

interviewer 12 vaste vragen over het filmpje aan het kind (zie script interview (bijlage 3) voor 

de lijst van deze vragen). Zes van deze vragen waren meerkeuzevragen, waarbij er per vraag 

twee keuzemogelijkheden werden gegeven die gerelateerd waren aan de vraag en nog een 

derde, neutrale keuzemogelijkheid, namelijk ‘of anders’ (Dekens & Van der Sleen, 2013). De 

resterende zes vragen waren open vragen.  

 

De afname van de SCIL 14-17. In deze studie waren de intelligentiescores van alle 

deelnemers bekend. Het is echter niet duidelijk of deze ook in de grote studie van alle 

deelnemers bekend zullen zijn, terwijl er wel een onderscheid gemaakt zal moeten worden 

tussen een groep kinderen met een LVB en een groep kinderen die op een hoger 

intelligentieniveau functioneert. De SCIL 14-17 is een instrument waarmee met ongeveer 85% 

zekerheid kan worden vaststellen of iemand op het niveau van een LVB functioneert (Kaal, 
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Nijman, & Moonen, 2015). De SCIL lijkt bruikbaar om eventueel gebruikt te kunnen worden 

in de grote studie. Om te bekijken of en op welke manier dit instrument in de grote studie 

ingepast kan worden, is er in de huidige studie bij 6 (20% van de) deelnemers na afloop van het 

interview de SCIL afgenomen. 

 

De fase van afsluiting van het interview. Aan het einde van het interview werd het kind 

bedankt en werd aan hem/haar als beloning een kleine zak snoep en een mandarijn gegeven.  

 

Onderzoeksvragen 

Met dit onderzoek werd getracht twee typen vragen te beantwoorden. Ten eerste werd 

onderzocht of tekenen voorafgaand aan een interview kinderen met een LVB helpt om meer 

accurate informatie te geven. Daarbij aansluitend werd gekeken of tekenen invloed had op de 

duur van het interview, het gedrag van de interviewer en  het verband hiertussen. Er werd naar 

deze factoren gekeken in de free recall en in de direct recall fase. In de laatstgenoemde fase 

werden naast specifieke open vragen ook meerkeuzevragen gebruikt.  

Ten tweede werd met deze pilotstudy een onderzoeksdesign getest, dat op grond van de 

gevonden resultaten verder geperfectioneerd kan worden voor een grotere studie die in 2016 

gepland staat. Er werd gekeken naar de geschiktheid van de film, de vragen en het 

scoreformulier hierbij, de haalbaarheid van deze methode (film en interview) op scholen, de 

doelmatigheid van puzzelen in de controleconditie en het gebruik van de SCIL voor het 

vaststellen van functionering op het niveau van een LVB.  

 

Coderen  

De interviews werden met een dictafoon opgenomen en achteraf werd alleen de verbale 

informatie verbatim getranscribeerd (bijlage 6). De transcripten werden vervolgens gescoord 
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met behulp van een voor dit onderzoek ontwikkeld scoreformulier (bijlage 7). Ook werd de 

duur van de free recall fase en die van de direct recall fase genoteerd op het scoreformulier. De 

free recall fase begon wanneer het kind begon met vertellen en eindigde wanneer het kind zijn 

laatste woord had uitgesproken. Voor de direct recall fase gold hetzelfde: deze begon als het 

kind antwoord gaf op de eerste vraag en eindigde als het kind zijn laatste antwoord had 

uitgesproken. Informatie die het kind wel had getekend, maar niet had verteld, werd niet 

meegenomen in de codering.  

Uit het scoreformulier konden naast de duur van de free recall en de direct recall fase 

drie verschillende scores berekend worden: een score voor de free recall prestatie (FR score), 

een score voor de direct recall prestatie (DR score) en een totaalscore (som van de free en direct 

recall scores). De FR score werd berekend door alle elementen, die door het kind genoemd 

waren én die op het scoreformulier stonden, op te tellen, waarbij een maximale score van 122 

behaald kon worden. Deze score was nog onderverdeeld in categorische informatie (11) en 

details (111), waarbij de eerstgenoemde ging over de categorie of attractie (bijvoorbeeld draak) 

en de laatstgenoemde over details behorende bij de categorie of attractie (bijvoorbeeld groene 

draak). De DR score, die maximaal 23 kon zijn, werd op eenzelfde manier berekend. De 

maximale totaalscore die een kind kon behalen was 145. Daarnaast werden de aanmoedigingen 

van de interviewer tijdens het interview gescoord en ingevuld op het scoreformulier. Alle 

transcripten werden eerst gecodeerd door de auteur. Daarna codeerde een ander bij het 

onderzoek betrokkene, onafhankelijk van de eerste codeur, nog eens 20% van de transcripten. 

Aangezien de overeenkomst tussen beide codeurs (inter-rater agreement) voor zowel de FR 

score als de DR score op dat moment niet hoog was (Cohen’s kappa’s waren beiden < 0.402) 

zijn er aanvullende codeerregels opgesteld (bijlage 8). Aan de hand van deze regels hebben 

                                                           
2 Een Cohen’s kappa van 0.00-0.20 wordt gezien als een gering effect, 0.21-0.40 als een redelijk effect, 0.41-

0.60 als een matig effect, 0.61-0.80 als een aanzienlijk effect en een Cohen’s kappa tussen 0.81-1.00 als een 

bijna perfect effect (Landis, & Koch, 1977).  
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beide codeurs, als eerste controle van de nieuwe regels, nogmaals 30% van het totaal aantal 

interviews gecodeerd, waarbij de Cohen’s kappa voor de FR score 0.87 en die voor de DR score 

1.0 was. De Cohen’s kappa voor de aanmoedigingen van de interviewer was op grond van de 

als eerste opgestelde codeerregels al 0.81 en de regels hieromtrent zijn niet bijgesteld in het 

tweede document. De overige 70% van de interviews zijn daarna verdeeld over de twee codeurs, 

door hen gecodeerd. Tijdens het scoren van de transcripten bleek dat één deelnemer niet 

conform het protocol was geïnterviewd en er veel suggestieve vragen waren gesteld. Om die 

reden is dit interview niet meegenomen in de analyses.  

 

Resultaten 

Beschrijvende resultaten 

De gegevens van 27 deelnemers zijn geanalyseerd (14 in de experimentele en 13 in de 

controlegroep). 

   

Tijdsduur tekenen of puzzelen. Vier van de 14 kinderen uit de experimentele groep 

hebben niet de volledige 10 minuten getekend. Ondanks dat de interviewer hen stimuleerde de 

10 minuten vol te maken, gaven zij na 7 tot 8.5 minuut aan klaar te zijn met tekenen. Aangezien 

het interview direct na het tekenen of puzzelen moest beginnen, is het interview bij deze 

kinderen daarom na 7 tot 8.5 minuut gestart in plaats van na 10 minuten. De overige 10 kinderen 

uit de experimentele groep tekenden wel de volledige 10 minuten, waarbij niemand aangaf dat 

hij langer de tijd nodig had om te tekenen. Voor de controlegroep gold dat slechts één kind 

binnen de genoemde 10 minuten klaar was met puzzelen. Ook in dit geval begon het interview 

direct na afloop van het puzzelen. Van de resterende 12 kinderen gaf in deze groep niemand 

aan langer de tijd nodig te hebben. 
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 Activiteit tekenen of puzzelen. Op één kind na wilden alle deelnemers tekenen of 

puzzelen. Het kind dat dit niet wilde, gaf aan dat hij/zij niet kon tekenen en niks meer wist. De 

interviewer heeft toen besloten dat dit kind, om hem/haar bij onderzoek betrokken te houden, 

mocht puzzelen in plaats van tekenen. Dit kind is dus uiteindelijk in de controlegroep geplaatst.  

 

Analyses 

De invloed van tekenen op de hoeveelheid accuraat gegeven informatie 

Totaalscore. Met een tweezijdige independent t-test werd gekeken of het voor de 

totaalscore uitmaakte welk geslacht het kind had, op welke school het kind zat, na hoeveel 

dagen (twee of drie) het kind geïnterviewd werd en of het kind voor het zien van het filmpje al 

een keer naar de Efteling was geweest of niet. Uit deze analyses bleek dat het geslacht en de 

school niet van significante invloed waren op de totaalscore. Er bleek wel een significant 

verschil te zijn tussen de totaalscore voor wat betreft het interviewen na twee dagen of na drie 

dagen (t = 2.761, df = 25, p < .05), waarbij de kinderen die na twee dagen geïnterviewd waren 

een hogere totaalscore behaalden (M = 15.4, SD = 7.44) dan de kinderen die na drie dagen 

geïnterviewd waren (M = 8.40, SD = 3.53). Daarnaast bleek de totaalscore significant 

verschillend tussen de kinderen die wel en de kinderen die niet voordien ooit al naar de Efteling 

waren geweest (t = 3.303, df = 25, p < .05). Kinderen die de Efteling eerder bezocht hadden, 

behaalden gemiddeld een hogere totaalscore (M = 15.19, SD = 7.32) dan de kinderen die nooit 

naar de Efteling waren geweest (M = 9.27, SD = 5.20). Een one-way Analysis of Variance (One-

way ANOVA) werd uitgevoerd om te onderzoeken of het voor de totaalscore uitmaakte in 

welke klas de kinderen zaten en door welke interviewer het kind geïnterviewd was. De 

totaalscore bleek significant te verschillen tussen de zes klassen (F(5,21) = 106.27, p < .05). 

Door welke interviewer het kind geïnterviewd was, bleek niet significant te verschillen. Om het 

voorkomen van een eventueel verband tussen de totaalscore en het TIQ van het kind, de leeftijd 
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van het kind en de totale duur van het interview te onderzoeken, werd een Pearson’s correlatie 

test uitgevoerd voor alle drie de factoren. Tussen het TIQ en de totaalscore bleek een sterk en 

significant verband te bestaan (r = .604, N = 27, p < .01), waarbij de totaalscore hoger was 

naarmate het TIQ hoger was. Tussen de leeftijd en de totaalscore en tussen de totale duur van 

het interview en de totaalscore werden geen significante verbanden gevonden.  

Samengevat bleken er dus vier factoren van invloed te zijn op de totaalscore: het aantal 

dagen tussen film en interview, wel of geen eerder bezoek aan de Efteling, de klas en het TIQ.  

Met een tweezijdige Pearson’s correlatie test is er eerst gekeken of er tussen deze 

factoren significante verbanden bestonden. Dit bleek alleen zo te zijn voor het aantal dagen en 

de klas waar de kinderen in zaten (r = .495, N = 28, p < .01). Dit is geen verrassende uitkomst, 

aangezien kinderen uit een bepaalde klas in vrijwel alle gevallen op dezelfde dag werden 

geïnterviewd. Beide factoren  werden meegenomen in de verdere analyse. Alle vier de factoren 

zijn in de eerstvolgende analyse dus meegenomen als covariaten.  

