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I

VOORWOORD

Toen ik afstudeerde, gaf ik de wens te kennen ooit meer onder-
zoek te mogen doen op het gebied van de ontwikkelingpsychologie.
Deze wens is in vervulling gegaan, zoals dit proefschrift be-
wijst. Het was Prof. Dr. J.M. van Meel, mijn promotor, die mij
in de gelegenheid stelde een door hem gestarte onderzoekslijn
voort te zetten. Ik ben hem hier dankbaar voor. Evenzeer dank ik
hem voor de wijze waarop hij mijn onderzoek begeleid heeft:
enthousiast, kritisch, geduldig en koerscorrigerend.

Het verwezenlijken van mijn onderzoeksplannen en het

schrijven van dit proefschrift heeft langer geduurd dan voor-
zien. De uitwerking van ideeen vergde vaak meer tijd dan ver-
wacht. Daarnaast kostte het steeds moeite te voldoen aan de
bittere noodzaak vele andere zaken niet die aandacht te geven
die ze m.i. verdienen. Tevens hebben de bezuinigings- en bureau-
cratiseringstendenzen binnen het wetenschappelijk onderwijs een
belemmerende invloed gehad.

Dit proefschrift is tot stand gekomen dankzij de medewer-
king van vele anderen. Zonder iemand tekort te willen doen, zou
ik de volgende personen met name willen noemen.

Van degenen die ervoor gezorgd hebben dat mijn gedachten in
deze vorm op papier kwamen, heeft Ine Maas-van Geel het grootste
deel van de tekst getypt. Haar supersonische typesnelheid heeft
mij telkens weer verbaasd; haar flexibele inzetbaarheid heb ik
zeer op prijs gesteld.

Rinus Verkooijen is in de afgelopen twee jaar uitgegroeid
tot een onmisbare steunpilaar. Zijn grote vaardigheid in tekst-
verwerking heeft hij uiterst bereidwillig in dienst gesteld van
de totstandkoming van het proefschrift.  Hij  heeft vele vrije
avonduren opgeofferd om ertoe bij te dragen dat verschillende
fasen in het werk op tijd afgerond konden worden en de tekst er
zo netjes mogelijk uitzag.

Tinie Aarts-Poulussen heeft een meer bescheiden aandeel
gehad dan de hiervoor genoemden, maar stond altijd klaar als er
in tijdnoodsituaties behoefte was aan extra typekracht of

anderssoortige secretarifle ondersteuning. Drs. Eddy Brand bleek
in de slotfase een redder in de nood toen de alfabetisering van
de literatuurlijst door de computer problemen gaf. Mw. Drs. A.M.
Tingloo-de Jong en mw. Dr. M.A. Sanders-Mazarchuk hebben de, met
hulp van Petra Steeksma opgestelde,  Engelstalige samenvatting
gecorrigeerd.

Jan Pijnenburg heeft behalve de omslag van het boek ook het
tekenwerk verzorgd (in de ware zin des woords). Verder heeft hij
adviezen gegeven m.b.t. de lay-out en een belangrijke bijdrage
geleverd aan het drukklaar maken van het manuscript.

Verschillende student-assistenten hebben in diverse fasen
van het onderzoek een meer of minder grote bijdrage geleverd:
Marja Vinjf, John Tuerlings,  Iseke Rood,  Frans Vuister,  Theo
Adriaens, Walter van der Put, Anneke van Wijmen,  Renate van
Boekholt-Klaussmann, en Petra Steeksma. Daarnaast heb ik in het
kader van dit proefschrift samengewerkt met de volgende docto-
raal-studenten: Willem Vermeulen, Tsjebbe de Jong, Frank
Vroemen, Marion Gussenhoven-Schobre, Danny Vonhogen, Ellen
Legdeur-Prince,  Ans Smolders en Marianne van der Vleuten-van
Merri&nboer. De genoemde studenten hebben in het bijzonder een
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belangrijk aandeel gehad in de afname van de vele experimenten,
het (tijdrovende) scoren van videobanden, en/of het selecteren
van literatuur. De namen van een aantal van hen heb ik in de
tekst zelf nogmaals genoemd, nl. in die gevallen waarin de
betrokkenen als mede-auteur zouden zijn vermeld indien het
betreffende onderzoek in artikelvorm zou zijn gepubliceerd.

Prof. Dr. E.J. Bijnen en Dr. M.P.F.  Berger bleken altijd
gaarne bereid tot het geven van adviezen betreffende de statis-
tische verwerking van de data. Drs. Peter Flohr, Wim van den
Brink en Dick Meijaard waren behulpzaam bij het uitvoeren van
een groot aantal analyses met de computer.

J.  Bakker, Jan Constandse, Jos Rovers, Bert Bastiaansen,
Nico Willemsen en Ing. Mijndert van der Stelt hebben bijgedragen
aan de ontwikkeling van de voor de stimuluspresentatie gebruikte
apparatuur.

Zeer gewaardeerd is de bereidwillige medewerking van leer-
krachten en leerlingen van een groot aantal scholen. Ik dank de
volgende kleuterscholen: Agnella, Angela, Benjamin, Bernadette,
St.  Bernadette, Besterd, Coleta Maria, Godelieve, St. Janneke,
't Kleuterhofke, Pinkeltje, Prinses Marijke, Reits Hofke,
Rendierhof en Vlashofke, alle te Tilburg;  St. Anna te Breda.
Verder dank ik de basisscholen: Albertus Magnus, St. Hubertus,
de beide Jan Ligthart-scholen, Jeanne d'Arc en Thomas Moore,
alle te Tilburg; St. Jozef te Schaesberg, De Schakel te
Ammerzoden, St. Aloisius en De Bunders te Oisterwijk en
Tweelingen te Eindhoven. Ook dank ik de L.O.M.-scholen: Anton
Pieck te Kaatsheuvel, St. Augustinus te Oss, Hertog van Brabant
te Vught, en Dr. Hordijk te Waalwijk.

Diverse collega's binnen en buiten de vakgroep Ontwikke-
lingspsychologie van de Katholieke Hogeschool Tilburg hebben mij
in de loop der jaren voorzien van nuttige suggesties en
aanmoediging.

Vermeld dient ook te worden, dat een gedeelte van het in
dit proefschrift beschreven onderzoek (zie de hoofdstukken 5 en
6, alsmede de paragrafen 3.2, 3.3 en 7.2) tot stand kon komen
dankzij een subsidie van ZWO (via de Nederlandse Stichting voor
Psychonomie).

Tot slot wil ik de hoop uitspreken, dat Tineke, Eric en
Evelien eenmaal werkelijk zullen begrijpen waarom ik zoveel van
'onze' tijd aan dit proefschrift heb besteed.
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INLEIDING

Temporele factoren spelen een niet weg te denken rol in de in-
formatieverwerking en in het gedrag. Zowel informatieverwerking
als gedrag verloopt in de tijd, al is er een enorme variatie in
de hoeveelheil tijd die ermee gemoeid kan zijn. In vele gevallen
is sprake van een bepaalde vorm van integratie van temporeel
gescheiden elementen: 'temporele integratie'. Hearnshaw (1956)
definieerde 'temporele integratie' als volgt:  'the formation of
contemporaneous patterns of action and meaning when the units
from which these patterns are constituted are serially ordered
and in temporal succession' (p. 5). Temporele integratie is te
vinden in vrijwel alle activiteiten uit het dagelijks leven van
de mens. Voorbeelden aan de informatieverwerkingskant zijn: de
perceptie van spraak, het waarnemen van een melodie en/of ritme
in muziek, het lezen, de perceptie van gebeurtenissen (b.v.
beweging), de visuele perceptie van objecten of situaties  die
niet 'in een oogopslag' waargenomen kunnen worden (slechts een
klein  gedeelte  van het  menselijk gezichtsveld  is  'scherp').
Temporele integratie kan ook een rol spelen in een activiteit
als perceptuele discriminatie van verschillende objecten, zeker
als de te vergeljken objecten met een bepaalde tussentijd aan de
waarnemer worden gepresenteerd, maar evengoed als de complexi-
teitsgraad van simultaan gepresenteerde patronen met zich mee-
brengt dat de informatieverwerking zich in de tijd moet uit-
strekken. Aan de gedragskant zijn voorbeelden: het spreken van
taal, het maken van muziek, de cofrdinatie van verschillende
lichaamsbewegingen bij het gooien van een bal, etc. etc. Steeds
gaat het om het leggen van relaties tussen bepaalde successieve
elementen, waarbij de volgorde van die elementen al dan niet van
belang is.

Dit proefschrift gaat over temporele integratie. Het gaat
in het bijzonder over temporele integratie binnen de informatie-
verwerking, en over hoe het vermogen tot temporele integratie
zich ontwikkelt bij kinderen.

Ondanks het fundamentele belang van integratie over de tijd
voor cognitie en gedrag,  is binnen de psychologie dit belang
niet altijd onderkend, en is relatief weinig expliciet onderzoek
gedaan naar de problematiek van temporele integratie. Wilhelm
Wundt, algemeen beschouwd als grondlegger van de experimentele
psychologie, bestudeerde de menselijke geest als ware het een
verzameling losse elementen; vele van zijn tijdgenoten hielden
er een soortgelijke visie op na (zie o.a. Boring, 1950). Het was
William James die als eerste het 'elementarisme' van Wundt en de
anderen aanviel. Volgens James ( 1890) diende de menselijke geest
bestudeerd te worden als ware het een dynamisch geheel. James
vatte 'bewustzijn' OP als een continue, steeds veranderende
'stream of  thought'.  Met de term 'specious present' (James,
1890, p. 609) wilde hij aangeven dat naar zijn mening mensen
voortdurend bezig zijn met het cognitief samenvoegen van succes-
sieve gebeurtenissen tot atemporele gehelen. Hoewel de term
'temporele integratie' niet gebruikt wordt, herkennen we in deze
omschrijving onmiddellijk temporele integratie als proces.

Impliciete erkenning van temporele integratie als fundamen-
teel proces in waarnemen en denken vindt men ook in een aantal
latere psychologische theoriegn. In de neuropsychologische
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tneorie van Luria (zie o.a. Luria, 1970; 1973) spelen 'simultane
en successieve processen' een belangrijke rol. In feite gaat het
hier om integratie van (altijd successief binnenkomende) infor-
matie tot resp. simultane en successieve ordeningen. Das, Kirby
en Jarman (1975; 1979) hebben een nadere uitwerking gegeven van
Luria's ideefn in een 'informatie integratie' model. Zoals Das
c.s. stellen: '...the results of both modes of processing (resp.
de simultane en de successieve - M.F.) can be called cognition'
(p. 191). In beide tneoriegn wordt bovendien als hoogste intel-
lectuele proces gezien: 'planning', welk proces eveneens tempo-
rele integratie inhoudt.

Voorts treft men in de belangrijkste ontwikkelingspsycholo-
gische theoriein, m.n. die van Piaget en Bruner, een beschrij-
ving van de cognitieve ontwikkeling aan waarin impliciet een
fundamentele rol wordt toegekend aan een proces van toenemende
temporele integratie. Op deze impliciete noties m.b.t. ontwikke-
ling van 'temporele integratie' gaan wij in hoofdstuk 1 nader
in.

