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Samenvatting g 

Hett optreden van interferentie is uitgebreider onderzocht bij het leren van verbale 
gegevenss dan bij het leren van vaardigheden. In dit proefschrift omvat de term interferentie 
zowell  negatieve transfer als retroactieve interferentie. Negatieve transfer verwijst naar de 
storendee invloed van eerder geleerde informatie op het leren van nieuwe informatie. 
Retroactievee interferentie verwijst naar de storende invloed van nieuw geleerde informatie op 
hett zich herinneren van eerder geleerde informatie. Er zijn onderzoekers die menen dat 
interferentiee bij vaardigheidsleren in het geheel niet voorkomt (Singley & Anderson, 1989, 
Anderson,, 1995). Deze opvatting wordt in dit proefschrift de nonexistentie hypothese genoemd. 
Dee algemene opvatting is dat beide vormen van interferentie in vaardigheidsleren zeldzaam 
zijn,, en dat wanneer zij optreden, er sprake is van een klein en kortdurend effect. De hoofdvraag 
inn dit proefschrift is of de nonexistentie hypothese in overeenstemming is met de empirie. 

Eenn belangrijke argument tegen de nonexistentiehypothese is dat negatieve transfer bij 
vaardigheidslerenn reeds is gevonden. Voorbeelden hiervan zijn gegeven in Hoofdstuk 1, waarbij 
dee meeste aandacht uitgaat naar het codeerexperiment van Parreren (1951). In dat experiment 
werdd gemeten hoe snel mensen volgens een gegeven sleutel letters in cijfers konden omzetten. 
Parrerenn (1951) vond een sterke negatieve invloed (blijkend uit een vertraging in de responstijd) 
vann de eerst geleerde sleutel op het aanleren van een nieuwe codeersleutel met daarin dezelfde 
letterss in andere combinaties met de cijfers. Een opvallend verschil tussen de taak van Parreren 
enn die van Singley en Anderson is het verschil in complexiteit. De codeertaak van Parreren 
(1951)) is een hele eenvoudige taak terwijl de tekstverwerkingstaak van Singley en Anderson 
(1989)) relatief complex is. Dit is van belang omdat er reden is om aan te nemen dat negatieve 
transferr beter zichtbaar is in eenvoudige taken dan in complexe taken. Uitgangspunt hierbij is 
datdat de absolute hoeveelheid interferentie ten gevolge van onverenigbare responsen constant 
blijf tt ongeacht de complexiteit van de taak. Tussen gelijkende taken treedt ook positieve 
transferr op omdat proefpersonen tijdens het experiment geleerde kennis uit de ene taak kunnen 
toepassenn bij de andere taak. De mogelijkheid voor positieve transfer is groter naarmate een 
taakk complexer is. Dat betekent dat wanneer de hoeveelheid negatieve transfer constant is, de 
invloedd en daarmee de zichtbaarheid ervan afneemt naarmate de taak complexer is. Om de mate 
vann negatieve transfer te bepalen moet het onderscheiden kunnen worden van positieve transfer. 
Bijj  het oorspronkelijke experiment van Parreren (1951) ontbrak de voor dit doel relevante 
controlegroep. . 

Dee codeertaak van Parreren (1951) heeft als basis gediend voor de in Hoofdstuk 2 
beschrevenn serie experimenten. De verwachting voor deze eerste serie experimenten was dat 
interferentiee gevonden kan worden wanneer twee sterk gelijkende taken met onverenigbare 
responsenn na elkaar geleerd worden. Daarnaast is de verwachting dat hoe eenvoudiger de te 
lerenn taak is, hoe zichtbaarder de interferentie zal zijn. In het meest extreme geval leidt de 
omdraaiingg van de responsen in de tweede taak tot netto negatieve transfer, wat wil zeggen dat 
dee prestatie op de tweede taak slechter is dan het beginniveau. Om deze verwachtingen te 
toetsenn werden vier letter-cijfer codeerexperimenten uitgevoerd. In de eerste twee experimenten 
werdd de codeertaak als een keuze-reactietijdtaak aangeboden aan de proefpersonen. Bij deze 
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taakk moesten proefpersonen zo snel mogelijk na het verschijnen van een letter op het 
beeldschermm de bijbehorende knop indrukken. Deze taak kan beschouwd worden als een sterk 
vereenvoudigdee vorm van de tekstverwerkingstaak zoals gebruikt door Singley en Anderson 
(1989).. Negatieve transfer werd bestudeerd door proefpersonen na een trainingsfase in de 
transferfasee een taak aan te leren waarin alle responsen op een andere wijze waren gekoppeld 
aann de eerder gebruikte stimuli. Een controlegroep voerde een codeertaak uit met in de 
transferfasee nieuwe in plaats van gerecombineerde letters. Deze opzet maakte het mogelijk om 
dee interferentie-effecten te isoleren. Na de transferfase kregen alle proefpersonen de opdracht 
opnieuww de oorspronkelijke trainingstaak uit te voeren. Op die manier kon worden bepaald of 
nieuww geleerde informatie een storende invloed heeft op het werken met eerder geleerde 
informatiee (retroactieve interferentie). 