Met een one-way between-subjects analysis of covariance (ANCOVA) is onderzocht of 

de totaalscore verschilde tussen de experimentele en de controlegroep, waarbij gecontroleerd 

werd voor het aantal dagen tussen exposure en interview, wel of geen eerder bezoek aan de 

Efteling, de klas en het TIQ. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de groepen.  

Free recall score. Daarnaast is gekeken of de FR score verschilde tussen de 

experimentele en de controlegroep. Ook hierbij werd, net als bij de totaalscore was gedaan, 

eerst onderzocht of en welke factoren van invloed waren op hoogte van deze score. Dezelfde 

analyses zijn toegepast en hieruit bleek dat de volgende factoren significant van invloed waren 

op de FR score: ‘aantal dagen geïnterviewd na exposure aan de film’ (t = 3.511, df = 22.694, p 

< .01), ‘wel of geen eerder bezoek aan de Efteling’ (t = 2.594, df = 25, p < .05) en ‘TIQ’ (r = 

.553, N = 27, p < .01). Deze drie factoren, die onderling niet correleerden, zijn vervolgens 

meegenomen als covariaten. Met een one-way between-subjects ANCOVA is onderzocht of de 
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FR score verschilde tussen de experimentele en de controlegroep. Uit deze analyse bleek dat er 

voor de FR score geen significant verschil bestond tussen de groepen.  

In de free recall fase was een onderscheid gemaakt tussen categorische informatie en 

details. Met een one-way between-subjects ANOVA is onderzocht of er tussen de 

experimentele en de controlegroep een verschil bestond voor de accurate categorische 

informatie die de kinderen gaven. Daarnaast werd eenzelfde analyse uitgevoerd om te 

onderzoeken of er voor de accuraat gegeven details een verschil bestond tussen beide condities. 

Uit deze analyse bleek dat er voor zowel de categorische informatie als de details geen verschil 

bestond tussen de groepen.  

Direct recall score. Tot slot is gekeken of de DR score verschilde tussen de 

experimentele en de controlegroep. Dezelfde analyses die bij de totaalscore en bij de FR score 

zijn gedaan, werden uitgevoerd. Voor de DR score gold dat alleen de factor ‘TIQ’ van invloed 

was (r = .596, N = 27, p = .001). Deze factor is meegenomen als covariaat. Met een one-way 

between-subjects ANCOVA is onderzocht of de DR score verschilde tussen de experimentele 

en de controlegroep. Uit deze analyse bleek dat er ook voor de DR score geen significant 

verschil was tussen de twee groepen.  

 

Tekenen en de duur van het interview  

 Een interview duurde gemiddeld ongeveer 10 minuten, waarbij de free recall fase ruim 

vijf en halve minuut duurde en de direct recall fase iets langer dan vier minuten.  

Totale duur. Om te onderzoeken of de totale duur van het interview verschilde tussen 

de experimentele en de controlegroep, is een one-way between-subjects ANCOVA uitgevoerd. 

Allereerst werd er gekeken of en welke factoren van invloed waren op de totale duur. Het totaal 

aantal aanmoedigingen die gegeven werden tijdens het interview bleek van invloed te zijn 

geweest op de totale duur van het interview (r = .630, N = 27, p < .001). Het totaal aantal 
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aanmoedigingen is daarom als covariaat meegenomen. Tussen de experimentele en de 

controlegroep bleek echter geen significant verschil te zijn in de totale duur van het interview.  

Duur free recall fase. Om te onderzoeken of de duur van de free recall verschilde tussen 

de experimentele en de controlegroep, is een one-way between-subjects ANCOVA uitgevoerd. 

Ook op de duur van free recall fase bleken een aantal factoren van invloed te zijn: ‘de 

interviewer’ (t = 9.996, df = 27, p < .001) ‘het totaal aantal aanmoedigingen’ (r = .716, N = 27, 

p < .001) en ‘de FR score“ (r = .395, N = 27, p < .05). Ondanks dat het totaal aantal 

aanmoedigingen en de FR score onderling ook correleerden (r = .42, N = 27, p < .05), zijn ze, 

omdat deze correlatie laag was toch beide meegenomen als covariaten. Uit de one-way 

between-subjects ANCOVA bleek dat er tussen de experimentele en de controlegroep geen 

significant verschil was voor wat betreft de duur van de free recall fase.   

 Duur direct recall fase. Om te onderzoeken of de duur van de direct recall fase 

verschilde tussen de experimentele en de controlegroep, is een one-way between-subjects 

ANOVA uitgevoerd. Uit deze analyse bleek dat er geen significant verschil was tussen de 

groepen.  

 

De invloed van de interviewer  

Met een one-way between-subjects ANOVA werd onderzocht of het voor het totaal 

aantal aanmoedigingen en de duur van de free recall uitmaakte welke interviewer het interview 

afnam. Er werden significante verschillen gevonden tussen de drie interviewers wat betreft het 

totaal aantal aanmoedigingen (F(2, 24) = 10.26, p < .01, ƞ² = .461), het aantal aanmoedigingen 

in de vorm van een verbale uiting (F(2, 24) = 8.40, p < .01, ƞ² = .412) en het aantal 

aanmoedigingen in de vorm van een vraag (F(2, 24) = 5.16, p < .05, ƞ² = .301). Daarnaast werd 

een significant verschil tussen interviewers gevonden  wat betreft de duur van de free recall 

fase: F(2, 24) = 7.84, p < .01, ƞ² = .395.  
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Tekenen en het door de interviewer gegeven aantal aanmoedigingen 

Totaal aantal aanmoedigingen. Om te onderzoeken of het aantal aanmoedigingen die 

tijdens het interview gegeven werden door de interviewer verschilde tussen de experimentele 

en de controlegroep, is een one-way between-subjects ANCOVA uitgevoerd. Zoals eerder 

genoemd (zie de secties Invloed van tekenen op de hoeveelheid accuraat gegeven informatie, 

Tekenen en de duur van het interview en De invloed van de interviewer) waren de FR score, de 

duur van de free recall fase én wie interviewde van invloed op het aantal aanmoedigingen dat 

gegeven werd. Deze drie factoren zijn daarom als covariaten in een analyse meegenomen. Er 

was geen significant verschil in het totaal aantal aanmoedigingen tussen de beide groepen.  

Verbale aanmoedigingen. Ook bij het aantal aanmoedigingen in de vorm van een 

verbale uiting bleken de duur van de free recall fase, de FR score en de interviewer invloed te 

hebben. Deze drie factoren zijn in een analyse daarom als covariaten meegenomen. Uit de 

resultaten van de one-way between-subjects ANCOVA bleek dat er geen significant verschil 

was in het aantal verbale aanmoedigingen tussen de experimentele en de controlegroep. 

Aanmoedigingen in de vorm van een vraag. Bij het aantal aanmoedigingen in de vorm 

van een vraag waren alleen de factor ‘duur van de free recall fase’ en ‘interviewer’ covariaten. 

Er was geen significant verschil tussen het aantal aanmoedigingen in de vorm van een vraag 

tussen de experimentele en de controlegroep. 

 

De relatie tussen de accuratesse van de gegeven informatie, de duur van het interview en het 

aantal door de interviewer gegeven aanmoedigingen 

 Met behulp van tweezijdige Pearson’s correlatie toetsen is onderzocht of en hoe de 

hoogte van de scores, de duur en het aantal aanmoedigingen met elkaar samenhingen (zie figuur 

1). Wat betreft de scores bleek er een significant verband te bestaan tussen de totaalscore en de 

FR score (r = .977, N = 27, p < .001), tussen de totaalscore en de DR score (r = .812, N = 27, p 
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< .001) en tussen de FR score en de DR score (r = .670, N = 27, p < .001). Voor de duur gold 

dat er tussen de totale duur van het interview en de duur van de free recall fase een significant 

verband bestond (r = .949, N = 27, p < .001) én tussen de totale duur en de duur van de direct 

recall fase (r = .427, N = 27, p < .05). 

Daarnaast bleek er een significante verband te zijn tussen de totale duur van het 

interview en het totaal aantal aanmoedigingen (r = .630, N = 27, p < .00). Tevens bleek de duur 

van de free recall samen te hangen met de score in deze fase (r = .395, N = 27, p < .05) én met 

het totaal aantal aanmoedigingen (r = .716, N = 27, p < .001). Tot slot werd tussen de FR score 

en het totaal aantal aanmoedigingen een significant verband gevonden (r = .420, N = 27, p < 

.05).  

 

SCIL 

 Alle deelnemers bij wie de SCIL was afgenomen, behaalden op deze vragenlijst een 

score van 13 of lager (zie tabel 1). Voor deze vragenlijst geldt dat voor 16- en 17-jarigen een 

score van 18 of lager betekent dat de jongere vermoedelijk op het niveau van een LVB (of lager) 

functioneert. Voor jongeren van 14 of 15 jaar ligt deze grens bij een score van 16. Voor alle zes 

deelnemers die de SCIL hebben ingevuld, kan vermoed worden dat zij op een niveau van een 

LVB (of lager) functioneren.  

 

Tabel 1 

Leeftijd, TIQ en score behaald op de SCIL van de zes deelnemers waarbij de SCIL is afgenomen. 

Deelnemer 

 

 

1 2 3 4 5 6 Gem. (SD) 

Leeftijd (in jaren) 14 14 15 15 15 17 15.00 (1.10) 

TIQ 49 54 68 45 45 47 51.33 (8.82) 

Score SCIL 12 13 9 5 7 4 8.33 (3.67) 

Gem= gemiddelde; SD= standaarddeviatie; TIQ= totaal IQ. 
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r=.670 

p< .000 

r=.630 

p< .001 

r=.977 

p< .000 

r=.812 

p< .000 

r=.427 
p= .026 

r=.395 

p= .041 

r=.420 

p= .029 

r=.716 

p< .000 

r=.949 

p< .000 

F (2,24) = 7.84 

p< .01 

ƞ²= .395 

Figuur 1  

Verbanden tussen behaalde scores, aantal door de interviewer gegeven aanmoedigingen en duur van 

het interview. 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR= free recall; DR= direct recall; gele lijn = significante correlatie; zwarte lijn = geen correlatie; blauwe lijn = significante 

uitkomst ANCOVA.  

 

Totaalscore 

Totaal aantal 

aanmoedigingen 

Totale duur 

FR score FR duur 

DR duur DR score 

Interviewer 

Totaal aantal 

aanmoedigingen 

F (2,24) = 10.26 

p< .01 

ƞ²= .461 
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Discussie 

Effect van tekenen 

Met deze studie is onderzocht of tekenen voorafgaand aan een interview kinderen van 

14-17 jaar met een LVB helpt om meer accurate informatie te geven. Verder is gekeken naar 

de invloed van tekenen op de duur van het interview en op het gedrag van de interviewer en het 

verband tussen de hoeveelheid accurate informatie, de duur van het interview en het gedrag van 

de interviewer.  