Andere, tamelijk recente theoriegn m.b.t. cognitie waarin
impliciet een fundamentele rol wordt toegekend aan temporele
integratie, zijn die van Neisser, Hochberg en Blumenthal.
Neisser en Hochberg richten zich vooral op de visuele waarne-
ming. Volgens Neisser (1967)  '...visual perception itself is a
constructive act. The perceiver "makes" stable objects, using
information from a number of "snapshots" together...' (p. 140).
Hochberg  (1968;  1978) heeft visuele perceptie in soortgelijke
termen beschreven. Blumenthal (1977) richt zich meer op cognitie
in het algemeen. Volgens hem is de basis van cognitie temporeel.
'Bewustzijn' en 'continulteit' zouden ontstaan uit het menselijk
vermogen tot integratie van de voortdurend wisselende ervarin-
gen.

Vanaf de 40'er en 50'er jaren zijn temporele factoren, en
'temporele integratie'  in het Dijzonder, meer expliciet onder-
werp van discussie geweest binnen de psychologische literatuur.
Een gedeelte van deze literatuur heeft betrekking op (de ontwik-
keling van) het waarnemen en onthouden van temporele orde, ofte-
wel het volgorde-aspect van temporele integratie in de informa-
tieverwerking (o.a. Bakker, 1971; Castillo en Gumenik, 1972;
Garner en Gottwald, 1968; Paivio en Csapo, 1971). Een ander deel
heeft betrekking OP (de ontwikkeling van) de perceptie van
tijdsduur (zie o.a. Fraisse, 1982; Michon, 1965).

Belangrijk (neuropsychologisch) werk waarin aandacht is ge-
schonken aan temporele integratie is dat van Lashley (1951) en
van Hebb (1949). De nadruk heeft hierbij evenwel gelegen op de
temporele kenmerken van georganiseerd gedrag en de vraag hoe
de elementen van een vaardigheid gelntegreerd worden in/tot res-
ponse-sequenties, hoewel Hebb zijn theorievorming zeker ook be-
trokken heeft op de visuele waarneming. De grote bijdrage van
Lashley aan de discussie m.b.t. de aard van temporele integratie
is, dat hij duidelijk aantoonde dat 'serial order'  in gedrag
(zoals spraak) meer is dan een kwestie van 'associative chai-
ning': serifle ordening wordt zijns inziens gedetermineerd door
een veelheid van centrale integratieve processen die grotendeels
onafhankelijk zijn van de  (motorische) eenheden die geordend
moeten worden.

De eerste die het begrip 'temporele integratie' in algemene
zin expliciet centraal  stelde als  fundamenteel psychologisch
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construct, was Hearnshaw (1936). Zijn definitie van het concept
gaven wij reeds. Hearnshaw is eigenlijk de enige die een defini-
tie heeft gegeven van temporele integratie. Andere onderzoekers
gebruiken de term ook wel, maar wat zij eronder verstaan dient
men af te leiden uit de wijze waarop zij de term hanteren.
Hearnshaw beschouwde de capaciteit om sequentifle informatie te
integreren (en hierdoor toekomstige gebeurtenissen te anticipe-
ren) als een aparte, belangrijke component van algemene intelli-
gentie. Hij ontwikkelde diverse experimentele taken t.b.v. het
onderzoek naar temporele integratie. Een voorbeeld is een taak
waarin de positie van een zwarte punt op een drietal concentri-
sche cirkels met een aantal rechte snijlijnen door het middel-
punt heen geanticipeerd moet worden, nadat successief een aantal
posities is gepresenteerd (het gaat er dus om het 'patroon' van
verplaatsing van een bepaalde punt te herkennen).  Een ander
voorbeeld is een taak waarin de oppervlaktes van een aantal suc-
cessief aangeboden onregelmatige Vormen mentaal samengevoegd
moeten worden, zodat beoordeeld kan worden of de oppervlakte van
die vormen tesamen al dan niet gelijk is aan de oppervlakte van
een eerder aangeboden vierkant.

De betekenis van het werk van Hearnshaw is vooral gelegen
in de poging tot het geven van een aanzet tot nader onderzoek
van temporele integratie als fundamenteel psychologisch proces.
Er zijn echter maar weinig onderzoekers geweest die de lijn van
Hearnshaw opgepakt hebben. Het belangrijkste onderzoek dat ge-
volgd is op Hearnshaw's theoretische bespiegelingen en eerste
proeven met experimentele taken, is dat van Pollack (zie o.a.
Pollack, 1969). Pollack heeft zich bezig gehouden met de ontwik-
keling van temporele integratie. Behalve op Hearnshaw's werk,
was zijn onderzoek gefnt op het werk van Piaget. In hoofdstuk 1
zullen we het werk van Pollack meer in extenso bespreken. In dat
hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan een andere onderzoeker
die getracht heeft Hearnshaw's werk voort te zetten: K.G. White.
White's werk staat overigens geheel los van dat van Pollack, en
is ook niet ontwikkelingspsychologisch van aard.

Tenslotte vermelden we nog, dat er onderzoek is verricht
naar temporele integratie over zeer korte tijdsduren. Dit onder-
zoek staat los van het in het voorgaande beschrevene, en is
gericht op integratie-verschijnselen op perifeer-sensorisch ni-
veau. Ook dit type onderzoek komt in hoofdstuk 1 nader ter spra-
ke.

De studie die in dit proefschrift gemaakt is van de ontwik-
keling van temporele integratie, heeft betrekking op bepaalde
aspecten van temporele integratie. Ten eerste gaat het om tempo-
rele integratie in de informatieverwerking (zoals reeds opge-
merkt), en daarbij met name om temporele integratie in de visue-
le waarneming. In de tweede plaats is de onderzoeksbelangstel-
ling vooral toegespitst op het duur-aspect van temporele inte-
gratie: centraal staat de vraag in hoeverre er met toename der
leeftijd een toename is in de tijdsspanne waarover temporele
integratie plaats kan vinden. (Het gaat dus niet om de perceptie
van tijdsduur.) Ilet onderzoek is te beschouwen als een voortzet-
ting van Nederlands onderzoek door Van Meel  (zie hoofdstuk 1,
paragraaf 1.2). Ten derde is aandacht besteed aan mogelijke de-
terminanten van temporele integratie in de hier bedoelde zin (in
termen van 'mechanismen'  die temporele integratie mogelijk ma-
ken).
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We hanteren in ons onderzoek een zo ruim mogelijke definitie
van 'temporele integratie', ruimer nog dan die van Hearnshaw:
het op de een of andere wijze combineren van in de tijd gesprei-
de informatie. Evenals K.G. White (1974) spreken wij reeds van
temporele integratie zodra er door een individu enigerlei rela-
tie gelegd wordt tussen twee of meer temporeel gescheiden stimu-
li. Het volgorde-aspect kfn hierbij van belang zijn, maar hoeft
dit niet te zijn. In feite hebben wij in ons onderzoek nauwe-
lijks aandacht besteed aan het volgorde-aspect.

Een dergelijke ruime definitie van temporele integratie
geeft echter toch problemen,  want zo opgevat kan het begrip
temporele integratie feitelijk tot in het oneindige uitgebreid
worden, en zich uitstrekken tot b.v. elke situatie waarin een
bepaalde stimulus in verband wordt gebracht met een in het ver-
leden opgenomen stimulus, al heeft die opname nog zo lang gele-
den (vele jaren!) plaatsgevonden. Het is daarom noodzakelijk tot
een afbakening te komen. Zo goed als er verschillende vormen van
temporele integratie te onderscheiden zijn op basis van de aard
van de integratie als 'mentale handeling'  (b.v. beoordelen of
twee stimuli  identiek zijn vs.  destilleren van een bepaalde
boodschap uit een reeks spraakklanken), zo goed kunnen o.i. in
principe verschillende vormen van temporele integratie onder-
scheiden worden op basis van de tijdsduur waarover de integratie
plaatsvindt. Al is het natnurlijk zo dat tijdsduur veel duide-
lijker het karakter van een continue dimensie heeft dan 'aard
van de integratie', er zijn toch in de praktijk bepaalde onder-
brekingspunten op de tijdsduurdimensie aan te wijzen die ge-
bruikt zouden kunnen worden als markering voor verschillende
vormen van temporele integratie op basis van tijdsduur (b.v. het
befindigen van een bepaalde taak). Daarnaast zou men kunnen ver-
onderstellen, dat temporele integratie over verschillende tijds-
duren gerelateerd is aan verschillen in betrokken psychologische
processen (zie o.a.  de mening van K.G. White, beschreven in
hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.3). Men denke b.v. aan het onder-
scheid in 'short-term memory'  en 'long-term memory'  (zie ook
hoofdstuk 4, par. 4.3.2).

Wij hebben ons in het door ons verrichte onderzoek in eer-
ste instantie beperkt tot temporele integratie over tijdsduren
tot hooguit enkele tientallen seconden, hoewel we in onze lite-
ratuur-overzichten soms wel onderzoeken aanhalen waarin het ging
om cognitieve processen die zich afspelen over enkele tot vele
minuten. Hiermede sluiten we aan OP de bestaande literatuur
in.b.t. (de ontwikkeling van) temporele integratie, en richten
ons op taken die nog zonder veel definitie-problemen als 'waar-
nemings'taken kunnen worden aangeduid. Ook is er sprake van aan-
sluiting op de literatuur m.b.t. duur van het kortgeheugen.

In hoofdstuk 1 en 4 van dit proefschrift worden de directe
theoretische achtergronden van het door ons verrichte onderzoek
beschreven. In de hoofdstukken 2, 3 en 5 t/m 8 wordt een aantal
empirische onderzoeken naar verloop en determinanten van de ont-
wikkeling van temporele integratie beschreven. In hoofdstuk 9
wordt verslag gedaan van onderzoek naar temporele integratie bij
een specifieke groep kinderen, n.1. zgn. hyperactieve kinderen.
In hoofdstuk 10 tenslotte worden de voornaamste resultaten van
het onderzoek samengevat, en de betekenis hiervan besproken.
Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de betekenis der resulta-
ten voor de theorievorming m.b.t. de ontwikkeling van temporele
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integratie bij kinderen en de plaats daarvan binnen de ontwikke-
ling van informatieverwerking als geheel, maar  ook  op de beteke-
nis der resultaten voor de theorievorming m.b.t. temporele inte-
gratie als algemeen psychologisch proces. Het ontwikkelingspsy-
chologische kader kan immers gezien worden als een fundamentele
toegangsweg bij de studie van de factoren die bij temporele
integratie een rol spelen.
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HOOFDSTUK 1

ACHTERGRONDEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING
VAN TEMPORELE INTEGRATIE

1.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk is het bieden van een overzicht van het
gevarieerde geheel van onderzoeksresultaten en theorievorming
dat zowel de aanleiding als de basis heeft gevormd voor het door
ons verrichte onderzoek naar de ontwikkeling van temporele inte-
gratie. Eerst zal worden ingegaan op het onderzoek van Van Meel
bij kinderen met leermoeilijkheden dat in feite het startpunt is
geweest voor ons onderzoek. Daarna zal worden vastgesteld dat in
enkele vooraanstaande ontwikkelingspsychologische theorieen im-
pliciet een belangrijke rol wordt toegekend aan de ontwikkeling
van een vermogen tot temporele integratie. Vervolgens zullen een
aantal onderzoekslijnen besproken worden waarbinnen ofwel 'tem-
porele integratie' expliciet onderzocht is, ofwel zonder het
begrip 'temporele integratie' expliciet te hanteren onderzoeks-
gegevens verzameld zijn die in feite te beschouwen zijn als em-
pirische gegevens m.b.t. ontwikkeling van temporele integratie.
Tenslotte wordt aangegeven hoe een en ander is uitgemond in het
eerste eigen experiment m.b.t. de ontwikkeling van temporele in-
tegratie.