Inn de eerste twee experimenten werd een negatief transfer effect gevonden met daarnaast 
inn experiment twee ook nog een retroactief interferentie effect. Door het gebruik van de juiste 
controlegroepp werd duidelijk dat de interferentie gemaskeerd wordt door het positieve 
trainingseffect.. Het trainingseffect voor de taak bleek groter dan het negatieve-transfer-effect, 
waardoorr er geen sprake was van netto negatieve transfer. Dat wil zeggen dat er geen slechtere 
prestatiee op de tweede taak werd gevonden in vergelijking met de prestatie op de eerste taak. 
Omdatt Parreren (1951) wel netto negatieve transfer vond is bij de experimenten 3 en 4 gewerkt 
mett een taak die meer leek op zijn oorspronkelijk codeertaak (papier en potlood i.p.v. 
computer).. De verwachting was dat op deze manier de hoeveelheid positieve transfer nog meer 
zouu worden verkleind. De resultaten van de experimenten 3 en 4 komen overeen met deze 
verwachtingg en lieten zowel sterke netto negatieve transfer als retroactieve interferentie zien. 

Dee conclusie uit de eerste serie experimenten is dat de nonexistentiehypothese kan 
wordenn verworpen. Wanneer de complexiteit en de opzet van experimenten waarin 
vaardigheidslerenn worden onderzocht op een vergelijkbaar niveau wordt gebracht met 
experimentenn uit het verbaal leeronderzoek wordt er interferentie gevonden. Deze conclusie 
heeftt onder andere implicaties voor de theorievorming voor het onderscheid tussen declaratieve 
enn procedurele kennis. Het argument dat interferentie bij vaardigheidsleren afwezig is kan niet 
langerr worden opgevoerd als ondersteuning voor het onderscheid in declaratieve en procedurele 
kennis. . 

Inn de volgende experimenten werd onderzocht wat de invloed van diverse factoren op 
hethet ontstaan, de omvang en de duur van de interferentie was. Mogelijke factoren die van 
invloedd kunnen zijn op interferentie zijn onder andere: gelijkenis van de taken, 
onderscheidbaarheidd van de taken (contexteffecten), mate van training op de eerste taak, 
trainingschemaa waarin de twee taken getraind worden, intelligentie van de uitvoerende en 
moeilijkheidd van de taak en de taakomstandigheden. 

Inn Hoofdstuk 3 worden twee experimenten gepresenteerd. In Experiment 3.1 werd 
onderzochtt of snelle en langzame taakalternering leidde tot een vergelijkbare hoeveelheid 
interferentie.. Uit de resultaten bleek dat snelle alternering in een dergelijke eenvoudige taak 
geenn invloed heeft op de grootte van het interferentie-effect. Snelle alternering kon daarom 
gebruiktt worden in het vervolgexperiment 3.2, waarin de invloed van context op interferentie 
werdd onderzocht. De context werd gemanipuleerd door de achtergrondkleur (van de 
formulierenn waarop de taak werd aangeboden) tegelijk met de sleutel te variëren. Het idee 
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hierachterr was dat verschillende achtergrondkleuren zouden helpen bij het onderscheiden van 
dee twee verschillende sleutels waardoor de interferentie zou verminderen. De twee groepen 
vertoondenn echter een zeldzaam identiek patroon van reactietijden. Dit betekent dat de 
onderscheidingg in achtergrondkleur geen invloed heeft op de hoeveelheid interferentie, maar 
sluitt niet uit dat andere contextinvloeden een rol kunnen spelen. 