In deze studie beïnvloedde het tekenen zowel in de free als in de direct recall niet de 

accuratesse van de antwoorden van de kinderen. Ook bleek tekenen in de free recall fase geen 

invloed te hebben gehad op de hoeveelheid categorische informatie en details die de kinderen 

noemden. Daarnaast duurden de interviews van de kinderen die tekenden voorafgaand aan het 

interview niet significant langer of korter dan de interviews van de kinderen in de 

controlegroep. Tot slot verschilde het totaal aantal door de interviewer gegeven 

aanmoedigingen niet significant tussen de beide groepen. Deze uitkomsten waren gelijk voor 

jongens en meisjes. Uit deze studie bleek wel dat het aantal aanmoedigingen dat door de 

interviewer gegeven werd samenhing met de hoeveelheid accurate informatie die het kind gaf 

in de free recall fase, ongeacht of het kind voorafgaand aan het interview getekend of gepuzzeld 

had. Het aantal aanmoedigingen hing tevens samen met de duur van de free recall fase en de 

laatste hing daarnaast weer samen met de hoeveelheid accurate informatie die het kind vertelde 

in de free recall fase. Wat invloed had op de accuratesse van de informatie die de kinderen 

gaven in zowel de free recall als in de direct recall fase was het TIQ van het kind. Hoe hoger 

het TIQ van het kind, hoe meer accurate informatie hij/zij gaf, ongeacht of het kind tekende of 

puzzelde voorafgaand aan het interview.  

Dat tekenen voor kinderen met minder intellectuele vaardigheden niet dezelfde 

positieve effecten oplevert als bij gemiddeld begaafde kinderen is belangrijke informatie. Zoals 
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eerder in de inleiding beschreven, zijn er verschillende verklaringen voor het positieve effect 

dat tekenen kan hebben op het terughalen van herinneringen. Dat tekenen ervoor zorgt dat het 

gedrag van de interviewer positief verandert, bleek in de huidige studie niet zo te zijn: het 

gedrag van de interviewer verschilde niet tussen de beide groepen. Ondanks dat er verbanden 

gevonden werden tussen de hoeveelheid accurate informatie, de duur van het interview en het 

aantal aanmoedigingen gegeven door de interviewer, bleek dit niet te verschillen tussen beide 

condities. Tekenen had hier dus geen invloed op. Dat tekenen ervoor zorgt dat kinderen langer 

gefocust blijven, wat zorgt voor een langer interview waarin meer informatie wordt gegeven, 

lijkt niet op te gaan voor de kinderen met een LVB in deze pilotstudy.  

Dat tekenen een positief effect kan hebben op het aantal details dat een kind vertelt 

tijdens het interview, bleek tevens niet zo te zijn bij de kinderen met een LVB in de huidige 

pilotstudy. Wellicht werkt het proces van tekenen, zoals beschreven door Wammes et al. 

(2016), op een andere manier voor kinderen die functioneren op het niveau van een LVB. In 

welke van de vier componenten (ophalen van karakteristieken; verkrijgen visueel beeld; 

motorische handeling; tekening als geheugensteun) dit eventuele verschil zit bij kinderen met 

een LVB in vergelijking met gemiddeld begaafde kinderen, is tot op heden onbekend. Bij 

gemiddeld begaafde personen kan met behulp van de Vividness of Visual Imagery 

Questionnaire (VVIQ; Marks, 1973) gemeten worden hoe vaardig iemand is om een mentaal 

beeld van een situatie of een voorwerp te creëren. Dit is met deze vragenlijst, voor zover bekend, 

nog niet gedaan bij mensen met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast maakte het voor de hoeveelheid accurate informatie in de free recall fase uit 

of het kind al eens in de Efteling was geweest. Het lijkt waarschijnlijk dat de kennis over de 

Efteling die de kinderen die er al eens geweest waren hadden, voor meer accurate informatie 

heeft gezorgd omdat de film herkenning opleverde. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat de 

kinderen die al een bezoek aan de Efteling hadden gebracht, tijdens het interview informatie 
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hebben gegeven die niet direct uit de film kwam, maar van hun eerdere bezoek aan de Efteling. 

Volgens Davidson en Thomas (2001) zorgt tekenen er namelijk voor dat kinderen verder dan 

hun episodische geheugen gaan en hun al bestaande kennis over vergelijkbare onderwerpen 

gebruiken bij het navertellen.  

 Het maakte voor de hoeveelheid vertelde accurate informatie in de free recall fase 

tevens uit of het kind twee of na drie dagen na de exposure aan de film geïnterviewd werd, 

ongeacht of het kind voorafgaand aan het interview had getekend of gepuzzeld. Kinderen die 

na drie dagen werden geïnterviewd, gaven significant minder accurate informatie dan de 

kinderen die na twee dagen geïnterviewd werden. Dit is in tegenstelling met wat er in andere 

onderzoeken met gemiddeld begaafde kinderen werd gevonden (Gross et al., 2009; Katz & 

Hershkowitz, 2010). Ondanks dat de deelnemers in het onderzoek van Gross et al. (2009) na 

zeven maanden minder accurate informatie gaven dan na 1-2 dagen, werd er tussen één dag en 

twee dagen geen verschil gevonden. Katz en Hershkowitz (2010) vonden zelfs geen verschil 

tussen kinderen die na één of na 730 dagen geïnterviewd werden.  

De tekeningen die de kinderen hadden gemaakt, leken vaak niet veel informatie of 

details te bevatten. Of de picturale representativiteit van de tekening een grote invloed heeft op 

de mate van accuratesse in de recall is nog niet duidelijk op grond van bestaand 

wetenschappelijk onderzoek. Volgens Brennan en Fisher (1998; in het artikel van Katz & 

Hershkowitz, 2010) bepalen de kenmerken van de tekening niet noodzakelijkerwijs de ‘strength 

of the cues it provides’ (oftewel de mate van accuratesse). Barlow et al. (2011) daarentegen 

vonden in hun studie wel een positief verband tussen de kwaliteit van de tekening en de mate 

van accuratesse in de recall, maar dit verband was niet significant. Andere onderzoekers zijn er 

van overtuigd dat tekeningen met meer picturale representatieve kwaliteiten, ook een hogere 

mate van accuratesse in de recall opleverden (Butler et al., 1995).  
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Kanttekeningen bij de onderzoeksopzet 

We bespreken achtereenvolgens het gebruik van puzzels (met minions) als 

controleconditie, de aanmoedigingen door de interviewer, (de plaats van) tekenen in deze 

onderzoeksopzet en de deelnemersgroep in dit onderzoek. 

Dat er geen verschil werd gevonden voor de hoeveelheid accuraat gegeven informatie 

tussen de experimentele en de controlegroep kan een aantal oorzaken hebben dat te maken heeft 

met de manier waarop deze studie is opgezet. Ten eerste lijkt de keuze voor puzzels met minions 

erop een beperking te zijn geweest. De puzzels met minions erop kwamen erg overeen met de 

inhoud van de film, waarin minions te zien waren. Dit heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat 

niet alleen de kinderen in de experimentele, maar ook de kinderen in de controlegroep 

voorafgaand aan het interview reeds tien minuten bezig waren met het activeren van 

herinneringen aan de film conform de vier elementen van Wammes et al., (2016; ophalen van 

karakteristieken; verkrijgen visueel beeld; motorische handeling; puzzelen als geheugensteun).  

Ten tweede kan het voor de kinderen in de experimentele groep onduidelijk zijn geweest 

wat er van hen verwacht werd om te tekenen. Wellicht was de uitleg die gegeven werd door de 

interviewer niet duidelijk genoeg voor de kinderen. Daarnaast hebben de kinderen de activiteit 

tekenen en het interview mogelijk als twee los van elkaar staande elementen gezien. Hierbij 

aansluitend heeft deze onduidelijkheid er mogelijk aan bijgedragen dat de kinderen in de 

experimentele groep de tekening tijdens het interview niet als hulpmiddel gebruikten. 

Gedurende het interview stelde de interviewer geen vragen over de tekening, zoals “wat is dat 

rode ding daar?,” maar vertelde hij het kind slechts dat hij naar de tekening mocht kijken als hij 

dat wilde (conform de studie van Katz & Hershkowitz, 2010). Hiervoor is gekozen omdat op 

deze manier werd voorkomen dat er suggestieve vragen zouden worden gesteld. En aangezien 

vervolgens de kinderen in de controlegroep ook naar de puzzels mochten kijken tijdens het 

interview, verschilden de interviews tussen de beide condities hierdoor mogelijk te weinig. 
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De derde beperking heeft te maken met het gedrag van de interviewer in combinatie met 

de plaats van tekenen in deze onderzoeksopzet. Tijdens de interviews met de kinderen in de 

experimentele groep werden in de free recall fase door de interviewer niet meer 

aanmoedigingen gegeven dan tijdens de interviews met de kinderen in de controlegroep. Dit is 

in tegenstelling met resultaten uit vergelijkbare onderzoeken, waarbij de interviewer meer 

aanmoedigingen gaf aan de kinderen die in de tekengroep zaten dan aan de controlegroep 

(Barlow et al., 2011; Gross et al., 2009; Macleod et al., 2013; Wesson & Salmon, 2001). In deze 

onderzoeken werd er echter getekend tijdens het interview en niet voorafgaand aan het 

interview, zoals in de huidige pilotstudy. Het positieve effect dat het aantal aanmoedigingen 

van de interviewer tijdens activiteit tekenen heeft op de accuratesse van de informatie is 

hierdoor mogelijk weggevallen.  

Ook de vierde beperking heeft te maken met de aanmoedigingen die de interviewer gaf. 

Het aantal aanmoedigingen dat door de interviewer gegeven werd, bleek ondanks dat getracht 

was hiervoor in het protocol te controleren, te verschillen tussen de drie interviewers. Dit is 

belangrijke informatie, aangezien het aantal aanmoedigingen in deze studie verband hield met 

de hoeveelheid accurate informatie die het kind gaf en de duur van het interview. Er zal gekeken 

moeten worden naar de oorzaak van dit verschil. Het zal waarschijnlijk onmogelijk zijn om als 

interviewer een vast aantal aanmoedigingen te geven in een interview, maar er zal gestreefd 

moeten worden naar eenzelfde manier van aanmoedigingen geven.  

Tot slot was de deelnemersgroep relatief klein. Doordat 40% van de potentiële 

deelnemers was uitgevallen, waren er uiteindelijk slechts 27 interviews die geanalyseerd 

konden worden. Zeven van deze interviews waren van kinderen, waarvan achteraf bleek dat zij 

een TIQ hadden dat lager was dan 50 of hoger was dan 85 (terwijl de beoogde onderzoekgroep 

kinderen met een TIQ tussen 50 en 85 was). Verder was er één deelnemer die, ondanks dat hij 

random was toegewezen aan de experimentele groep, uiteindelijk in de controlegroep belandde. 
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In verband met de kleine deelnemersgroep zijn ook de behaalde resultaten van dit kind en van 

de kinderen met een TIQ lager dan 50 en hoger dan 85 meegenomen in de analyse. De 

uitkomsten van de analyses bleken namelijk niet anders te zijn als de gegevens van het 

eerstgenoemde kind niet mee werden genomen. Daarnaast is er om dezelfde reden bij het 

samenstellen van de deelnemersgroep geen rekening gehouden met eventueel bijkomende 

problematiek, ondanks dat een verstandelijke beperking bijvoorbeeld hoog correleert met een 

stoornis in het autistisch spectrum (Matson & Shoemaker, 2009).  