1.2 Van Meel's onderzoek bij kinderen met leermoeilijkheden

Op grond van de resultaten van een breed opgezet onderzoek naar
het cognitief functioneren van kinderen met leermoeilijkheden
(LOM-kinderen), kwam Van Meel (1968) tot de hypothese, dat de
informatieverwerking bij het leergestoorde kind als hoofdkenmerk
heeft een 'inkrimping van temporeel perspectief'. Hiermee werd
aangeduid, dat leergestoorde kinderen in de regel relatief wei-
nig tijd nemen om informatie in te winnen alvorens een reactie
te geven, waardoor zij gemakkelijk relevante informatie kunnen
'missen' in situaties waarin een uitgebreidere informatie-inwin-
ning noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van een bepaalde
cognitieve taak. Van Meel sprak in dit verband van een bepaalde
typerende 'cognitieve stijl' van kinderen met leermoeilijkheden.
Nadere toetsing van Van Meel's hypothese vond plaats in een ex-
periment van Van Meel, Vlek en Bruijel (1970), waarin gebruik
gemaakt werd van een visuele discriminatietaak waarvan veronder-
steld kon worden dat daarin een beroep gedaan werd op temporele
integratie van informatie. De proefpersonen (kinderen met en
zonder leermoeilijkheden van 7 tot 11 jaar oud) kregen steeds
heel kort op een scherm een bepaalde geometrische figuur te zien
en moesten direct daarna deze figuur trachten te herkennen te-
midden van een aantal  andere figuren; de geometrische figuren
verschilden onderling op een aantal dimensies varifrend van twee
tot vijf. De aanname hierbij was, dat discriminatie in een der-
gelijke situatie het resultaat is van een door centrale hersen-
processen gemedieerd zoekproces waarin successief vergeleken
wordt op de relevante verschildimensies, en voorts dat dit zoek-
proces meer tijd in beslag neemt naarmate er meer relevante
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dimensies zijn.
De uitkomsten van het experiment vormden een ondersteuning

voor de hypothese: bij verhoging van het aantal relevante dimen-
sies, d.w.z.  bij een veronderstelde toename van de tijdsduur
waarover informatie gelntegreerd moest worden, bleken de leer-
gestoorde kinderen in toenemende mate slechter te presteren dan
de niet-leergestoorde kinderen. Een ander interessant resultaat
was echter, dat er soortgelijke prestatieverschillen werden ge-
vonden tussen niet-leergestoorde kinderen van verschillende
leeftijd. Dit maakte de veronderstelling aannemelijk, dat een
temporele factor ook in het normale ontwikkelingsproces een be-
langrijke rol speelt: er zou sprake kunnen zijn van een toene-
mende capaciteit tot temporele integratie naarmate het kind
ouder wordt, in die zin dat oudere kinderen informatie over lan-
gere tijdsduren kunnen integreren dan jongere.

Nader onderzoek naar temporele integratie bij kinderen van
verschillende leeftijden werd zeer de moeite waard geacht, mede
omdat ongeveer tegelijkertijd ook binnen de literatuur op het
gebied van de perceptuele ontwikkeling van verschillende zijde
gesuggereerd werd dat de temporele dimensie een belangrijke
ontwikkelingsvariabele is (Pick, Pick en Klein, 1967; Pollack,
1969). In het te entameren onderzoek zou dan met name de mate
van temporele spreiding direct experimenteel gemanipuleerd die-
nen te worden; het onderzoek van Van Meel et al. sloot verkla-
ring van de resultaten in termen van b.v. de hoeveelheid infor-
matie die tegelijkertijd verwerkt kan worden, niet uit.

Alvorens echter overgegaan werd tot het ontwikkelen van een
concrete onderzoeksopzet, werd eerst de literatuur nader onder-
zocht op hypothesen en eventuele onderzoeksgegevens m.b.t. (de
ontwikkeling van) temporele integratie. Bij nadere beschouwing
van de literatuur op het gebied van de perceptueel-cognitieve
ontwikkeling bleek daarin in het algemeen nog zeer weinig expli-
ciet aandacht besteed te worden aan temporele integratie als
ontwikkelingsproces, maar impliciet in feite wel. We zullen ons
nu eerst richten op deze impliciete noties m.b.t. het belang van
temporele integratie in de perceptueel-cognitieve ontwikkeling.

1.3 Impliciete noties met betrekking tot temporele integratie in
ontwikkelingspsychologische theorieen

1.3.1 Piageti decentratie

In de visie van Piaget is de voornaamste verandering in de per-
ceptie tijdens de ontwikkeling van het kind de overgang van
'centratie' naar  'decentratie'  (Piaget,  1969).  Het kind, dat
aanvankelijk zijn aandacht op een enkel aspect van de situatie
vestigt,  gaat geleidelijk aan zijn aandacht verdelen over de
verschillende aspecten van een situatie. Decentratie houdt ei-
genlijk in een verandering in de wijze van waarnemen van een
enkele centratie naar meerdere successieve centraties.
Decentratie houdt echter ook in dat verschillende aspecten van
een situatie met elkaar in verband gebracht worden. Decentratie
wordt volgens Piaget veroorzaakt door de ontwikkeling - onder
invloed van de intellectuele ontwikkeling - van een aantal 'per-
ceptuele activiteiten', zoals exploraties, transporten en anti-
cipaties. Een belangrijk deel van de perceptuele activiteiten
bestaat Uit temporele  transporten.  Het  oudere  kind  is meer
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geneigd om elementen van perceptuele situaties over de tijd met
elkaar in verband te brengen dan het jongere. Dit blijkt b.v.
uit bepaalde illusie-effecten, die in meerdere of mindere mate
optreden wanneer de onderdelen van de illusie successief gepre-
senteerd worden. Een voorbeeld is het zogenaamde Usnadze-effect
(Piaget & Lambercier, 1944). Het Usnadze-effect treedt op wan-
neer een aantal malen achtereen een paar qua grootte ongelijke
cirkels (tachistoscopisch)  gepresenteerd is en vervolgens een
paar gelijke cirkels aangeboden wordt; dit laatste paar wordt
dan als ongelijk waargenomen, waarbij de cirkel op de plaats
waar aanvankelijk de grootste cirkel zich bevond, nu als kleiner
wordt gezien. Piaget en Lambercier toonden aan dat dit illusie-
verschijnsel bij volwassenen in sterkere mate optreedt dan bij
kinderen, en bij 6-7-jarigen weer in sterkere mate dan bij 5-6-
jarigen. Piaget (1969) geeft nog enkele andere voorbeelden,
waaruit ook blijkt dat oudere kinderen zowel over korte als over
lange tijdsintervallen beter kunnen transporteren dan jongere
kinderen (waarbij men bij  'kort'  moet denken aan ten hoogste
enkele seconden, en bij 'lang' aan vele minuten).

Uit deze beknopte beschrijving moge  duidelijk  geworden
zijn, dat Piaget, hoewel hij nimmer de term 'temporele integra-
tie'  expliciet hanteert,  een centrale rol toebedeelt aan een
proces van integratie van elementen over de tijd in de ontwik-
keling van de waarneming. Als dit integratieproces eenmaal op
gang is gekomen, blijken oudere kinderen zowel korte als lange
tijdsintervallen beter te overbruggen dan jongere.

Piaget heeft binnen zijn totale werk de bespreking van zijn
ideefn en onderzoeksbevindingen betreffende de perceptuele ont-
wikkeling nogal strikt gescheiden gehouden van de bespreking van
de ontwikkeling van de intelligentie. Toch is zijn theorie be-
treffende de intellectuele ontwikkeling (die meer algemeen be-
kend is) in vele opzichten analoog aan zijn theorie m.b.t. de
ontwikkeling van de waarneming. Zo heeft het begrip 'decentra-
tie' ook een centrale plaats in de verklaring van het vermogen
tot conservatie, een van de kenmerken van het bereiken van de
concreet-operationele periode, tussen 5 en 7 jaar.

Samenvattend menen we te mogen stellen, dat in de theorie
van Piaget middels het begrip decentratie impliciet een centrale
plaats toegekend wordt aan temporele integratie in de verklaring
van de perceptueel-cognitieve ontwikkeling met name in de leef-
tijdsfase van 5 tot 7 jaar. In de volgende paragraaf zullen we
zien, dat ook in de theorie van Bruner temporele integratie als
centrale factor in de ontwikkeling van het kind tussen 5 en 7
jaar herkenbaar is.

1.3.2 Bruner: organisatle------

In de visie van Bruner op de cognitieve ontwikkeling (zie met
name Bruner,  Olver & Greenfield, 1966)  wordt voortdurend de
nadruk gelegd op de rol van 'organisatie'  van informatie, wat
Wij zouden willen  vertalen  als 'integratie' van informatie.
Volgens Bruner doet de grootste sprong in de ontwikkeling zich
in dit verband voor tussen de leeftijden van 5 en 7 jaar (al-
thans bij het Westerse kind); in deze periode vindt een discon-
tinue verandering plaats waarbij situaties niet langer slechts
op een (perceptueel) aspect tegelijk worden beschouwd, maar op
verschillende aspecten tegelijk, georganiseerd in een bepaalde
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structurele relatie. Deze verandering komt in feite neer op wat
Piaget de groei  naar 'operativity'  noemt. Naar de mening van
Bruner wordt deze ontwikkeling gedragen door een toenemende do-
minantie van wat hij noemt 'symbolische representatie'  van de
buitenwereld t.o.v. de ontogenetisch vroegere modi der 'enactie-
ve' en 'iconische' representatie. Alhoewel de nadruk valt op in-
tegratie op zich, houdt deze opvatting wel degelijk ook een tem-
poreel element in. Een duidelijke illustratie hiervan vormt een
experiment van Potter (in Bruner et al., 1966), waarin een be-
paald voorwerp zo snel mogelijk herkend moest worden in een
serie stapsgewijs scherper wordende afbeeldingen: kinderen van 7
jaar en ouder bleken de actuele visuele stimulus te integreren
met hun 'memory store' van eerder geopperde hypothesen, terwijl
kinderen van 4 a 5 jaar dit niet of nauwelijks deden.

1.3.3 Wohlwilll contiguitelt

Een derde theoretische visie waarin temporele integratie als
belangrijke ontwikkelingsvariabele herkenbaar is, is die van
Wohlwill. Wohlwill (1962) heeft de cognitieve ontwikkeling voor-
gesteld als verlopend langs een continue dimensie gaande ' from
perception to inference'. Hij bedoelde hiermee dat de cognitieve
ontwikkeling van het kind gekenmerkt wordt door een geleidelijk
toenemende onafhankelijkheid van informatie in het onmiddellijke
stimulusveld, ofwel een toenemende interventie van symbolische
processen. Deze dimensie werd door hem weer onderverdeeld in een
drietal concretere dimensies, resp. redundantie, selectiviteit
en contigulteit. Van deze drie is de laatste in dit kader van
speciaal  belang.  Toenemende contigulteit wil  namelijk zeggen
toenemende integratie van informatie over ruimte en tijd. Enkele
voorbeelden die volgens Wohlwill deze toenemende contigulteit in
de ontwikkeling illustreren zijn (a) de spoedig verminderende
grootte-constantie bij  jonge kinderen wanneer te vergelijken
objecten verder in de ruimte (en daardoor in de tijd - er zijn
dan namelijk oog- en hoofdbewegingen noodzakelijk) uiteenge-
plaatst worden (zie Wohlwill, 1960), en (b) het in een onderzoek
van Kendler en Kendler (1956) gebleken belang van temporele na-
bijheid van gegeven stappen in een redeneertaak voor zeer jonge
kinderen. Over eventuele mechanismen die aan deze ontwikkelingen
ten grondslag liggen heeft Wohlwill zich nauwelijks uitgelaten.
Hij meende slechts een vruchtbaar model te hebben geleverd voor
toekomstig onderzoek op het gebied van de cognitieve ontwikke-
ling. In elk geval onderkende Wohlwill hierin het belang van een
temporele factor.