Inn Hoofdstuk 4 werd de invloed van taakmoeilijkheid onderzocht. In Experiment 4.1 
werdd de sleutel uitgebreid tot negen combinaties. De invloed van een geheel en een gedeeltelijk 
gerecombineerdee sleutel werden vergeleken met elkaar en met twee controlegroepen. De 
resultatenn lieten een duidelijk interferentie-effect zien in de groep waarin alle letter-cijfer 
combinatiess waren gerecombineerd. In tegenstelling tot de eerdere experimenten waar het 
interferentie-effectt onmiddellijk optrad en langzaam afnam, trad het interferentie-effect in dit 
experimentt pas op na enkele blokken en bleef relatief lang in stand. Een mogelijke verklaring is 
datt direct na de overgang naar de transfertaak proefpersonen zeer gecontroleerd en langzaam 
werkenn omdat de taak erg moeilijk is. Pas wanneer proefpersonen de tweede sleutel enigszins 
beheersenn en sneller antwoorden treedt er interferentie op. Onderzocht is of het interferentie 
effectt kan worden geweten aan een neiging van proefpersonen om bewust langzaam te gaan 
werkenn om fouten te vermijden, wat er toe zou leiden dat alle responsen vertraagd worden en 
niett alleen die op de omgedraaide combinaties (in dit proefschrift wordt dit de intentionele 
inhibitiee strategie genoemd). Vergelijking tussen de wel en niet omgedraaide combinaties liet 
zienn dat de vertraging zich beperkt tot de omgedraaide combinaties en dat er geen sprake is van 
eenn intentionele inhibitie strategie. De gevonden resultaten wijzen in de richting van een 
vertragingg als gevolg van een niet bewust respons keuzeproces als mogelijke verklaring voor de 
gevondenn interferentie. 

Inn Experiment 4.2 werd onderzocht in hoeverre een verhoging van de totale 
taakbelastingg leidde tot een verhoging van het aantal fouten en of een eventuele verhoging in 
foutenn onevenredig veel groter was in de interferentie conditie. Hiervoor is gebruik gemaakt 
vann een dubbeltaak: naast het coderen moest ook een eenvoudige rekentaak worden uitgevoerd. 
Hett aantal fouten nam onder invloed van de gebruikte dubbeltaakmanipulatie sterk toe, maar 
verschildee niet over de condities. Geconcludeerd werd dat onder moeilijke taakomstandigheden 
geenn additioneel effect van interferentie optreedt. 

Inn Hoofdstuk 5 werd een complexere taak, de lineaire ordeningstaak, gebruikt om de 
invloedd van complexiteit te onderzoeken. In deze taak moest bij iedere trial zo snel mogelijk 
eenn symbool worden geselecteerd dat de kleinste of de grootste hoeveelheid representeerde. 
Informatiee over de ordening van de grootte van de symbolen moest worden afgeleid tijdens de 
taak.. Bij iedere trial werden drie ongelijkheden aangeboden waarin drie symbolen (uit een serie 
vann acht) waren verwerkt. Verwacht werd dat in het begin de ongelijkheden moesten worden 
opgelostt maar dat al doende een mentale ordening van de symbolen zou ontstaan waardoor het 
makkelijkerr zou worden om snel antwoord te geven. Onderzocht werd in hoeverre een 
tweedaagsee training op een bepaalde ordening een storende invloed heeft op het leren van een 
ordeningg met dezelfde symbolen in andere onderlinge verhoudingen. Net als in het experiment 
vann Singley en Anderson (1989) werd sterke positieve transfer gevonden. Door de gebruikte 
onderzoeksopzett was het mogelijk een gedetailleerde analyse uit te voeren waaruit bleek dat er 
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well  degelijk interferentie optreedt. Hoewel het effect relatief klein is kan het in absolute zin 
wordenn vergeleken met de effecten zoals gevonden in de codeertaken. 

Dee belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat interferentie in de vorm van 
negatievee transfer en retroactieve interferentie bij het leren van vaardigheden kan worden 
gevonden.. Dit effect treedt vooral op als een vertraging in de responsen en is veelal niet te 
vindenn in de fouten. Een intentionele inhibitie strategie lijkt , net als een bewuste vorm van 
verwarring,, onwaarschijnlijk als bron van de interferentie. De vertraging treedt waarschijnlijk 
opp in een niet bewust keuze proces op een laag cognitief niveau. Met relatief weinig training 
kann een sterk interferentie-effect optreden. Dit effect wordt zichtbaarder naarmate de taak 
eenvoudigerr en de mogelijkheid tot positieve transfer kleiner is. 