 

Aanbevelingen 

 Ondanks dat er in deze pilotstudy geen bewijs is gevonden voor het positieve effect dat 

tekenen kan hebben op het terughalen van informatie uit het geheugen bij kinderen met een 

LVB, zijn er genoeg redenen om hier vervolgonderzoek naar te doen. Bij kinderen die 

functioneren op een gemiddeld intellectueel niveau blijkt tekenen van grote waarde om de 

hoeveelheid verstrekte accurate informatie te vergroten. Het lijkt de moeite waard om met een 

verbeterde onderzoeksopzet in een vervolgstudie nogmaals te kijken naar de effecten van 

tekenen bij kinderen met een LVB. In bijlage 9 staan de aanbevelingen voor een eventuele 

vernieuwde onderzoeksopzet die kan worden gebruikt in de vervolgstudie. 

 Verder zal er onderzoek gedaan moeten worden naar het visueel geheugen van kinderen 

met een LVB. Voor zover bekend is hiernaar namelijk nog geen onderzoek gedaan bij personen 

met een LVB. Mocht blijken dat het visueel geheugen bij personen met een LVB minder sterk 

ontwikkeld is dan bij personen die gemiddeld begaafd zijn, dan heeft dit gevolgen voor de 

effecten van tekenen op de hoeveelheid verstrekte accurate informatie tijdens een interview. 

Met behulp van de VVIQ  kan het visueel geheugen gemeten worden. De VVIQ zal daarvoor 

eerst getest bij en gevalideerd moeten worden voor personen met een LVB. 
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 Tot slot zal er onderzoek gedaan moeten worden naar het gebruik van tekenen in de 

praktijk. Mocht tekenen ook bij kinderen met een LVB zorgen voor meer accurate verklaringen 

in een interview, dan kan dit van grote waarde zijn in verhoorsituaties. Er zal gekeken moeten 

worden of het in de praktijk realistisch is om kinderen in zo een verhoorsituatie te laten tekenen.   
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Bijlagen 

Bijlage 1 Informatie- en toestemmingsbrief ouders 

 [Logo school] 

Tekenen en geheugen 

Informatiebrief voor de ouders 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het [naam school] verleent medewerking aan een onderzoek over het effect van tekenen als 

hulpmiddel om informatie op te halen uit het geheugen. Over het onderzoek wordt u hieronder 

verder geïnformeerd. Een studente van de Universiteit van Amsterdam zal kinderen vragen 

stellen over een filmpje. Een filmpje die de leerkracht tweemaal in de klas zal laten zien. Indien 

u bezwaar heeft tegen de deelname van uw kind aan dit onderzoek kunt u dit te kennen geven 

door het strookje onderaan deze brief in te vullen en vóór [datum] aan de groepsleerkracht van 

uw kind te geven. 

 

DOEL VAN DIT ONDERZOEK 

Dit onderzoek richt zich op het effect van tekenen als hulpmiddel om informatie op te halen uit 

het geheugen. Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de effecten van 

tekenen op het ophalen van informatie uit het geheugen. Indien dit effectief blijkt te zijn kunnen 

kinderen door te tekenen beter informatie uit hun geheugen ophalen. Tijdens dit onderzoek zal 

de leerkracht twee keer op één dag klassikaal een kort filmpje van ongeveer 3 minuten laten 

zien. Dit filmpje zal gaan over de Efteling en blijkt door kinderen als leuk gewaardeerd te 

worden. Enkele dagen erna wordt er onder schooltijd een afspraak met uw kind gemaakt om 

een aantal vragen over deze film te beantwoorden.  

 

PROCEDURE 

Indien u instemt zal de onderzoekster contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind 

om een afspraak te maken met uw kind. Tijdens deze individuele afspraak (enkel uw kind en 

de onderzoekster zijn hierbij aanwezig), die plaatsvindt op een kamer in de school, zal de 

onderzoekster een gesprek voeren met uw kind. In dit gesprek zal de onderzoekster aan uw kind 

vragen wat hij of zij zich nog van het filmpje herinnert. Aan sommige kinderen zal gevraagd 

worden ter plekke ook een tekening te maken van de film. Deze tekening willen we ten behoeve 

van het onderzoek, graag houden. Aan het eind van het gesprek zal aan uw kind gevraagd 

worden om nog een vragenlijst in te vullen, waarmee we kijken waar uw kind goed en minder 

goed in is. In het belang van het onderzoek zal het gesprek opgenomen worden met een 

dictafoon. De opname zal direct nadat het interview anoniem verwerkt is, vernietigd worden. 
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VRIJWILLIGHEID 

Als u of uw kind niet wilt dat er gebruik wordt gemaakt van zijn/haar gegevens of als u dat 

gaandeweg het onderzoek besluit, dan kunt u dat op elk moment kenbaar maken. Dat kan zonder 

opgaaf van redenen en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor uw kind zal hebben. Tevens 

kunt u tot een maand na afloop van het onderzoek uw toestemming intrekken. In dat geval 

zullen de gegevens van uw kind worden verwijderd uit onze bestanden. 

 

VERTROUWELIJKHEID VAN ONDERZOEKSGEGEVENS 

De gegevens van dit onderzoek zal door de onderzoekster alleen worden gebruikt voor nadere 

analyse en voor eventuele publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. De gegevens worden 

in geen geval gerapporteerd per kind. Het gaat om de resultaten voor de hele groep samen. 

Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de persoonsgegevens van uw kind, en blijft de 

anonimiteit van uw kind gewaarborgd. 

 

NADERE INLICHTINGEN 

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot de 

verantwoordelijke onderzoekster Janneke Beuckens, janneke.beuckens@student.uva.nl, 

Barnsteenlaan 49-1, 3523 BB Utrecht. Tevens kunt u terecht bij de, voor u waarschijnlijk 

bekende, contactpersoon van het [naam school]:  [naam contactpersoon; mailadres 

contactpersoon]. Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot [naam 

verantwoordelijke Commissie Ethiek] van de Commissie Ethiek van de Faculteit 

Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.  

 

GEEN TOESTEMMING 

 

De ouder(s) / begeleider(s) van 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………… 

 

Groep/Klas:  ………… 

 

 

geven GEEN toestemming voor deelname aan het onderzoek naar tekenen en geheugen 

van de Universiteit van Amsterdam. 

 

 

Handtekening: ………………………  

 

 

Datum: ………………………  

 

 

DIT FORMULIER GRAAG INLEVEREN BIJ DE GROEPSLEERKRACHT/MENTOR 

VÓÓR [datum]! 
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Bijlage 2 Script leerkracht 

 

 

Aan het begin van de dag 

Ik wil jullie een filmpje laten zien. Ik ga het nu laten zien en aan het einde van de dag nog een 

keer. Over een paar dagen komt er een mevrouw of een meneer die wat vragen over het 

filmpje wil stellen. Dus goed opletten. We gaan het filmpje niet in de klas nabespreken. Komt 

ie. 

 

[filmpje] 

 

Goed, dan gaan we weer verder met de les.. 

 

Aan het einde van de dag 

Vanochtend had ik al gezegd dat ik het filmpje nog een keer zou laten zien. Ook deze keer 

gaan we het filmpje niet nabespreken. Komt ie.  

 

[filmpje] 
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Bijlage 3.a. Script interview experimentele groep 

Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

 

Hoi, ik ben .. (hoe heet jij?) 

 

Goed dat je er bent. Iets zeggen over het weer/de 

dag/evt. wat heb je in het weekend gedaan/op school? 

 

Je bent vast benieuwd waarom je hier zit met mij? In 

deze brief staat daar al wat over uitgelegd. Zullen we 

samen de brief even doornemen?  

 

 

 

 

 

Klopt het dat je afgelopen [dag] twee keer het filmpje 

van de Efteling hebt gezien?  

 

 

Ok, dat is fijn.  

Dan wil ik eerst nog even zeggen dat je het gewoon 

moet zeggen als je een vraag niet begrijpt of niet goed 

hebt gehoord. En dat je op elke vraag een eerlijk 

antwoord moet geven, ok? Als je een antwoord niet 

weet, mag je gewoon ‘ik weet het niet’ zeggen. En als 

ik een fout maak, moet je het gewoon zeggen. Wil je 

misschien herhalen wat ik net gezegd heb? 

 

 

Ok. Voordat ik je vragen ga stellen over het filmpje, wil 

ik eerst graag dat je wat tekent. Hier heb je een vel papier 

en wat potloden. Ik wil je vragen om op dit papier te 

tekenen wat de minions in het filmpje allemaal hebben 

beleefd in de Efteling. Teken maar zoveel mogelijk over 

wat de minions hebben beleefd, elk klein dingetje wat je 

gezien hebt in het filmpje mag je tekenen. Alles waarvan 

je denkt dat dat je helpt om dingen uit het filmpje terug 

te kunnen vertellen. Het hoeft geen mooie tekening te 

zijn, daar gaat het niet om. Het kan ook niet goed of fout 

zijn. De tekening is bedoeld als geheugensteuntje. Ik zou 

graag willen dat je niet praat onder het tekenen, behalve 

als je een vraag hebt, ok?  

Teken maar zoveel mogelijk over wat de minions 

hebben beleefd, elk klein dingetje wat je gezien hebt in 

het filmpje, mag je tekenen. 

Zet de dictafoon aan. 

Kind komt binnen. Geef kind een hand. 

 

 

Kind op zijn/haar gemak laten voelen. 

 

 

 

Lees de brief hardop voor. Praat rustig en duidelijk. 

Laat de jongere de brief ondertekenen. 

Als een de jongere weigert te tekenen, dan wordt er 

gezegd dat dat prima is en houdt het interview op.  

 

 

Om te checken of het kind het filmpje (2 keer) heeft 

gezien. Als dit niet het geval is, houdt het interview op. 

 

 

 

 

 

 

Om te testen of de uitleg duidelijk was voor het kind. 

Als kind informatie vergeet te herhalen, vertel je zelf 

nog een keer de ‘regels’ en vraag je of het kind de 

‘regels’ nogmaals kan herhalen. 

 

 

Aan het kind wordt een wit papier van A3 formaat 

gegeven en een pakje potloden. 
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Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

Ben je er klaar voor? Heb je nog vragen? Ik ga 

ondertussen een boek lezen. Je hebt 10 minuten om te 

tekenen ok? Dan mag je beginnen.   

 

Je hebt nu 5 minuten getekend, dus je hebt nog 5 

minuten over om te tekenen ok? 

 

Je hebt nu 9 minuten getekend, dus je hebt nog 1 

minuut over ok. Het is niet erg als de tekening nog niet 

af is. 

 

 

Zo, je bent klaar met tekenen. Weet je zeker dat je alles 

getekend hebt? Je hebt nog even de tijd. Probeer nog 

maar wat te tekenen of misschien wat in te kleuren. 

of 

Zo, de 10 minuten zijn om, dan mag je nu stoppen met 

tekenen.  