1.4 Expliciet onderzoek naar temporele integratie

1.4.1 Pollack
----

Een expliciete centraalstelling van het begrip temporele inte-
gratie binnen de perceptueel-cognitieve ontwikkeling vinden we
in feite alleen bij Pollack (1969). Pollack stelde een tweetal
processen verantwoordelijk voor de ontogenetische veranderingen
in  de waarneming. Naast een proces van perifeer-sensorische
aard,  'receptor aging', zou er volgens Pollack een centraal-
intellectueel proces werkzaam zijn, dat voor een steeds hoger
niveau van organisatie van binnenkomende zintuigdata zorgt.
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Hij noemde dit laatste proces 'temporele integratie' en verbond
hieraan de definitie die Hearnshaw (1956) van dit concept heeft
gegeven (zie de inleiding van dit proefschrift).

Pollack gebruikte het begrip temporele integratie ter ver-
klaring van resultaten van experimenten waarin de invloed van
een successieve factor in de stimulus-presentatie op perceptuele
illusie-verschijnselen is nagegaan. Hij sloot hiermee aan op het
desbetreffende onderzoek van Piaget (zie paragraaf 1.3.1). Het
meest opmerkelijke experiment is  een experiment van Pollack
zelf, waarin hij de temporele integratie hypothese rechtstreeks
toetste door een element van successie in te voeren in de pre-
sentatie van de stimulusfiguren van de Muller-Lyer illusie
(Pollack,  1964) . Eerst werden tachistoscopisch alleen de beide
uiteinden (de 'arrow-heads') van de testfiguur 500 msec lang
gepresenteerd;  daarna volgde een blanco tijdsinterval van 500
msec; en tenslotte werd de hoofdlijn van de testfiguur, op de
plaats waar deze in de eerste presentatie ontbrak, aangeboden
met tegelijkertijd een standaardlijnstuk waarmee vergeleken
moest worden (eveneens met een aanbiedingsduur van 500 msec).
Proefpersonen waren kinderen van 7 tot 12 jaar. Het effect van
deze procedure was dat t.o.v. de resultaten van de normale M-L
procedure (met simultane presentatie der stimuli) zowel de rich-
ting van de illusie als de ontwikkelingstrend werd omgekeerd: de
hoofdlijn van de testfiguur werd nu onderschat i.p.v. overschat,
en de illusiegrootte nam nu toe in plaats van af met opklimmende
leeftijd.

Pollack beschouwde temporele integratie als een belangrijk
facet van intelligentie, vooral op grand van de hoge correlaties
die hijzelf en anderen vonden tussen illusiegrootte in het geval
van successieve presentatie, en IQ. Hij verwachtte daarom meer
in het bijzonder nog hogere correlaties met intellectuele taken
waarin het temporele aspect van essentieel belang is, zoals de
digit span van de WISC, en een analogiefntaak als de Raven-test.
Pollack achtte de perceptie in het algemeen zeer geschikt als
medium voor het bestuderen van de intelligentie. Als grootste
voordeel van de 'perceptuele' benadering zag hij het feit dat
goed-gecontroleerde laboratoriumexperimenten kunnen worden uit-
gevoerd, die geen beroep doen op specifieke kennis of bekwaam-
heden, en in niets lijken op traditionele intelligentietests of
op schoolwerk.

De capaciteit tot temporele integratie werd volgens Pollack
bepaald door een drietal componenten: de kwaliteit van het on-
middellijk geheugen (waarbij hij verwees naar de (oude) 'stimu-
lus trace'-theorie van Ellis, waarover straks meer), een 'alge-
meen integrerend vermogen' (niet nader toegelicht door hem), en
een 'set' tot het zien van de wereld als een serie successieve
gebeurtenissen die op een bepaalde geordende wijze samenhangen.
Vooral deze laatste component interesseerde hem. Volgens Pollack
was deze aandachtsfactor gerelateerd aan mate van schoolsucces
en aan socio-economische status (in die zin dat resp. slecht
lerende kinderen en 'lower-class' kinderen een relatief 'atempo-
rele'  houding aannemen). Voorts zag Pollack mogelijkheden tot
eventuele training van temporele integratie vooral op dit punt
liggen. Men merke overigens de verwantschap op met de ideein van
Van Meel betreffende kinderen met leermoeilijkheden (zie para-
graaf 1.2).

In replicatie-onderzoek zijn de door Pollack gerapporteerde
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uitkomsten van het 'successieve' Muller-Lyer experiment echter
niet altijd teruggevonden. Alleen Seeman (1972) vond een volle-
dige bevestiging van Pollack's resultaten. Hartmann et al.
(1972) constateerden weliswaar de omkering in de richting van de
illusie, doch niet de omkering van de ontwikkelingstrend en
evenmin de correlatie tussen illusiegrootte en intelligentie.
Het niet vinden van de omkering van de ontwikkelingstrend in dit
laatste onderzoek is o.i. nog niet meteen reden om te spreken
van een tegenstrijdigheid (zoals Hartmann et al. doen), aange-
zien er duidelijke verschillen in methode en proefpersonen aan
te wijzen zijn (de proefpersonen in het onderzoek van Hartmann
et al. waren b.v. jonger dan die van Pollack, nl. 6-9 jaar). Wel
zonder meer terecht lijkt ons de opmerking van Hartmann c.s. dat
geen al te hoge correlaties verwacht mogen warden tussen algeme-
ne intelligentietests en temporele integratie als geisoleerde
variabele.  Zowel door Pollack's eigen theoretische visie als
door resultaten van factoranalytisch onderzoek van Llewellyn
(zie Pollack, 1969) wordt gesuggereerd, dat temporele integratie
'slechts' een (belangrijk) facet is van intelligentie (b.v.
'orthogonaal' t.o.v. twee andere door Llewellyn gevonden facto-
ren, een 'verbale' en een 'numerieke').

Ook in  een  onderzoek  binnen onze eigen onderzoeksgroep
(Mannifn, 1976) werden Pollack's resultaten niet teruggevonden.
Kinderen van 7, 9 en 11 jaar bleken niet te verschillen qua il-
lusiegrootte (hoewel de richting van de illusie inderdaad omge-
keerd was). Alles tesamen genomen, kunnen we de betrouwbaarheid
van Pollack's bevindingen toch op zijn minst twijfelachtig noe-
men. Voorts zijn we van mening, dat het in dit onderzoek gaat om
een weliswaar originele, doch tevens tamelijk beperkte operatio-
nalisering van het begrip temporele integratie. De ideein van
Pollack over de perceptuele ontwikkeling en over temporele inte-
gratie zijn echter in hun algemeenheid zeer de moeite waard.

1.4.2 K.G. White
-----

Heel kort willen we hier noemen onderzoek van K.G. White (1974),
waarin  weliswaar  expliciet  het begrip 'temporele  integratie'
onderzocht is, maar waarin als 'proefpersonen' duiven gebruikt
werden. Het onderzoek is interessant vanwege de gebruikte onder-
zoeksmethode en vanwege de ideefn omtrent aan temporele integra-
tie ten grondslag liggende processen.

White ging na of duiven in staat waren om waar te nemen of
de kleur van twee successief oplichtende lampjes al dan niet
hetzelfde was, waarbij het interstimulus-interval varieerde van
0 tot 10 seconden. Hij vond dat duiven dit inderdaad konden,
maar dat ze minder goed presteerden naarmate het tijdsinterval
tussen beide stimuli groter werd.

In zijn bespreking van onderliggende processen (ook m.b.t.
temporele integratie bij de mens) kwam White tot de conclusie
dat geheugen, een integratieproces en codering van informatie
noodzakelijke voorwaarden voor temporele integratie zijn. Dit
geldt volgens hem althans voor temporele integratie over tijds-
duren in de orde van grootte van enkele seconden of meer.
Wanneer het gaat om zeer korte tijdsduren -tot hooguit enkele
honderden milliseconden- is, zo  meende White, mediatie door
hogere cognitieve processen niet mogelijk.
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Op temporele integratie over heel korte tijdsduren gaan we
in de volgende paragraaf nader in.

1.4.3 Temporele inte ratle-02 microniveau

In de tot nu toe besproken opvattingen en onderzoeken ging het
in feite steeds -zelfs bij Pollack- om temporele integratie over
relatief lange tijdsduren, uit te drukken in seconden of zelfs
minuten. We zouden willen spreken van temporele integratie 'op
macroniveau'. Er is echter ook expliciet onderzoek naar tempo-
rele integratie verricht waarin het gaat om integratie over zeer
korte tijdsduren: temporele integratie 'op microniveau'.

Temporele integratie op microniveau is onderzocht in het
kader van onderzoek naar de duur van het visuele nabeeld. Een
typisch voorbeeld hiervan is een experiment van Eriksen en
Collins (1967). Zij boden volwassen proefpersonen tachistosco-
pisch kort  na elkaar twee schijnbaar  'random'  puntenverzame-
lingen aan,  die bij  gelijktijdige  (overlappende)  presentatie
echter  een  'nonsense'-lettergreep bleken  te vormen.  Bij  een
constante stimulusduur (van elk van beide delen) van 6 msec
bleek,  dat successieve presentatie van de puntenverzamelingenleidde tot waarneming van de lettergreep zolang het interstimu-
lus-interval (ISI) niet groter werd dan 25 msec. Een ISI tussen
25 en 75 msec leidde tot een geleidelijke vermindering van het
aantal lettergreep-waarnemingen, en bij een ISI van 100 msec of
meer werden de puntenverzamelingen als afzonderlijke stimulaties
ervaren.

Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden in een experiment
van Fraisse (1968), eveneens bij volwassenen. Fraisse onderzocht
bij welk ISI een overgang optrad van het zien van o.a. een sa-
mengesteld woord naar het zien van twee afzonderlijke samenstel-
lende woorden (b.v.  'fleuri'  samengesteld uit ' fer' en 'lui').
Dit ISI bleek tussen 80 en 120 msec te liggen.

Er is eveneens enig onderzoek verricht naar temporele inte-
gratie op microniveau bij kinderen. Ook hier komen we de naam
van Pollack tegen, alhoewel Pollack zelf de term 'temporele in-
tegratie' liever reserveerde voor het centrale intellectuele
proces dat zich ontwikkelt met toenemende leeftijd (zie 1.4.1).
In een aantal experimenten, o.a. een 'apparent movement' experi-
ment (Pollack, 1969) en een 'dark interval' experiment (Pollack,
Ptashne en Carter, 1969), ging hij na in hoeverre kinderen van
verschillende leeftijd integratie OP microniveau vertoonden.
Zijn resultaten wezen merkwaardigerwijze op een vermlnderende
integratie (d.w.z. integratie over steeds kortere tijdsspannen
i.p.V. langere) naarmate de leeftijd toeneemt. Ter verklaring
van deze bevindingen, opperde Pollack een opmerkelijke hypothe-
se, die van de 'receptor aging'. Deze hypothese hield in dat
zich al vrij vroeg in de ontwikkeling - reeds vanaf 5 of 6 jaar
- een proces van voortschrijdende vermindering van receptor-
gevoeligheid en daarmee van persistentie van het nabeeld voor-
doet, te wijten aan fysiologische veroudering. Een van de facto-
ren in dit verouderingsproces zou zijn een toenemende retinale
pigmentatie. Pollack verwees hierbij naar de bevinding van o.a.
Eckhardt (1966) dat volkeren uit tropische gebieden een minder
grote receptor-gevoeligheid vertonen als gevolg van een sterkere
retinale pigmentatie.

De resultaten van een 'visual masking' experiment van Liss



-13-

en Haith (1970) kunnen gelnterpreteerd worden als een bevesti-
ging van Pollack's hypothese.  In een onderzoek van Spitz en
Webreck (1971) werden daarentegen geen leeftijdsverschillen ge-
vonden t.a.v. het ISI dat kinderen nodig hadden voor de integra-
tie van twee successief gepresenteerde, op zich betekenisloze,
lijnengroepen die in geval van voldoende temporele nabijheid de
voorstelling van een dier opleverden. O.i. is het laatstgenoemde
negatieve resultaat echter wellicht te verklaren vanuit de spe-
cifieke keuze der stimuli (de dierfiguren waren 'closure'-taak-
achtige gebroken lijnfiguren, en het dier was vaak al herkenbaar
aan een stimulushel ft). Vooralsnog lijkt de conclusie gerecht-
vaardigd dat er in bepaalde gevallen van temporele integratie op
microniveau, althans binnen bepaalde leeftijdsgrenzen, eerder
sprake is van een afnemende dan van een toenemende integratie
naarmate het kind ouder wordt, of dat zich in het geheel geen
veranderingen voordoen.

Interessant ZOU zijn na te gaan in hoeverre het door
Pollack gesignaleerde verschijnsel in verband kan worden ge-
bracht met een verschijnsel dat door weer een andere groep on-
derzoekers onderzocht is. Wij doelen op het verschijnsel van de
met hogere leeftijd toenemende snelheid van verwerking van sti-
muli. Voorbeelden hiervan treft men aan bij o.a. Gummerman en
Roberts Gray (1972), Miller (1972), Sheingold (1973) en Blake
(1974). Dat Pollack's resultaten inderdaad een uiting vormen van
een met de leeftijd toenemende snelheid van verwerking, is ex-
pliciet gesuggereerd door Thor en Thor (1970). Zeer belangrijk
is tenslotte, dat Pollack aannam dat de verminderende temporele
integratie op microniveau zich niet gedurende de gehele ontwik-
kelingsperiode voortzet, maar dat de functie van het sensorisch
proces vanaf ongeveer 9 6 10 jaar gedeeltelijk kan worden over-
genomen door een centraal proces, zodat de integratie weer kan
toenemen.

Hoewel K.G. White dus, zoals we zagen in 1.4.2, van mening
was dat temporele integratie op microniveau louter een perifeer-
sensorische aangelegenheid is, moeten we constateren dat dit
niet altijd het geval hoeft te zijn. O.i. is het zeker aanneme-
lijk dat een 'gebrek aan tijd'  het functioneren van bepaalde
centrale cognitieve processen uitschakelt (zie ook Peterson,
1973), maar impliceert dit niet dat flle centrale processen on-
mogelijk worden. Ook op meer centraal niveau kunnen zich proces-
sen in fracties van seconden voltrekken. Het zal van de taak af-
hangen en van de mate waarin als gevolg van een leerproces ver-
snelling en automatisering van bepaalde waarnemingsactiviteiten
mogelijk is (denk b.v. aan het leren lezen), of bepaalde meer
centrale processen een rol  spelen in temporele integratie op
microniveau. Omgekeerd zou men echter ook kunnen zeggen dat be-
paalde hogere cognitieve processen niet noodzakelijk zijn om te
komen tot integraties over korte tijdsduren, maar wel om te ko-
men tot integraties over langere tijdsduren.
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1.5 Andere onderzoekslijnen met relevantie voor de ontwikkeling
van temporele integratie

1.5.1 Ellis en Holden
--------

In het kader van onderzoek naar het functioneren van het short-
term geheugen bij zwakzinnigen zijn bepaalde gegevens verzameld
die, hoewel niet als zodanig door de onderzoekers gepresenteerd,
in feite iets zeggen over de ontwikkeling van temporele integra-
tie. Bovendien zijn suggesties gedaan m.b.t. mogelijke onderlig-
gende processen.

Aanvankelijk werd door Ellis (1963) een 'stimulus trace'
theorie voorgesteld ter verklaring van het relatief zwakke pres-
teren van zwakzinnigen op taken die sequenties van gebeurtenis-
sen inhouden. Volgens Ellis waren zwakzinnigen niet in staat tot
het vormen van een adequate 'stimulus trace', met als gevolg een
niet goed functioneren van het onmiddellijk geheugen. Onder sti-
mulus trace werd verstaan:  'a transient neural proces by which
the organism remains temporarily under the control of or has
temporary information about a stimulus no longer present'  (zie
Holden,  1971,  p.  271).  Er zou tevens een dergelijk stimulus
trace verschil zijn tussen normale kinderen van verschillende
leeftijd.

De uitkomsten van experimenteel onderzoek van de stimulus
trace theorie dwongen echter tot belangrijke wijzigingen. In de
herziene theorie van Ellis (1970) werd onderscheid gemaakt tus-
sen primair geheugen en secundair geheugen binnen het totaal dat
'short term memory' genoemd wordt. Zwakzinnigen en jongere kin-
deren waren volgens deze theorie niet ten achter in primair ge-
heugen (lees: stimulus trace), maar in de 'rehearsal strategies'
die zij gebruiken voor de transfer van informatie van het pri-
mair naar het secundair geheugen.  In dit verband zijn enkele
experimenten van Holden (1971) voor ons van speciaal belang. In
deze experimenten kregen de proefpersonen (zwakzinnigen, en nor-
male kinderen van 8-9 en 14-15 jaar) de taak visuele patronen te
herkennen in series successief OP een scherm gepresenteerde
lichtpunten (aantal per patroon varierend van vijf tot zestien),
waarbij o.a. ISI en stimulusduur (SD) variabel waren. Wij beper-
ken ons hier tot de resultaten m.b.t. de normale kinderen.

Er werden prestatieverschillen  gevonden tussen de beide
leeftijdsgroepen,  in die zin dat, bij een SD van 50 msec, een
ISI kleiner dan 1 sec een constant licht voordeel van 14-15-
jarigen t.o.v. 8-9-jarigen opleverde, en bij grotere tijdsinter-
vallen (oplopend tot 5 sec) de prestatiecurve van de jongere
kinderen significant sneller daalde dan die van de oudere.
Zouden deze leeftijdsverschillen op verschillen in stimulus tra-
ce berusten, dan zouden de jongere kinderen, aldus Holden, moe-
ten profiteren van verlenging van stimulusduur of van verhoging
van stimulusintensiteit.

Aangezien dit niet het geval bleek te zijn, kwam Holden tot
de conclusie dat de verklaring der leeftijdsverschillen niet ge-
zocht moest worden in de stimulus trace, maar in rehearsal stra-
tegieen of andere mediatieprocessen. Resultaten van latere expe-
rimenten van Holden, waarin een naar zijn mening zuiverder maat
voor stimulus trace gehanteerd werd, bevestigden de juistheid
van deze conclusie. Hoe men zich die 'rehearsal  strategieen'
moet voorstellen, is een moeilijker kwestie.  Holden deed de
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suggestie van een 'matchen' van elke successieve deelintegraal
met patronen die reeds bestaan binnen het permanente ('long-
term') geheugen. Het zou dan een soort hypothese-testen en -eli-
mineren kunnen zijn, waarbij een snellere werking van dit sys-
teem tot betere resultaten leidt.

1.5.2 Girgus_en  ochkerg

Teneinde meer informatie te verkrijgen omtrent de aard van de
processen die bij de waarneming van vorm en de ontwikkeling
daarvan betrokken zijn, gebruikten Girgus en Hochberg (1970) een
taak waarin figuren herkend moesten worden waarvan de omtrek
over een totaaltijdsduur van 4 6 5 seconden 'voorbijtrok' achter
een kleine ronde opening, zodanig dat op elk afzonderlijk moment
slechts een klein stukje van die omtrek zichtbaar was. Het re-
sultaat van een eerste experiment met deze taak (Girgus & Hoch-
berg, 1970) was dat, in tegenstelling tot simultane presentatie,
de successieve presentatie der figuren leidde tot grote presta-
tieverschillen tussen jongere en oudere kinderen; 3-jarigen her-
kenden vrijwel geen enkele figuur, 6-jarigen ongeveer de helft
der figuren, en 9-jarigen nagenoeg alle figuren. Bovendien bleek
dat de vorm der figuren van invloed was: een simpel vierkant was
minder moeilijk herkenbaar dan een letter E in blokvorm. Dit
gold echter niet voor de allerjongste kinderen. Deze 3-jarigen
voldeden daarmee niet aan de algemene verwachting dat figuren
die uit ervaring bekend zijn, gemakkelijker herkenbaar zouden
zijn. Girgus & Hochberg veronderstelden nl. dat door ervaring

' een  'schematic map'  binnen het permanente geheugen opgebouwd
wordt, die in een dergelijke 'successieve' situatie een organi-
serende functie zou kunnen hebben.

Een tweede experiment (Girgus, 1973) leverde vergelijkbare
resultaten op. In principe dezelfde taak als in het eerste expe-
riment werd voorgelegd aan kinderen van resp. 5, 6.5, 8.5 en
10.5 jaar. Nagegaan werd of (a) herhaalde aanbieding der succes-
sieve figuuronderdelen (wat vergroting van bekendheid zou impli-
ceren) en/of (b) aanbieding van grotere figuurdelen per moment
(waardoor 'distinctive features' van figuren duidelijker tot
uiting zouden komen) tot prestatieverbetering leidde. De resul-
taten van dit experiment wezen uit dat kinderen meer profiteren
van dit soort 'hulp' naarmate ze ouder zijn, maar dat kinderen
van 5 jaar of jonger er nog vrijwel geen profijt van hebben.
Girgus en Hochberg hebben nadien nog verschillende experimenten
uitgevoerd waarin de prestaties van proefpersonen van
verschillende leeftijd op de door hen ontwikkelde taak onder
verschillende condities vergeleken werden (Girgus, 1976; Girgus,
Gelman en Hochberg, 1980). De resultaten van deze experimenten
gaven ook steeds een duidelijke, gestage ontwikkelingstrend in
de herkenning van de in fragmenten gepresenteerde vormen te
zien. In paragraaf 4.3.3 gaan we nog nader in op het onderzoek
van Girgus en Hochberg. Voor dit ogenblik wordt volstaan met de
constatering dat Girgus en Hochberg in feite gegevens hebben
verzameld over de ontwikkeling van een bepaalde vorm van tempo-
rele integratie, en daarbij een met toenemende leeftijd voort-
durende verbetering in prestatie hebben gevonden. Kinderen jon-
ger dan plusminus 5 jaar blijken zelfs nog in het geheel niet in
staat tot deze vorm van temporele integratie.
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1.6 Naar eigen onderzoek

Het in paragraaf 1.3 t/m 1.5 beschreven resultaat van de nadere
inspectie van de literatuur op de aanwezigheid van gegevens en
ideeen m.b.t. ontwikkeling van temporele integratie sterkte ons
enerzijds in de mening dat nader onderzoek van de aard en deter-
minanten van de ontwikkeling van temporele integratie ten zeer-
ste de moeite waard zou kunnen zijn. Anderzijds werd duidelijk,
dat theorievorming en onderzoek m.b.t. ontwikkeling van tempo-
rele integratie nog schaars en versnipperd waren. Er bleken nog
maar weinig specifieke gegevens over het ontwikkelingsverloop
van temporele integratie voorhanden, en de gegevens die er waren
sloten nauwelijks op elkaar aan. Binnen de verschillende rele-
vante onderzoekslijnen werd gewerkt met  verschillende doelen
voor ogen, werden verschillende proefopzetten gebruikt, werden
andere leeftijdsgroepen vergeleken, etc. Er was nog geen sprake
van systematisch onderzoek waarin alle relevante stimulusvaria-
belen, zoals interstimulus-interval, totaaltijdsduur, aantal
stimuli, en de specifieke aard van de stimuli afzonderlijk en
van de relatie tussen de stimuli, een voor een alsmede in be-
paalde combinaties experimenteel gemanipuleerd werden.