 

 

Dan leg ik de potloden even weg, zodat we nu met het 

praatdeel kunnen beginnen.  

 

Dan wil ik nu graag dat je terugdenkt aan het filmpje met 

de minions die van alles beleven in de Efteling. De 

tekening mag  je voor je leggen… 

[stilte] 

Ik wil je vragen om alles wat je in het filmpje hebt gezien 

aan mij te vertellen. Je mag naar je tekening kijken als 

je dat wilt. Dus, wat kun je me allemaal vertellen 

daarover? 

 

 

Kun je me daar nog meer over vertellen? 

En toen? 

En verder? 

Hm hm 

Oke 

Ja? 

 

 

 

 

Kun je nog meer vertellen? 

Heb je nog meer gezien in het filmpje? Het mag van 

alles zijn. 

Start de stopwatch als het kind begint met tekenen en 

leg deze onopvallend naast je.  

Ga zelf een boek lezen of iets anders wat niet afleidt. 

 

Na 5 minuten. 

 

 

Na 9 minuten. 

 

 

 

 

Als kind binnen 10 minuten klaar is met tekenen 

                             

                             

of 

Na 10 minuten als kind nog niet uit zichzelf gestopt is 

met tekenen. 

 

 

Stop de potloden en de stopwatch in een tas naast je. 

De tafel moet leeg zijn (op de tekening van het kind 

na). Laat het kind even bijkomen van het tekenen. 

 

 

 

 

 

 

Neem een open, luisterende houding aan. 

 

 

 

 

Gebruik de hier links genoemde hulpzinnen/ 

aanmoedigingen. Probeer af te wisselen. 

 

 

 

Herhaal woorden/zinsdelen wat kind zegt. 

Vul geen woorden in!! Ook als het kind niet op het 

woord kan komen, bijvoorbeeld. 

 

Als het kind uitgepraat lijkt, vraag je met behulp van de 

hier links genoemde hulpzinnen door, totdat het kind 

antwoord dat het echt niks meer kan vertellen over het 

filmpje. 
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Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

 

Ok, nou heel fijn dat je al zoveel hebt verteld. Nu zijn 

er nog 12 vragen die ik je wil stellen. Het kan zijn dat 

je het antwoord al verteld hebt aan me, maar dit zijn 

vaste vragen die ik aan iedereen stel. Ok? Dan komen 

hier de vragen. 

 

1) Hoeveel achtbanen heb je gezien in het filmpje? 

 

 

2) In het filmpje zag je een draak. Uit de neus van de 

draak kwam iets. Was dit rook, vuur of iets anders? 

 

 

3) Welke kleur hadden de schoentjes met de hakjes?  

 

 

4) In het filmpje was er iets wat zweefde. Wat was dat? 

Was dat een zwevende heks, een zwevend tapijt of wat 

anders? 

 

 

5) In het filmpje waren 2 stukjes te zien die niet over 

de Efteling of de minions gingen. Kun je me vertellen 

waar deze stukjes wel over gingen? 

 

 

6) Hoe eindigde de tweede achtbaan? In een tunnel, in 

het water of op een andere manier? 

 

 

7) Wat voor weer was het in het filmpje? 

 

 

8) Op een gegeven moment zag je een klok in het 

filmpje. Onder de klok stond de naam van een station. 

Stond er station Oost, station West of iets anders? 

 

 

9) Wat voor kleur shirt had de voetballer in het filmpje 

aan? 

 

 

10) In het filmpje waren er op een bepaald moment 

elfjes te zien die in een bloem ronddraaiden. Wat voor 

kleur haar hadden de elfjes? Was dat zwart, wit of een 

andere kleur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef geen complimenten en zeg niet of een antwoord 

goed of fout is. Probeer zo neutraal mogelijk te blijven. 

 

Geef de jongere de tijd om te antwoorden. 
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Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

 

11) Welke dieren heb je gezien in het filmpje? 

 

 

12) Van welk materiaal was de laatste achtbaan die in 

beeld was gemaakt? Was dat van hout, van metaal of 

van wat anders? 

 

Dan heb ik nog een laatste vraag: ben je wel eens in de 

Efteling geweest? Hoe vaak (ongeveer)? 

 

Ok, dat waren de vragen over het filmpje. Nu heb ik 

nog een korte vragenlijst voor je met 14 vragen en 

opdrachten. Daarmee krijg ik een beetje een beeld van 

waar je goed en minder goed in bent. 

 

 

 

 

 

Ok dat was het, bedankt voor je tijd en aandacht. Ik wil 

je nog vragen om niet over dit interview te praten met 

je klasgenoten ok? Als ik met iedereen heb gepraat, 

dan mogen jullie het er wel over hebben met z’n allen 

hoor! Ik heb nog een klein cadeautje voor je, omdat ik  

het erg fijn vond dat je mee wilde doen! Succes 

vandaag verder! 

 

 

Als kind maar één dier noemt: vraag je: Heb je nog 

meer dieren gezien? Als kind veel dieren noemt, maar 

niet die dieren die in het filmpje te zien waren, niet 

doorvragen net zolang tot het kind wel de (het) goed(e) 

dier(en) opnoemt. 

 

 

 

 

 

 

Als de jongere een horloge draagt, vraag je of hij/zij 

deze af wil doen. Een opdracht van de SCIL is 

namelijk het tekenen van een klok. Het horloge kan 

met de wijzerplaat naar beneden (of weg van de 

jongere) op tafel worden gelegd, zodat deze wel 

zichtbaar blijft voor de jongere. 

 

Volg afnameformulier en instructiekaart! 

 

 

 

 

 

 

 

Geef de jongere het cadeautje. 

Geef de jongere een hand. 
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Bijlage 3.b. Script interview controlegroep 

Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

 

Hoi, ik ben .. (hoe heet jij?) 

 

Goed dat je er bent. Iets zeggen over het weer/de 

dag/evt. wat heb je in het weekend gedaan/op school? 

 

Je bent vast benieuwd waarom je hier zit met mij? In 

deze brief staat daar al wat over uitgelegd. Zullen we 

samen de brief even doornemen?  

 

 

 

 

 

Klopt het dat je afgelopen [dag] twee keer het filmpje 

van de Efteling hebt gezien?  

 

 

 

Ok, dat is fijn.  

Dan wil ik eerst nog even zeggen dat je het gewoon 

moet zeggen als je een vraag niet begrijpt of niet goed 

hebt gehoord. En dat je op elke vraag een eerlijk 

antwoord moet geven, ok? Als je een antwoord niet 

weet, mag je gewoon ‘ik weet het niet’ zeggen. En als 

ik een fout maak, moet je het gewoon zeggen. Wil je 

misschien herhalen wat ik net gezegd heb? 

 

 

Ok. Voordat ik je vragen ga stellen over het filmpje, wil 

ik eerst graag dat je deze puzzels maakt. Zoals je ziet 

zijn het puzzels met minions. Je hebt 10 minuten de tijd 

om deze puzzels te maken. Ik zou graag willen dat je 

niet praat onder het puzzelen, behalve als je een vraag 

hebt, ok? Ben je er klaar voor? Heb je nog vragen? Ik ga 

ondertussen een boek lezen. Je hebt 10 minuten ok? Dan 

mag je nu beginnen.   

 

 

 

Je hebt nu 5 minuten gepuzzeld, dus je hebt nog 5 

minuten over om te puzzelen ok? 

 

Zet de dictafoon aan. 

De jongere komt binnen. Geef de jongere een hand. 

 

 

De jongere op zijn/haar gemak laten voelen. 

 

 

 

Lees de brief hardop voor. Praat rustig en duidelijk. 

Laat de jongere de brief ondertekenen. 

Als de jongere weigert te tekenen, dan wordt er gezegd 

dat dat prima is en houdt het interview op.  

 

 

Om te checken of de jongere het filmpje (2 keer) heeft 

gezien. Als dit niet het geval is, houdt het interview op. 

 

 

 

 

 

 

 

Om te testen of de uitleg duidelijk was voor de jongere. 

Als de jongere informatie vergeet te herhalen, vertel je 

zelf nog een keer de ‘regels’ en vraag je of de jongere 

de ‘regels’ nogmaals kan herhalen. 

 

 

De puzzel wordt in de doos op tafel gelegd. Als de 

uitleg is gegeven haal je de stukjes uit de doos en leg je 

deze op tafel. De voorkant van de doos fungeert als 

voorbeeld. 

 

 

 

Start de stopwatch als de jongere begint met tekenen en 

leg deze onopvallend naast je.  

Ga zelf een boek lezen of iets anders wat niet afleidt. 

 

Na 5 minuten. 
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Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

Wow, ik had er op gerekend dat je de volle 10 minuten 

nodig had, maar knap dat je ‘m nu al af hebt. Ik ben 

benieuwd of je ‘m nog een keer kunt maken binnen de 

tijd. 

 

Je hebt nu 9 minuten gepuzzeld, dus je hebt nog 1 

minuut over ok. Het is niet erg als de puzzel nog niet af 

is. 

 

Ok de 10 minuten zijn voorbij. Dan leg ik de puzzel even 

weg, zodat we nu met het praatdeel kunnen beginnen. 

 

 

 

 

Dan wil ik nu graag dat je terugdenkt aan het filmpje met 

de minions die van alles beleven in de Efteling… 

[stilte] 

Ik wil je vragen om alles wat je in het filmpje hebt gezien 

aan mij te vertellen. Dus, wat kun je me allemaal 

vertellen daarover? 

 

 

Kun je me daar nog meer over vertellen? 

En toen? 

En verder? 

Hm hm 

Oke 

Ja? 

 

 

 

 

 

 

Kun je nog meer vertellen? 

Heb je nog meer gezien in het filmpje? Het mag van 

alles zijn. 

Heb je nu alles verteld wat je in het filmpje gezien hebt 

of zijn er nog andere dingen die je gezien hebt? (2x) 

 

Ok, nou heel fijn dat je al zoveel hebt verteld. Nu zijn 

er nog 12 vragen die ik je wil stellen. Het kan zijn dat 

je het antwoord al verteld hebt aan me, maar dit zijn 

vaste vragen die ik aan iedereen stel. Ok? Dan komen 

hier de vragen. 

Als de jongere binnen 10 minuten klaar is. 

 

 

 

 

Na 9 minuten. 

 

 

 

Na 10 minuten. 

 

Laat de puzzel op tafel liggen, maar zorg ervoor dat de 

jongere er niet mee gaat spelen. Leg de stopwatch in je 

tas. 

 

 

 

 

 

 

Neem een open, luisterende houding aan. 

 

 

 

 

Gebruik de hier links genoemde hulpzinnen/ 

aanmoedigingen. Probeer af te wisselen. 

 

 

 

Herhaal woorden/zinsdelen wat de jongere zegt. 

Vul geen woorden in!! Ook als de jongere niet op het 

woord kan komen, bijvoorbeeld. 