Wel werd door de beschikbare onderzoeksgegevens gesugge-
reerd, dat over het gehele leeftijdsgebied tussen 3 en 15 jaar
ontwikkelingen in temporele integratie plaatsvinden, althans
voor wat betreft temporele integratie 'op macroniveau'. Resul-
taten van onderzoek van Piaget, Bruner, en Girgus en Hochberg
wezen vooral in de richting van de leeftijdsperiode tussen 5 en
7 jaar als een fase waarin zich een fundamentele verandering in
vermogen tot temporele integratie voordoet. Resultaten van on-
derzoek van Pollack, Van Meel en Holden wezen erop, dat ook
boven de leeftijd van 7 jaar zich nog belangrijke ontwikkelingen
kunnen voordoen.

Naar de processen die mogelijk ten grondslag liggen aan
deze ontwikkelingen in temporele integratie bleek nog in het
geheel geen rechtstreeks onderzoek te zijn gedaan. Wel leverden
alle onderzoekers een of meer theoretische concepten die goede
aanknopingspunten bieden ter verklaring van deze ontwikkelingen.
In hoofdstuk 4 zullen we hier gebruik van maken wanneer we die-
per ingaan op de determinanten van de ontwikkeling van temporele
integratie.

Op grond van de in het bovenstaande geschetste situatie,
besloten wij het door onszelf te entameren onderzoek in eerste
instantie een nog tamelijk exploratief karakter te geven. Het
leek ons het best te beginnen met een onderzoek waarin gegevens
werden verzameld over het verloop van de ontwikkeling van tempo-
rele integratie over een breed leeftijdsgebied (niet alleen de
periode van 5 tot 7 jaar, maar ook in elk geval de periode van 7
tot 12 jaar), waarbij de factoren tijdsduur en aantal te inte-
greren  informatie-eenheden onafhankelijk van elkaar gemanipu-
leerd werden.  We richtten ons daarbij op de ontwikkeling van
temporele integratie op macroniveau, aangezien de literatuur ons
suggereerde dat zich juist op dit niveau zeer belangrijke ont-
wikkelingen voordoen,  samenhangend met ontwikkelingen in ver-
schillende andere centrale cognitieve functies.

Ons eerste experiment m.b.t. de ontwikkeling van temporele
integratie zal beschreven worden in hoofdstuk 2. De uitkomsten
van dit experiment hebben de basis gevormd voor het onderzoek
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waarover in de overige hoofdstukken van dit proefschrift verslag
uitgebracht wordt. Hoewel het experiment reeds beschreven is in
een eerdere publicatie (Feltzer, 1975), leek het ons wenselijk
ook hier een tamelijk uitgehreide beschrijving te geven. Reden
hiervoor is zowel de reeds genoemde 'basisfunctie' van het expe-
riment, als het feit dat de speciaal door ons ontwikkelde expe-
rimentele taak en bepaalde experimentele condities ook in de
meeste latere onderzoeken zijn gebruikt.
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HOOFDSTUK 2

ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN TEMPORELE INTEGRATIE MET
BEHULP VAN EEN FIGUUR-RECONSTRUCTIETAAK

2.1 Inleiding

In dit korte hoofdstuk zal eerst een beschrijving gegeven worden
van de t.b.v. ons eerste temporele integratie onderzoek ontwik-
kelde experimentele taak. Vervolgens zal de opzet van dit eerste
experiment tamelijk gedetailleerd worden beschreven, en een
samenvatting gegeven worden van de resultaten met daaraan gekop-
peld een bespreking van deze resultaten.

2.2 Ontwikkeling van een geschikte experimentele taak

Gezocht werd een visuele waarnemingstaak die aan de volgende
eisen voldeed: 1) mogelijkheid tot afzonderlijke manipulatie van
de variabelen tijdsduur en aantal te integreren elementen; 2) te
gebruiken bij kinderen van uiteenlopende leeftijd, waaronder
kinderen van kleuterschoolleeftijd. Na afweging van verschillen-
de mogelijkheden werd gekozen voor de constructie van een taak
die in principe inhield het herkennen van eenvoudige figuren
waarvan de onderdelen successief op een klein scherm gepresen-
teerd konden worden. De uiteindelijk door ons ontwikkelde taak
werd 'figuur-reconstructietaak' genoemd (zie ook Feltzer, 1973,
1975).

De apparatuur voor de figuur-reconstructietaak bestaat uit
twee onderdelen: een stimulus-presentatiegedeelte en een bedie-
ningsgedeelte. Wet stimulus-presentatiegedeelte bestaat uit een
kastje van 37x28x16 cm, met aan de voorzijde een grijs matglazen
scherm van 32x23 cm (zie figuur 2.1). In het midden van dit

Figuur 2.1 Apparatuur behorende bij de figuur-reconstructietaak.
Afmetingen gegeven in cm.

/'
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37
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scherm is een 'raamwerk' zichtbaar dat is opgebouwd uit 7 gelij-
ke balkjes van elk 5xO.5 cm, gegroepeerd in de vorm van twee
vierkanten met een gemeenschappelijke zijde. Het raamwerk is te
onderscheiden van de rest van het scherm door een lichtere tint
grijs. De zeven balkjes kunnen zowel afzonderlijk als in combi-
natie met andere balkjes oplichten. De balkjes vormen aldus de
potentifle lijnstukken waarmee verschillende figuren kunnen wor-
den opgebouwd. Welk(e) balkje(s) oplicht(en), kan door een
proefleider bepaald worden met behulp van het bedieningsgedeelte
van het apparaat.

De proefleider kan ofwel via druktoetsen met de hand bepa-
len welke lijnstukken zichtbaar worden, ofwel een programma in-
schakelen waardoor automatisch sequentifle presentatie van een
bepaald aantal lijnstukken, met een bepaalde stimulusduur en een
bepaald interstimulus-interval (ISI) plaatsvindt. Van de eerste
mogelijkheid wordt gebruik gemaakt bij de taak-instructie, van
de tweede bij de taak zelf. De sturing van de automatische pre-
sentatie van lijnstukken is in de loop der jaren gemoderniseerd,
van overwegend mechanisch naar volledig electronisch.

Het geheel is gemakkelijk te transporteren en te installe-
ren, wat mede als voordeel heeft dat experimenten kunnen worden
uitgevoerd in de eigen - vertrouwde - omgeving (school)  van
deelnemende kinderen. Het stimulus-presentatiegedeelte laat zich
gemakkelijk introduceren als 'een soort t.v.', hetgeen naar ons
gebleken is eveneens bijdraagt tot het op het gemak stellen van
met name jongere kinderen, en het wekken van hun interesse.

In principe zouden proefpersonen in deze figuur-reconstruc-
tietaak op verschillende manieren kunnen laten blijken wat zij
waargenomen hebben. Wij kozen voor een herkennings-responsmodus
in die zin dat na elke successieve presentatie van een figuur op
een kaart met een aantal verschillende figuren de naar het oor-
deel van de proefpersoon juiste figuur kan worden aangewezen. Er
wordt dus geen beroep gedaan op reproductie-vaardigheden als
b.v.  natekenen van figuren, waarin kinderen van verschillende
leeftijden nu eenmaal sterk kunnen verschillen.

De vraag kan rijzen, waarom de potentifle figuur-elementen
continu zichtbaar zijn op het scherm. Dit is gedaan om uit te
sluiten dat proefpersonen niet precies kunnen bepalen welk ele-
ment op een gegeven moment gepresenteerd wordt. De ruimtelijke
positie van een lijnstuk is een essentieel kenmerk van dat lijn-
stuk. Dat de proefpersoon toch gedwongen wordt om bij de inte-
gratie van de elementen meer te zien dan de som der delen, heb-
ben we naar onze mening kunnen bereiken door op de kaarten met
de verschillende response-mogelijkheden het 'raamwerk' als hulp-
middel te laten vervallen.

2.3 Het eerste experiment met de figuur-reconstructietaak

2.3.1 0pzet

Proefpersonen waren kinderen (allen jongens) van 5, 7, 9 en 11
jaar, afkomstig van scholen voor kleuter- en gewoon lager onder-
wijs (oudste kleuters, alsmede tweede, vierde en zesde klassers;
N=11 voor iedere leeftijdsgroep).*
* Feitelijk waren nog twee andere groepen proefpersonen in het
onderzoek betrokken: L.O.M.-kinderen van 9 en van 11 jaar.
Hierop gaan we echter in hoofdstuk 3 nader in.
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Zij kregen de in de voorgaande paragraaf beschreven figuur-
reconstructietaak te verrichten onder drie verschillende condi-
ties: onder conditie A werden figuren bestaande uit 3 lijnstuk-
ken sequentieel aangeboden over een totale tijdsspanne van 4.5
seconde; onder conditie B eveneens figuren van 3 lijnstukken,
echter over een tijdsspanne van 13.5 seconde; en onder conditie
C figuren van 5 lijnstukken over een tijdsduur van 4.5 seconde.
De stimulusduur (=presentatieduur van een lijnstuk) was 0.5
seconde, en de aanbieding van de lijnstukken was voor elk figuur
gelijkmatig over de totale tijdsspanne verdeeld. Voor conditie A
betekende dit een interstimulus-interval (ISI) van 1.5 seconde,
voor conditie B een ISI van 6.0 seconde, en voor conditie C een
ISI van 0.5 seconde.

Onder elk van de drie condities werden 12 items (figuren)
aangeboden. Hierbij werd gebruik gemaakt van de in figuur 2.2.2
weergegeven basisvormen: 4 voor zowel conditie A als B, en 4
voor conditie C.

Figuur 2.2 De in het figuur-reconstructie experiment gebruikte
basis-figuren: de 4 figuren van 3 lijnstukken werden
gebruikt in de condities A en B, en de 4 figuren van
5 lijnstukken werden gebruikt in conditie C (zie
verder de tekst).

f 1 L Il LE I Er [TI

De in figuur 2.2 weergegeven figuren konden in verschillende
ruimtelijke standen op het scherm verschijnen. Per conditie kwa-
men alle 4 basisfiguren driemaal voor. De volgorde van presenta-
tie van de onderdelen van een bepaalde figuur was per trial ver-
schillend. De in totaal 36 items werden in een random volgorde
gepresenteerd, met dien verstande dat onder zowel het eerste als
het tweede en derde twaalftal items van de testserie 4 items van
elke conditie voorkwamen.

Elk kind werd individueel getest in een ruimte binnen de
school van het betreffende kind. Het figuur-reconstructie appa-
raat stond recht voor het kind opgesteld (op ooghoogte, op een
afstand van ongeveer 1 meter),  en de proefleider zat rechts
naast het kind. De aan de proefpersonen gegeven instructie vindt
men in detail in bijlage 1.

Na presentatie van elke figuur moest het kind op een kaart
met vier verschillende (gehele) figuren aanwijzen welke figuur
het zojuist 'in stukjes' gezien had. De figuren op een response-
kaart verschilden steeds van elkaar qua vorm, niet qua orignta-
tie in de ruimte. Wel kon de stand in de ruimte van een bepaalde
figuur (zie figuur 2.2) van kaart tot kaart varifren (naar ge-
lang de presentatie op het scherm - zie boven). De figuren op
een response-kaart waren steeds zf gekozen, dat de in onderdelen
op het scherm gepresenteerde figuur niet herkenbaar was aan min-
der onderdelen dan het aantal onderdelen waaruit de figuur was
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opgebouwd (3 of 5).
Vergelijking van de prestaties onder conditie A en B moest

informatie opleveren over de invloed van de factor tijdsduur op
de integratie van temporeel gescheiden informatie-eenheden. De
hypothese hierbij was dat verlenging van de totale tijdsduur bij
jongere kinderen een groter nadelig effect op de taakprestatie
zou hebben dan bij oudere kinderen. Vergelijking van de presta-
ties onder conditie A en C moest informatie opleveren over de
invloed van de factor complexiteit (aantal informatie-eenheden).
Ook t.a.v. de complexiteitsfactor luidde de hypothese dat er een
interactie zou zijn tussen de factor in kwestie en leeftijd,
m.a.w. dat verhoging van het aantal eenheden bij oudere kinderen
een minder nadelig effect zou hebben dan bij jongere.

2.3.2 Resultaten en discussie
------------

De resultaten van het experiment zijn grafisch weergegeven in
figuur 2.3. Als belangrijkste resultaat wordt door ons beschouwd
het feit dat verlenging van de tijdsduur bij 5-jarige kinderen
tot een - significante (p < .01) - verslechtering van prestatie
leidde, terwijl deze verlenging bij kinderen vanaf de leeftijd
van 7 jaar geen effect meer had. Oak qua totaalprestatie
(=prestatie over alle drie condities tesamen) op de temporele

Figuur 2.3 Resultaten van het figuur-reconstructie experiment
(Feltzer, 1975).
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integratietaak bleek het grootste verschil te liggen tussen 5 en
7 jaar. Voorts wijzen de resultaten in de richting van onafhan-kelijke effecten van de factoren tijdsduur en complexiteit.

Geconcludeerd kan worden aat zich tussen 5 en 7 jaar een
duilelijke sprong hi de ontwikkeling van temporele integratie
voltrekt, waarin de factor tijdsduur van speciaal belang lijkt
te zijn. De bevindingen van dit onderzoek sluiten zeer goed aan
bij de theorieen van Piaget en Bruner waarin, zoals we zagen in
hoofdstuk 1, impliciet een centrale plaats wordt toegekend aan
temporele integratie in de cognitieve ontwikkeling tu:sen 5 en 7
jaar. De periode van 5 tot 7 jaar wordt trouwens in het algemeen
beschouwd als een periode van vele en grote veranderingen, op
vrijwel elk gebied van de cognitieve ontwikkeling; White (1963,
1970)  geeft hiervan een overzicht. De vraag naar de relaties
tussen de verschillenae ontwikkelingen in deze leeftijdsfase, en
speciaal de vraag naar de relatie tussen de diverse ontwikkelin-
gen en de door ons gecoustateerde sprong in de ontwikkeling van
temporele integratie is o.i. een bijzonder interessante. Ant-
woorden op deze vraag verschaffen inzicht in zowel determinanten
als consequenties van deze ontwikkeling in temporele integratie.

Echter ook het verzamelen van nadere gegevens ointrent tem-
porele integratie verschijnselen op zichzelf is van belang. In
hoeverre zijn kinderen jonger dan 5 jaar in staat tot temporele
integratie? Leveren 5-jarigen een betere prestatie op de figuur-
reconstructietaak bij een tijdsduur korter dan 4.5 sec? Treedt
bij oudere kinderen (d.w.z. vanaf 7 jaar) wel een effect van
tijdsduurverlenging op bij tijdsduren langer dan 13.5 sec? (De
resultaten van het in paragraaf 1.5.1 besproken onderzoek van
Holden suggereren dat dit inderdaad het geval is.) Geldt het
differentiele effect van de factor tijdsduur bij kinderen van 5
versus 7 jaar voor het integreren van informatie van uiteen-
lopende aard (zowel binnen de visuele modaliteit als binnen
andere modaliteiten)?

Behalve een effect van de factor tijdsduur, werd in het
figuur-reconstructie experiment ook een effect van de factor
complexiteit gevonden. Integratie van 5 elementen bleek op elk
leeftijdsniveau (significant) moeilijker dan integratie van 3
elementen, hoewel bij 11-jarigen in mindere mate dan bij jongere
kinderen. De resultaten tonen aan dat er ook na de leeftijd van
7 jaar een ontwikkeling in temporele integratie is. Deze ontwik-
keling heeft echter betrekking op een ander aspect dan die tus-
sen 5 en 7 jaar. De resultaten van het onderzoek van Van Meel et
al. (1970) - zie par. 1.2 - lijken ons goed te verklaren vanuit
de factor complexiteit. Dit geldt echter niet voor de resultaten
van het successieve Mfller-Lyer experiment van Pollack (zie par.
1.4.1). Wellicht vormt met leeftijd toenemende snelheid van in-
formatieverwerking de gemeenschappelijke achtergrond van de door
Pollack resp. onszelf geconstateerde ontwikkeling in 'temporele
integratie'  tussen 7 en 11 jaar; een tijdsduur van 500 ms zou
dan voor jongere kinderen  te kort kunnen zijn.  Seeman  (zie
Pollack, 1972) vond dat verlenging van het ISI in de successieve
presentatie van de Muller-Lyer onderdelen van 500 naar 2000 ms
tot gevolg had dat de ontwikkelingstrend t.a.v. het illussie-
effect verdween. En wat ons eigen onderzoek betreft is het niet
uitgesloten dat het effect van toename van het aantal lijnstuk-
ken althans ten dele een effect is van verkorting van het ISI
doordat een groter aantal elementen in dezelfde totaaltijdsduur
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wordt gepresenteerd; nagegaan zou moeten worden of het effect
van de factor complexiteit in even sterke mate optreedt in het
geval dat het ISI onveranderd blijft (maar de totaaltijdsduur
dus iets toeneemt).

Het geconstateerde effect van de complexiteitsfactor sugge-
reert voorts, dat integratie van slechts 2 elementen gemakkelij-
ker kan zijn dan integratie van 3 elementen. Het feit dat 5-ja-
rigen zelfs onder conditie A beduidend slechter presteren dan
7-jarigen zou dus zowel verklaard kunnen worden door het kunnen
overbruggen van een minder lange tijdsspanne op 5-jarige leef-
tijd, als toegeschreven kunnen worden aan het kunnen integreren
van een kleiner aantal informatie-eenheden. In ons experiment
hebben wij geen conditie opgenomen waarin om integratie van
slechts 2 elementen gevraagd wordt, omdat pas bij een aantal
elementen (lijnstukken) van drie een o.i. voldoende hoeveelheid
(n.1. 4) qua vorm van elkaar verschillende figuren te verkrijgen
was, en omdat bij figuren van 2 lijnstukken het probleem van
herkenbaarheid aan slechts een lijnstuk speelt. Nader onderzoek
op dit punt zal dus moeten geschieden met stimuli van andere
aard.

Tenslotte zou de minder goede prestatie onder conditie A
van 5-jarigen t.o.v. 7-jarigen ook verklaard kunnen worden door
taak-specifieke factoren, zoals b.v. de visueel-ruimtelijke aard
van de taak of het multiple-choice karakter van de taak. Dit zou
eveneens nader onderzocht moeten worden met behulp van een
anderssoortige temporele integratietaak. Dat het multiple-choice
karakter van de taak van invloed is, is overigens onwaarschijn-
lijk, gezien het feit dat zelfs 5-jarigen vrijwel geen fouten
maakten in geval van simultane presentatie der lijnstukken
(onderdeel van de taak-instructie - zie bijlage 1).

De temporele integratie prestaties onder conditie A en B
bleken overigens (alleen) bij 5-jarige kinderen sterk samen te
hangen met 'algemene intelligentie' zoals gemeten met de Raven-
test  (gekleurde vorm; individuele afname) ; de gevonden correla-
tie-coefficienten bedroegen resp.  .91 en .74. De voorspelling
van Pollack (zie par. 1.4.1) komt hier volledig uit! Ook in ons
onderzoek is dus empirische steun gevonden voor de veronderstel-
ling dat temporele integratie een zeer belangrijke component van
intelligentie is. We moeten echter wel bedenken, dat de Raven-
test, zeker de hier gebruikte 'gekleurde vorm' van deze test,
evenals de figuur-reconstructietaak een test met een sterk
visueel-ruimtelijk karakter is.

De resultaten van het in dit hoofdstuk beschreven figuur-recon-
structie experiment vormden aanleiding om een nadere studie te
maken van aspecten van de ontwikkeling van temporele integratie,
speciaal m.b.t. de leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar. In de volgen-
de hoofdstukken zal op de in deze paragraaf opgeworpen vragen
nader worden ingegaan, zowel via nadere theoretische analyses
als via empirisch onderzoek. De aandacht zal eerst gericht wor-
den op temporele integratie verschijnselen op zich en op bepaal-
de consequenties van ontwikkelingen in temporele integratie
(hoofdstuk 3), en vervolgens op determinanten van de ontwikke-
ling van temporele integratie (hoofdstuk 4 t/m 9).
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HOOFDSTUK 3

VOORTGEZET ONDERZOEK NAAR TEMPORELE INTEGRATIE VERSCHIJNSELEN
BIJ KINDEREN

3.1 Inleiding

In aansluiting op het in het vorige hoofdstuk beschreven experi-
ment,  zijn door ons verschillende onderzoeken verricht waarin
nadere gegevens zijn verzameld omtrent temporele integratie ver-
schijnselen bij kinderen. Tevens is in enkele onderzoeken aan-
dacht besteed aan mogelijke consequenties van bepaalde temporele
integratieverschijnselen voor schoolrijpheid, leerprestaties in
het algemeen, en leesprestaties in het bijzonder. In de meeste
onderzoeken is studie gemaakt van integratieverschijnselen bij
kinderen tussen 4 en 8 jaar. In de nu volgende paragrafen van
dit hoofdstuk zal een beschrijving van deze onderzoeken plaats-
vinden.

De in dit hoofdstuk beschreven onderzoeken hadden primair
ten doel een nadere exploratie van verschijnselen op zich. De
resultaten van deze onderzoeken hebben mede bijgedragen tot de
vorming van een meer uitgebreid theoretisch kader, van waaruit
in latere hoofdstukken beschreven onderzoeken zijn opgezet.

3.2 Voortgezet onderzoek met de Figuur-reconstructietaak

3.2.1 Temporele integratle_en reconstructie van figuren bil
kinderen_van_3_tot_5_jaar *

3.2.1.1 Inleiding

De resultaten van het in hoofdstuk 2 beschreven figuur-recon-
structie experiment wierpen de vraag op in hoeverre kinderen
beneden de leeftijd van 5 jaar in staat zijn tot temporele inte-
gratie zoals gemeten met de figuur-reconstructietaak. Op basis
van de in het eerste experiment gevonden curves, zou verwacht
kunnen worden dat 4-jarige kinderen nog wel in enige mate in
staat zouden kunnen zijn tot integratie over een tijdsspanne van
4.5 seconde, maar niet of nauwelijks tot integratie over een
tijdsduur van 13.5 seconde, voor kinderen van 3 jaar zou naar
verwachting ook integratie over 4.5 seconde niet of nauwelijks
meer mogelijk zijn.