 

 

Als de jongere uitgepraat lijkt, vraag je met behulp van 

de hier links genoemde hulpzinnen door, totdat de 

jongere antwoord dat het echt niks meer kan vertellen 

over het filmpje. 
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Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

1) Hoeveel achtbanen heb je gezien in het filmpje? 

 

 

2) In het filmpje zag je een draak. Uit de neus van de 

draak kwam iets. Was dit rook, vuur of iets anders? 

 

 

3) Welke kleur hadden de schoentjes met de hakjes?  

 

 

4) In het filmpje was er iets wat zweefde. Wat was dat? 

Was dat een zwevende heks, een zwevend tapijt of wat 

anders? 

 

 

5) In het filmpje waren 2 stukjes te zien die niet over 

de Efteling of de minions gingen. Kun je me vertellen 

waar deze stukjes wel over gingen? 

 

 

6) Hoe eindigde de tweede achtbaan? In een tunnel, in 

het water of op een andere manier? 

 

 

7) Wat voor weer was het in het filmpje? 

 

 

8) Op een gegeven moment zag je een klok in het 

filmpje. Onder de klok stond de naam van een station. 

Stond er station Oost, station West of iets anders? 

 

 

9) Wat voor kleur shirt had de voetballer in het filmpje 

aan? 

 

 

10) In het filmpje waren er op een bepaald moment 

elfjes te zien die in een bloem ronddraaiden. Wat voor 

kleur haar hadden de elfjes? Was dat zwart, wit of een 

andere kleur? 

 

 

11) Welke dieren heb je gezien in het filmpje? 

 

 

 

 

Geef geen complimenten en zeg niet of een antwoord 

goed of fout is. Probeer zo neutraal mogelijk te blijven. 

 

Geef de jongere de tijd om te antwoorden. 
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Verbale deel Handelingen/acties/uitleg 

12) Van welk materiaal was de laatste achtbaan die in 

beeld was gemaakt? Was dat van hout, van metaal of 

van wat anders? 

 

Dan heb ik nog een laatste vraag: ben je wel eens in de 

Efteling geweest? Hoe vaak (ongeveer)? 

 

Ok, dat waren de vragen over het filmpje. Nu heb ik 

nog een korte vragenlijst voor je met 14 vragen en 

opdrachten. Daarmee krijg ik een beetje een beeld van 

waar je goed en minder goed in bent. 

 

 

 

 

 

Ok dat was het, bedankt voor je tijd en aandacht. Ik wil 

je nog vragen om niet over dit interview te praten met 

je klasgenoten ok? Als ik met iedereen heb gepraat, 

dan mogen jullie het er wel over hebben met z’n allen 

hoor! Ik heb nog een klein cadeautje voor je, omdat ik  

het erg fijn vond dat je mee wilde doen! Succes 

vandaag verder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de jongere een horloge draagt, vraag je of hij/zij 

deze af wil doen. Een opdracht van de SCIL is 

namelijk het tekenen van een klok. Het horloge kan 

met de wijzerplaat naar beneden (of weg van de 

jongere) op tafel worden gelegd, zodat deze wel 

zichtbaar blijft voor de jongere. 

 

Volg afnameformulier en instructiekaart! 

 

 

 

 

 

 

Geef de jongere het cadeautje. 

Geef de jongere een hand. 
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Bijlage 4 Checklist procedurele betrouwbaarheid 

Nummer  

Naam  

Geslacht  

Conditie (puzzel/teken)  

Na hoeveel dagen interview (2/3)  

Opnamenr. dictafoon  

 

 

Ouders 

 De ouders van de jongere hebben minstens een week voor de deadline de (passieve) 

toestemmingsbrief ontvangen. 

 De ouders van de jongere hebben de toestemmingsbrief niet ondertekend teruggestuurd. 

 

Materiaal 

 De checklist was aanwezig. 

 De puzzel was aanwezig. 

 De tekenspullen (A3 vel en potloden) waren aanwezig. 

 De dictafoon was aanwezig. 

 Het toestemmingsformulier was aanwezig. 

 De SCIL was aanwezig. 

 De beloning was aanwezig. 

 

Filmpje 

 De jongere heeft het filmpje 2 keer gezien in de klas: aan het begin van de dag en aan het eind. 

 Het filmpje werd afgespeeld op een whiteboard met het geluid duidelijk aan. 

 Er werd niet klassikaal nagepraat over het filmpje. 

 

Interview 

 De jongere heeft de toestemmingsbrief ondertekend. 

 Het interview vond plaats 2 dagen nadat de jongere het filmpje gezien had. 

 De jongere werd op zijn/haar gemak gesteld. 

 De instructies zijn gegeven en de jongere heeft deze juist herhaald. 

 Er werd 10 minuten gepuzzeld of getekend 

 Na het tekenen werden de potloden direct opgeruimd (van tafel gehaald). 

 Er zijn geen andere, dan de in het script genoemde, hulpzinnen/-woorden gebruikt in het 

interview. 

 Er zijn geen woorden/zinsdelen ingevuld door de interviewer. 

 De jongere heeft de SCIL ingevuld. 

 De tekening is achtergebleven in de ruimte. 

 De jongere kreeg aan het einde van het interview een beloning. 

 

Ruimte 

 De jongere en de interviewer zaten samen in een kamer. 

 Het interview werd niet onderbroken (doordat iemand de kamer binnenliep o.i.d.). 

 In de ruimte was geen klok aanwezig. 

 

Interviewer 

 De interviewer had neutrale, niet afleidende kleding aan (geen afleidende patronen). 

 De interviewer had een open houding tijdens het interview. 

 

Overig 

 Uit de SCIL bleek dat de jongere een LVB had. 

  



54 

 

Bijlage 5 Informatie- en toestemmingsbrief jongere 

 [Logo school] 

Tekenen en geheugen 

Informatiebrief voor de jongere 

Hallo, 

 

Jouw school werkt mee aan een onderzoek om te kijken of jongeren dingen beter kunnen 

vertellen als ze tekenen of puzzelen. Het onderzoek wordt gedaan door studenten van de 

Universiteit van Amsterdam. Ik ben ook een student daar. Die andere studenten en ik gaan jou 

en andere jongeren uit je klas wat vragen stellen over een filmpje. Een filmpje die je leerkracht 

in de klas heeft laten zien.  

 

HOE DOEN WE HET ONDERZOEK 

Ik ga nu met jou een gesprek voeren over het filmpje. Aan sommigen vragen we om een 

tekening te maken van het filmpje en aan anderen vragen we om een puzzel te maken. De 

tekening willen we graag bewaren. In totaal duurt het ongeveer een half uur. Het gesprek nemen 

we op met een dictafoon (aanwijzen). Als we je antwoorden opgeschreven hebben, gooien we 

de opname weg. Voor iedere deelnemer is er een klein presentje. 

 

VERTROUWELIJKHEID VAN ONDERZOEKSGEGEVENS 

Als je niet wilt dat je antwoorden gebruikt worden, dan mag je dat tijdens het onderzoek altijd 

zeggen. Dat kan zonder dat je er een reden bij geeft. Het heeft verder geen gevolgen voor jou. 

Je kunt tot een maand na dit gesprek zeggen als je niet meer mee wilt werken. Dan zullen je 

antwoorden verwijderd worden. 

 

Jouw antwoorden zullen alleen gebruikt worden voor dit onderzoek. Misschien zullen ze 

gebruikt worden voor een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Er wordt niet over jou 

alleen geschreven, het gaat om alle antwoorden van alle jongeren samen. Je naam, leeftijd en 

groep/klas blijven geheim. 

 

NADERE INLICHTINGEN 

Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt je contact opnemen 

met de verantwoordelijke onderzoekster Janneke Beuckens, janneke.beuckens@student.uva.nl, 

06-42669990. Als je het fijner vindt om je vragen aan [contactpersoon school] te vragen, dan 

kan dat ook door hem te mailen op [mailadres contactpersoon school] of door hem aan te 

spreken.  

 

Als je hier aan mee wil werken, zou je dan het strookje op de volgende bladzijde in willen 

vullen en willen ondertekenen? 



55 

 

 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING 

 

 

Ik,  

 

Naam:  ……………………………………………………………………………… 

 

Groep/Klas:  ………… 

 

 

Geef mijn toestemming om mee te werken aan het onderzoek van de Universiteit van 

Amsterdam.  

 

 

Handtekening: ………………………  

 

 

Datum: ………………………  
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Bijlage 6 Format transcriberen 

Alles wat de jongeren in de interviews gezegd hebben, kan nuttig zijn voor dit onderzoek. Om 

de informatie die de jongeren gezegd hebben te kunnen analyseren, moeten de interviews 

uitgetypt (getranscribeerd) worden. Het transcriberen van deze interviews moet uiteraard goed 

gebeuren en daarom een korte handleiding.  

 

Programma 

Allereerst is het handig om een programma te downloaden, waarmee opnames gemakkelijker 

getranscribeerd kunnen worden. Zo’n programma is bijvoorbeeld Express Scribe (gratis te 

downloaden op http://express-scribe.nl.softonic.com/).  

 

Bestandsnaam 

Om het voor alle betrokken partijen makkelijk te houden, is het belangrijk om de documenten 

een zelfde soort bestandsnaam te geven. In dit geval wordt eerst de school genoemd, dan het 

‘nummer’ van het kind en dan de initialen van het kind (in hoofdletters). Voorbeeld: Orion. 

nummer5.JB.doc. Elk interview moet worden uitgetypt in lettertype Times New Roman, 

lettergrootte 11, regelafstand 1. 

 

Transcriberen 

Vanaf dat het interview begint, moet er getranscribeerd worden, dus vanaf dat de interviewer 

de vraag stelt: “En nu wil ik dat je terugdenkt aan het filmpje met de minions in de Efteling..”. In dit 

onderzoek is het voldoende om woordelijk te transcriberen. Dit betekent dat alle uitgesproken 

woorden uitgetypt moeten worden, maar dat stiltes niet genoteerd hoeven worden. De ‘uh’, 

‘eh’ e.d. dienen wel uitgetypt te worden, herhalingen (bijvoorbeeld: “ik zag, ik zag dat..”) 

hoeven niet. Alles wat de jongere zegt, noteer je in ‘normaal’ lettertype en alles wat de 

interviewer zegt, noteer je cursief. Bij elke uitspraak noteer je de tijd. 

 

Voorbeeld:  

0:02:30 

Dus eh, ik zag ook rode schoentjes met uh een minion erbij en die dansten. 

 

0:02:35 

Ok, en verder? 

 

Verdere transcribeerregels 

 Als onduidelijk is wat er gezegd wordt, is het de bedoeling om terug te spoelen en 

nogmaals te luisteren. Als je echt niet weet wat er gezegd wordt, geef dat dan aan door 

het tijdstip te noemen en daarachter een vraagteken te plaatsen. Dit is beter dan een 

eigen interpretatie doen! Voorbeeld:  

 

0:05:39 

Toen de achtbaan naar beneden ging, 0:05:42 ? en daarna werd er een foto gemaakt. 

 

http://express-scribe.nl.softonic.com/
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 Als er tijdens het interview iets gebeurt (er komt bijv. iemand binnen), noteer je dat 

tussen haken. Voorbeeld: [er komt iemand binnen en deze persoon begint te praten 

tegen de jongere]. 

 

 Als er wordt gelachen of iets wordt op een bepaalde manier gezegd/gedaan (hard, 

zacht), noteer je dat tussen haakjes. Voorbeeld: (gelach) of (hard gezucht). 

 

 Aan het einde van het free recall gedeelte, zet je dikgedrukt zowel de begintijd (als de 

jongere begint met vertellen) van de free recall als de eindtijd (als de jongere zijn 

laatste zin heeft uitgesproken) hiervan. Aan het einde van het direct recall gedeelte 

geldt hetzelfde (begintijd: als jongere begint met antwoorden; eindtijd: als jongere 

laatste antwoord heeft gegeven). Zie voorbeeld: Orion.nummer3.RB. 

 

Als je het gehele interview getranscribeerd hebt, luister je het nog een keer na en 

verbeter je eventueel je transcriptie.  
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Bijlage 7 Scoreformulier 

 

 Nummer deelnemer: Datum:  

    

Free Recall (FR)       

        

Attractie Detail Wel =1 / Niet = 0 Waarde (recht) 

Papier hier     1 

  Gesproken "papier hier"   1 

Draak     1 

  Groene draak   1 

  Tong   1 

  Roodkleurige tong   1 

  Tong bestaat uit twee delen   1 

  Rook uit neusgaten   1 

  Vleugels   1 

  Stekels op rug   1 

  Poten   1 

  Elke poot drie nagels   1 

  Stekels op poten   1 

  Tanden   1 

  Woeste ogen   1 

  Draak beweegt   1 

  Huisje   1 

  Dakpannen   1 

  Roodkleurige dakpannen   1 

  Dakpannen hebben ronde vorm   1 

  Dak bestaat uit drie delen   1 

  Soort krans op middelste deel dak   1 

  Muur is begroeid   1 

  Twee gouden 'dingen' op buitenste delen dak   1 

  Bos/bomen (omgeving)   1 

Schoentjes     1 

  Roodkleurige schoenen   1 

  Twee schoenen   1 

  Strikje voorop schoenen   1 

  Schoenen hebben hakjes   1 

  Ruitvormig patroontje op schoenen   1 

  Schaduw op de vloer   1 

  Schoenen lopen/dansen   1 

  (Ruitvormige) tegels op de vloer   1 

  Tegels hebben grijze en witte kleur   1 

  Minion   1 

  Minion lacht   1 
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  Minion draagt een vergrootglas bril   1 

  Minion heeft 1 oog   1 

  Minion doet een dansje   1 

Zwevend tapijt     1 

  Wit gebouw   1 

  (Arabische) raampjes in het gebouw   1 

  Gebouw heeft twee torens   1 

  Soort koepels op de torens   1 

  Drie bomen onder de bogen   1 

  Vijf bogen onder het zwevende tapijt   1 

  Mannetje op het zwevend tapijt   1 

  Het mannetje is wit   1 

  Het tapijt is donker   1 

  Mannetje heeft een sjaal om   1 

  Het tapijt gaat van rechts naar links   1 

  Minion   1 

  Minion heeft een soort kanon   1 

  Uit het kanon komt een rookwolk   1 

  Bos/bomen (omgeving)   1 

Achtbaan 1     1 

  Rails achtbaan heeft een witte kleur   1 

  Wagentje achtbaan is koper-/bruinkleurig   1 

  De rails achtbaan staat op groene palen   1 

  De achtbaan gaat over de kop   1 

  Er zit een meisje in de achtbaan   1 

  Het meisje heeft een geel met zwarte bril op   1 

  Minion zegt: één   1 

  Bos/bomen (omgeving)   1 

De koning      1 

  De koning draagt een pak   1 

  De koning draagt een blauwe stropdas   1 

  De koning loopt met een andere man   1 

  De koning draagt legerkleding   1 

  De koning  in een helikopter   1 

  Maxima   1 

  Maxima lachend   1 

  Maxima in een blauwe jurk   1 

Achtbaan 2     1 

  (spannend) muziekje   1 

  Achtbaan begint in het donker   1 

  Een verlicht (eng) gezicht   1 

  Minions   1 

  Een minion likt andere minion over de wang   1 

  

Een minion veegt de mond van andere minion 

schoon   1 
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  Een minion 'eet' het hoofd van andere minion   1 

  Achtbaan: enge kop voorop het karretje   1 

  Het achtbaankarretje is houtkleurig   1 

  De achtbaan gaat een tunnel in   1 

  De mensen uit de achtbaan gillen   1 

  Minion zegt: twee   1 

  Er wordt een foto gemaakt   1 

  Het karretje eindigt in het water   1 

Klok     1 

  Romeinse cijfers   1 

  Kleine wijzer op de 4   1 

  Grote wijzer tussen de 12 en 1   1 

  Net 4 uur geweest   1 

  De klok lijkt op een wiel   1 

  Kleurige achtergrond klok (soort glas-in-lood)   1 

  De wijzers zijn goudkleurig   1 

  

Aan de zijkant staan twee mannetjes (met een 

bel)   1 

  Klok 'hangt' op huis(je)   1 

  Het huis is wit   1 

  Het dak van het huis is bruin/houtkleurig   1 

  Onder de klok staat: Station de Oost   1 

  Bos/bomen (omgeving)   1 

Voetballer     1 

  Voetballer draagt rood shirt (Bayern Munchen)   1 

  Tegenstanders spelen in donkerkleurige shirts   1 

  Voetballer scoort na passeeractie   1 

Sprookjesbos     1 

  Waterlelies   1 

  Er zitten elfjes op de waterlelies   1 

  De elfjes draaien rond   1 

  De elfjes hebben hun handen in de lucht   1 

  Er is een apenband   1 

  Een aapje heeft een cello/gitaar   1 

  Een aapje heeft sambaballen in zijn handen   1 

  Er zijn ganzen   1 

  De ganzen bewegen met hun kop   1 

  Rechts staat een 'persoon' met lang haar    1 

Houten achtbaan     1 

  Karretje wordt naar boven getrokken   1 

  Minion zegt: drie   1 

  Het woord Efteling komt in beeld   1 
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Direct recall (DR)       

        

Vraag 1 Drie   1 

Vraag 2 Rook   1 

Vraag 3 Rood   1 

Vraag 4 Zwevend tapijt   1 

Vraag 5 Man/koning/Willem-Alexander   1 

  Helikopter   1 

  Leger(-kleuren bijv.)   1 

  Blauwe stropdas   1 

  (Lachende) Maxima/vrouw   1 

  Voetballer/(Arjen) Robben   1 

  Scoren/doelpunt maken   1 

Vraag 6 In het water   1 

Vraag 7 Lekker weer   1 

  Bewolkt   1 

  Blauwe lucht   1 

Vraag 8 Station Oost   1 

Vraag 9 Rood   1 

Vraag 10 Wit   1 

Vraag 11 Draak   1 

  Eendje   1 

  Gans/ganzen   1 

  Aap/apen   1 

Vraag 12 Hout   1 

        

  Totaal aantal punten FR 0 122 

  Totaal aantal punten DR 0 23 

  Totaal aantal punten 0 145 

    

 Duur interview   

    

 Duur FR     

 Duur DR     

    

  Totaal 0:00 

    

 Aanmoedigingen interviewer   

    

 Aantal verbale uitingen     

 Aantal vragen     

    

  Totaal 0 
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Bijlage 8 Codeerregels 

Scoreformulier 

De transcripten moeten gescoord worden met behulp van het scoreformulier (zie bijlage 7), 

die speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld is. In het eerste deel (free en direct recall) gaat het 

over alles wat de jongeren noemen. Het is erg belangrijk dat deze scoreformulieren op 

eenzelfde manier worden ingevuld. Aangezien enkele elementen in het scoreformulier niet 

direct duidelijk zijn, hieronder een aantal aanvullingen: 

 

1. Free en Direct recall 

Algemeen 

 Als er gesproken wordt over achtbaans/achtbanen, dan scoor je twee van de achtbanen 

(bij voorkeur: ‘achtbaan 1’ en ‘achtbaan 2’, of er moet specifiek iets gezegd worden 

over de houten achtbaan: dan scoor je in ieder geval ‘achtbaan 3.’ 

 Als er gesproken wordt over drie achtbanen, dan scoor je ‘achtbaan 1’, ‘achtbaan 2’ en 

‘achtbaan 3.’ 

 Als er gesproken wordt over aftellen (1, 2, 3) door minions, zonder dat hierbij 

genoemd wordt dat het over achtbanen gaat, dan scoor je NIET ‘minion zegt: één 

(twee of drie) bij de achtbanen. 

 Als er gesproken wordt over een detail (uit de lijst), zonder dat daarbij de attractie 

wordt genoemd, dan scoor je dit detail NIET. 

 Als er gesproken wordt over een trein, dan scoor je ‘achtbaan (nr).’ 

 

Draak 

 Als er gesproken wordt over Joris en de Draak in één zin/stukje met achtbaan, dan 

scoor je NIET de attractie ‘draak.’ 

 Als er gesproken wordt over stoom, dan scoor je ‘rook uit neusgaten.’ 

 

Schoentjes 

 Als er gesproken wordt over ‘(lopende) hakjes’, scoor je de attractie ‘schoentjes.’ 

 Als er gesproken wordt over ‘(lopende) hakjes’, dan scoor je zowel ‘schoentjes’ als 

‘schoenen hebben hakjes.’ 

 Als er gesproken wordt over ‘rode hakjes’, dan scoor je ‘roodkleurige schoenen.’ 

 Als er gesproken wordt over bewegende schoentjes/hakjes, dan scoor je ‘schoenen 

lopen/dansen.’ 

 

Zwevend tapijt 

 Als er gesproken wordt over iemand (Ali Baba) op het zwevende tapijt, dan scoor je 

‘mannetje op het zwevend tapijt.’ 

 Als er gesproken wordt over vliegend tapijt, dan scoor je ‘zwevend tapijt.’ 

 Als er gesproken wordt over kleedje (bijv. zwevend kleedje/mannetje zit op kleedje) is 

in dit geval hetzelfde als tapijt en scoor je dus bijbehorende elementen. 
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  Als er gesproken wordt over het tapijt(/kleed) gaat heen en weer of gaat van de ene 

naar de andere kant, dan scoor je ‘het tapijt gaat van rechts naar links.’ 

 Als er gesproken wordt over Aladdin (die vliegt), dan scoor je ‘zwevend tapijt.’ 

 

Achtbaan 1 (Python) 

 Als er gesproken wordt over mensen in de achtbaan, dan scoor je ‘er zit een meisje in 

de achtbaan.’ 

 Als er gesproken wordt over kind(eren) in de achtbaan, dan scoor je ‘er zit een meisje 

in de achtbaan.’ 

 Als er gesproken wordt over een meisje/mens/kind met een bril, dan scoor je ‘het 

meisje heeft een geel met zwarte bril op.’ 

 Als er gesproken wordt over zilveren achtbaan, dan scoor je ‘rails achtbaan heeft een 

witte kleur.’ 

 Als er wordt gesproken over ‘door een loop gegaan’, dan scoor je ‘de achtbaan gaat 

over de kop.’ 

 

De koning 

 Als er gesproken wordt over de koning zit in een straaljager/vliegtuig, dan scoor je ‘de 

koning in een helikopter.’ 

 Als er gesproken wordt over de koning die iets groens aanhad, dan scoor je ‘de koning 

draagt legerkleding.’ 

 Als er gesproken wordt over de koning die met andere personen is/loopt (NIET 

Maxima), dan scoor je ‘de koning loopt met een andere man.’ 

 

Achtbaan 2 (Vliegende Hollander) 

 Als er gesproken wordt over de 2e achtbaan/Vliegende Hollander/’Splash’ in 

combinatie met (iets met) water, dan scoor je ‘achtbaan 2’ en ‘het karretje eindigt in 

het water.’ 

 Als er gesproken wordt over de 2e achtbaan/Vliegende Hollander/’Splash’ in 

combinatie met (iets van) donker, dan scoor je ‘achtbaan begint in het donker.’ 

 Als er gesproken wordt over schreeuwen, dan scoor je ‘de mensen uit de achtbaan 

gillen.’ 

 Als er gesproken wordt over muziek, dan scoor je ‘(spannend) muziekje.’ 

 Als er gesproken wordt over de 2e achtbaan/Vliegende Hollander/’Splash’ in 

combinatie met grot, dan scoor je ‘de achtbaan gaat een tunnel in.’ 

 Als er gesproken wordt over de minions die sabbelen, dan scoor je ‘een minion ‘eet’ 

het hoofd van andere minion.’ 

 

Sprookjesbos (Fata Morgana) 

 Als er gesproken wordt over bloemetjes, dan scoor je ‘waterlelies.’ 

 Als er gesproken wordt over mensjes (in bloemetjes/waterlelies), dan scoor je ‘er 

zitten elfjes op de waterlelies.’ 
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Direct recall 

 Ook al heeft de jongere het goede antwoord eerder genoemd, het laatst gegeven 

antwoord telt. 

 Vraag 2: Als er gesproken wordt over stoom, dan scoor je ‘rook.’ 

 Vraag 7: Als er gesproken wordt over mooi weer, dan scoor je ‘lekker weer.’ 

 Vraag 7: Als er gesproken wordt over zonnig weer, dan scoor je ‘lekker weer.’ 

 Vraag 7: Als er gesproken wordt over (witte) wolken, dan scoor je ‘bewolkt.’ 

 Vraag 10: Als er gesproken wordt over blond haar, dan scoor je ‘wit haar.’ 

 

2. Aanmoedigingen interviewer 

Alles wat de interviewer zegt (nadat de openingsvraag is gesteld), valt in één van de twee 

categorieën: aanmoediging in de vorm van een verbale uiting of aanmoediging in de vorm van 

een vraag. De aanmoedigingen worden per interview opgeteld en kunnen onderaan op het 

scoreformulier ingevuld worden. 

 

Aanmoediging in de vorm van een verbale uiting 

 Ok 

 Hm hm 

 Ja 

 Nee 

 Herhalen van woord/zinsdeel wat door de jongere net ervoor is gezegd. 

 

Aanmoediging in de vorm van een vraag 

 Wat (zeg je)? 

 Uitleg over iets wat door de jongere is gezegd, zoals bijvoorbeeld: ’Wie is ze dan?,’ 

‘Hoe gingen ze naar beneden dan?’  

 Herhalen van woord/zinsdeel wat door de jongere eerder in het interview gezegd is, 

maar niet direct ervoor. 

 Kan je daar nog wat meer over vertellen? 

 En verder? 

 En toen? 

 

Algemeen 

 Als er een punt (.) staat tussen bijvoorbeeld ‘ok’ en ‘hm hm,’ dan scoor je zowel ‘ok’ 

als ‘hm hm.’ Als er staat ‘ok hm hm,’ dan scoor je ‘ok hm hm’ als één aanmoediging. 

 Als de interviewer bezig is met het stellen van een vraag en de jongere zegt tussendoor 

‘ja,’ dan scoor je de gehele vraag als één.  

Voorbeeld:  Interviewer: Ok. En die paar bekers zei je nog he 

   Jongere: Ja 

   Interviewer: Kun je daar nog wat meer over vertellen? 

 

Score voorbeeld: 1 x aanmoediging in de vorm van een verbale uiting en 1 x 

aanmoediging in de vorm van een vraag. 
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Bijlage 9 Advies vervolgstudie 

 

Het onderzoeksdesign in deze pilotstudy lijkt deels geschikt te zijn. Het laten zien van de film 

in de klas door de leerkracht en de interviews van ongeveer 40 minuten per kind bleken haalbaar 

te zijn voor scholen speciaal onderwijs. De activiteit tekenen werd, op een kind na, door alle 

kinderen serieus gedaan, evenals de activiteit puzzelen. Tevens bleek het gebruik van de SCIL 

te passen in deze studie. Er zullen echter veranderingen nodig zijn in de onderzoeksopzet om 

een betere vervolgstudie te krijgen.  

 

Deelnemers 

Ten eerste moeten alleen kinderen geïncludeerd worden met een TIQ tussen 50 en 85. 

Ten tweede moet er tijdens de selectie van deelnemers rekening worden gehouden met 

eventuele bijkomende problematiek van de deelnemers. Dit zal of vooraf bekend moeten zijn, 

of er moet achteraf op gelet worden om te kijken wat de eventuele invloed is van deze 

problematiek. De eerste manier lijkt het meest geschikt, aangezien er dan reeds tijdens het 

interview rekening mee kan worden gehouden. 

Ten derde moet er voor gezorgd worden dat zoveel mogelijk deelnemers aanwezig zijn. 

Er waren twee momenten waarop de deelnemers aanwezig moesten zijn: op het moment van de 

exposure aan een stimulus én op het moment van het interview. Door stageverplichtingen en 

ziekte van leerlingen en miscommunicatie tussen leerkrachten en de auteur, gingen in de 

pilotstudy echter 40% van de interviews ook daadwerkelijk door. Afwezigheid door ziekte is 

uiteraard niet te voorkomen, maar er zal in de vervolgstudie wel zoveel mogelijk rekening 

moeten worden gehouden met stage of andere verplichtingen van de leerlingen.  

 

Film 

Aangezien de film over minions in de Efteling al na drie dagen minder goed naverteld 

kon worden dan na twee dagen en voorkennis van belang bleek, lijkt deze film qua onderwerp 

niet geschikt te zijn. Daarnaast differentieerde de exposure aan een film niet tussen 

experimentele en controlegroep. Mogelijk is het passief kijken naar een film toch té weinig 

inspannend en weinig interessant voor deze kinderen. Het is daarom beter om een gebeurtenis, 

zoals een bezoek aan de politie of brandweer of een museumbezoek (conform Gross, Hayne & 

Drury, 2009) te arrangeren, waarover de kinderen dan na een aantal dagen geïnterviewd 

worden. Niet alleen zal een gebeurtenis beter blijven hangen dan het passief bekijken van een 
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film, maar er komen mogelijk tevens meer emoties bij los, zodat dit meer in de buurt komt van 

(een onderwerp in) een echte verhoorsituatie. 

 

 

Script 

De tijdsduur die getekend en gepuzzeld wordt, zou ingekort kunnen worden naar 7 

minuten (conform Katz & Hershkowitz, 2010), in plaats van de 10 minuten die er nu voor 

stonden. Een relatief groot aantal kinderen was namelijk na 7 minuten al klaar en de tijd die 

gerekt werd om de 10 minuten toch vol te maken, werd door sommige kinderen als storend en 

onnodig ervaren. 

 De puzzels met minions moeten in de vervolgstudie vervangen worden door puzzels die 

neutraal zijn en niet met de gebeurtenis te maken hebben. Op deze manier fungeert deze groep 

dan meer als controlegroep. 

Vraag 5 ‘In het filmpje waren 2 stukjes te zien die niet over de Efteling of de minions gingen. 

Kun je me vertellen waar deze stukjes wel over gingen?’ werd door de meeste kinderen niet of niet 

correct beantwoord. Dit komt waarschijnlijk doordat deze vraag van het kind vereist dat hij niet 

alleen moet terugdenken aan de film, maar tevens moet bedenken welk stukje niet in de film 

past. Met zo’n vraag wordt niet alleen een beroep op het geheugen gedaan, maar ook een appel 

op de vaardigheid van het kind gedaan om op informatie met elkaar te kunnen verbinden. In de 

vervolgstudie zal hiermee rekening moeten worden gehouden tijdens het bedenken van de 

vragen. 

In de pilotstudy was er één kind dat niet wilde tekenen en die in plaats daarvan gepuzzeld 

heeft. Aangezien dit een pilotstudy was en de deelnemersgroep erg klein was, is er voor gekozen 

om het interview van dit kind mee te nemen in de analyse. In de vervolgstudie zullen de 

interviews van de deelnemers die weigeren om te tekenen of te puzzelen, niet mee genomen 

moeten worden in de analyse. 

 

Interviewers 

Ondanks dat de interviewers vooraf instructies hadden gekregen hoe ze de interviews 

moesten afnemen, bleken de interviewers hier toch hun eigen draai aan te hebben gegeven. Eén 

interview is bijvoorbeeld gedaan door twee interviewers, in een ander interview bleek de 

interviewer suggestieve vragen te hebben gesteld en er bleek een significant verschil te zijn 

tussen de interviewers wat betreft het aantal aanmoedigingen die gegeven werden. In de 

vervolgstudie zal er, voordat de interviews plaatsvinden, een goede training moeten worden 
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gegeven aan de interviewers. Hierin zal in ieder geval benadrukt moeten worden dat het van 

groot belang is dat het script nauwgezet gevolgd wordt. Er zal tevens geoefend moeten worden, 

zodat eventuele onduidelijkheden in of vragen over het script direct opgehelderd kunnen 

worden en de interviewer meer bekwaam wordt in het afnemen van het interview.  

 

Overig 

Er zal in de vervolgstudie getracht moeten worden de tijdsduur tussen de exposure en 

het interview voor alle deelnemers hetzelfde te houden. In de pilotstudy bleek namelijk dat de 

hoeveelheid accurate informatie al verschilde tussen de deelnemers die na twee en na drie dagen 

geïnterviewd waren.  

Tot slot zou het in de vervolgstudie van grote toegevoegde waarde kunnen zijn om naast 

een deelnemersgroep van kinderen met een LVB, ook twee groepen gemiddeld begaafde 

kinderen te laten deelnemen die of qua leeftijd mentaal of chronologisch matchen met de leeftijd 

van de kinderen in de deelnemersgroep. Aangezien er meerder onderzoeken zijn waaruit blijkt 

dat tekenen gemiddeld begaafde kinderen helpt om meer accurate informatie te vertellen, kan 

op deze manier extra getoetst worden of de onderzoeksopzet zelf geschikt is.  

 