3.2.1.2 Opzet

Proefpersonen waren jongens en meisjes van 3, 4 en 5 jaar. Elk
van de drie leeftijdsgroepen telde 20 kinderen: 10 jongens en 10
meisjes. De 4- en 5-jarigen waren afkomstig van een tweetal
kleuterscholen. De gemiddelde leeftijd van deze twee leeftijds-
groepen was resp. 4 jaar en 6 maanden en 5 jaar en 7 maanden. De
groep 3-jarigen (gemiddelde leeftijd 3 jaar en 5 maanden) werd
gevormd door kinderen van een drietal crfches.

* Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met M. Vinjf.
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De kinderen kregen de in het voorgaande hoofdstuk beschre-
ven figuur-reconstructietaak te verrichten, alleen ditmaal niet
onder drie verschillende condities, maar onder twee: de beide
tijdsduurcondities A (3 elementen in 4.5 seconde) en B (3 ele-
menten in 13.5 seconde). De stimulusduur per figuur-onderdeel
was wederom 0.5 seconde. De opstelling van het figuur-recon-
structie-apparaat was dezelfde als in het eerste experiment. De
afname van de taak geschiedde individueel door een rechts naast
het kind gezeten proefleidster, in een ruimte binnen de school
of crfche van het betreffende kind. De aan het kind gegeven in-
structie was gelijk aan de instructie zoals gegeven in het voor-
gaande experiment, althans voorzover deze instructie van toepas-
sing was (immers conditie C ontbrak).

In verband met de zeer jeugdige leeftijd van m.n. de jong-
ste groep proefpersonen, werd het aantal items per tijdsduur-
conditie in eerste instantie gehalveerd t.o.v. het voorgaande
experiment (de afname zou anders te lang duren). Alle proef-
personen kregen een serie van in totaal 12 items gepresenteerd,
at random samengesteld uit 6 items van de korte tijdsduurcondi-
tie en 6 items van de lange tijdsduurconditie (met dien verstan-
de, dat zowel in de eerste als in de tweede helft van de test-
serie 3 items van elke conditie voorkwamen).

De 4- en 5-jarigen kregen na twee dagen een tweede serie
van weer 12 items (6 van conditie A en 6 van conditie B), alleen
voorafgegaan door een korte herinnering 'hoe het ook al weer
ging'.  Doordat de kinderen  in de crfches nogal  onregelmatig
kwamen, was het niet mogeljk hen een tweede sessie te geven die
niet al te lang na de eerste zou komen.

3.2.1.3 Resultaten

In tabel 3.1 zijn de gemiddelde temporele integratiescores weer-
gegeven.

Tabel 3.1 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per leeftijdsgroep, per
conditie en per sessie.

SESSIE 1 SESSIE 2

4.5 sec. 13.5 sec. 4.5 sec.   13.5 sec.

3 jaar 2.20 1.65               -           -

4 jaar 2.20 1.35 2.35 2.35

5 jaar 3.85 2.85 4.15 3.60

Over de gegevens van sessie 1 werd een 3 x 2 x 2 (leeftijd
x sexe x conditie) variantie-analyse met repeated measures op de
laatste factor (Winer, 1971) uitgevoerd. Er werd een significant
hoofdeffect gevonden voor zowel de factor leeftijd (p<.001) als
voor de factor conditie (p <  .001), maar niet voor de factor
sexe. De leeftijd x conditie interactie was niet significant,
noch enige andere interactie.

Voor wat betreft de data van sessie 1 kan derhalve gesteld
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worden dat de temporele integratie prestatie verbeterde met toe-
nemende leeftijd, en dat op elk van de drie onderzochte leef-
tijdsniveaus een effect van de factor tijdsduur optrad, in de
zin van een verslechtering van prestatie bij verlenging van de
tijdsspanne. De vooruitgang in temporele integratie prestatie
met toenemende leeftijd bleek zich specifiek voor te doen tussen
4 en 5 jaar; er was geen verschil in prestaties tussen de leef-
tijdsgroepen van 3 en 4 jaar. De prestaties van jongens en meis-
jes bleken niet te verschillen.

De gegevens van de 4- en 5-jarigen van zowel sessie 1 als
sessie 2 werden onderworpen aan een 2 x 2 x 2 x 2 (leeftijd x
sexe x sessie x conditie) variantie-analyse met repeated measu-
res op de laatste twee factoren uitgevoerd. Er werd een signifi-
cant hoofdeffect gevonden voor de factor leeftijd (p<.001), voor
de factor sessie (p<.001) en voor de factor conditie (p<.001),
doch niet voor de factor sexe. Er waren geen significante inter-
acties. We kunnen stellen dat de 5-jarigen in beide condities en
in beide sessies beter presteerden dan de 4-jarigen, dat er een
algemene verbetering in prestatie optrad van sessie 1 naar ses-
sie 2, en dat er geen sprake was van sexe-verschillen. Ook was
de temporele integratie prestatie onder de lange tijdsduurcondi-
tie in het algemeen slechter dan in de korte tijdsduurconditie,
maar uit tabel 3.1 blijkt dat het prestatieverschil tussen beide
tijdsduurcondities voor de tweede sessie kleiner was dan voor de
eerste sessie.

3.2.1.4 Discussie

In de eerste plaats zijn de resultaten van dit onderzoek m.b.t.
de 5-jarigen geheel consistent met de bevindingen uit het eerste
experiment met de figuur-reconstructietaak. Ook nu werd een Sig-
nificant effect van de factor tijdsduur gevonden, en bovendien
lagen de temporele integratiescores van de 5-jarige kinderen
voor beide condities OP nagenoeg netzelfde niveau als in het
eerste onderzoet.  In zoverre kan dus gesproken worden van een
succesvol replicatie-onderzoek.

Zoals verwacht presteerden de 4-jarile kinderen onder de
lange tijdiluurconditle niet boven toevilsniveri, maar onder de
korte tijdsduurconditie nog wel. Ondanks het feit dat de 4-jari-
gen over het geheel genomen duidelijk minder goed presteerden
dan .de 5-ja:igen, was er dus on de leeftijd van 4 jaar sprake
van eenzelfde effect van verlenging van tijdsduur op temporele
integratie als op de leeftijd van 5 jaar.

Verrassend was dat er geen verschil in temporele integratie
prestaties was rissen de 3- en de 4-jarigen. In tegenstelling
tot de verwachting presteerden ook de 3-jarige kinderen onder de
korte tijdsduurconditie boven toevalsniveau. Hoewel er dus geen
prestatieverscnillen gevonden werden tussen 3- en 4-jarige kin-
deren, werd wel een opmerkelijk verschil in taakhouding gecon-
stateerd. De meeste 3-jarigen gokten nog zonder meer en gaven
geen blijk van enig inzicht in wat de opdracht feitelijk in-
hield. De 4-jarige kinderen daarentegen zagen de moeilijkheden
wel degeli,ik. Hoezeer zij echter ook hun best deden, zij slaag-
den er toch maar zelden in tot het juiste antwoord te komen.

Bezien we de resultaten van dit en het voorgaande experi-
ment in combinatie, dan geeft dit ons het volgende beeld van de
ontwikkeling van temporele integratie. Reeds op de leeftijd van
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3 jaar is een effect van temporele spreiding merkbaar, tussen 3
en 4 jaar vinden geen veranderingen plaats, maar vanaf 4 jaar
start een ontwikkeling, die tussen 5 en 7 jaar het meest essen-
tieel is wat betreft het tijdsduuraspect. Op 7-jarige leeftijd
is deze ontwikkeling min of meer voltooid, althans voor zover
het integratie over tijdsduren tot + 15 seconden betreft.

Twee verdere resultaten van dit onderzoek dienen hier bena-
drukt te worden. Ten eerste bleken er geen verschillen in pres-
taties tussen jongens en meisjes te zijn. In ons verdere onder-
zoek lijkt het daarom niet zo noodzakelijk bijzondere aandacht
te schenken aan eventuele sexe-verschillen, althans voor zover
het gaat om kinderen tot de leeftijd van 16 jaar. Het blijft
echter mogelijk, dat boven deze leeftijd wel sexe-verschillen
bestaan.

Ten tweede bleek er in dit onderzoek bij de 4- en 5-jarigen
sprake van een verbetering van temporele integratie prestatie in
de tweede sessie vergeleken met de eerste sessie, m.n. wat be-
treft de lange tijdsduurconditie. De vraag is wat dit betekent.
In het eerste experiment met de figuur-reconstructietaak werd
geen verschil gevonden tussen de prestaties van de 5- (en de 7-)
jarige kinderen in de eerste en in de tweede helft van de test-
serie. Kennelijk doet de prestatieverbetering zich alleen voor
als er enige tijd (in ons geval enkele dagen) verloopt tussen de
twee meettijdstippen. Dit suggereert ons dat er niet zozeer
sprake is van een leereffect in strikt intellectuele zin alswel
van een meer vertrouwd raken met de testsituatie (met als gevolg
b.v. minder angst en daardoor een betere concentratie en/of be-
ter ingesteld zijn op het door elkaar presenteren van de tijds-
duurcondities).

3.2.2 Nader onderzoek van het effect van de factor tijdsduur
02-temporeTe-lotegratie_bij--5--toi-7-J-arigen-

3.2.2.1 Inleiding

In het tot dusverre gerapporteerde onderzoek met de figuur-
reconstructietaak werd het effect van de factor tijdsduur op
temporele integratie bestudeerd d.m.v. vergelijking van slechts
twee verschillende niveaus van deze variabele, nl. een tijdsduur
van 4.5 seconde en een tijdsduur van 13.5 seconde. Teneinde na
te gaan in hoeverre kortere tijdsduren dan 4.5 seconden tot be-
tere, en langere tijdsduren dan 13.5 seconden tot minder goede
temporele integratieprestaties leiden, werd bij kinderen van 5
tot 7 jaar een experiment gedaan waarin temporele integratie
onder een groter aantal tijdsduurcondities onderzocht werd. Dit
experiment had tevens tot doel nauwkeuriger te bepalen waar tus-
sen 5 en 7 jaar de in hoofdstuk 2 beschreven ontwikkeling t.a.v.
het tijdsduur-aspect van temporele integratie plaatsvindt.
Tenslotte werd nagegaan of het eveneens in hoofdstuk 2 beschre-
ven effect van de factor 'complexiteit' wellicht toegeschreven
zou kunnen worden aan verkorting van het interstimulus-interval,
en werd bij 5-jarige kinderen het effect van stimulusduur onder-
zocht.
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3.2.2.2 Opzet

Proefpersonen waren 42 kinderen, gelijkelijk verdeeld over drie
leeftijdsgroepen van resp. 5-6, 6-7 en 7-8 jaar. In elke leef-
tijdsgroep waren 7 jongens en 7 meisjes. De groep 5-6 jarigen
(gemiddelde leeftijd: 5 jaar en 10 maanden) bestond uit kinderen
van een kleuterschool. De groepen van 6-7 en 7-8 jaar (gemiddel-
de leeftijd resp. 6 jaar en 9 maanden en 7 jaar en 9 maanden)
bestonden uit resp. eerste en tweede klassers van een school
voor gewoon lager onderwijs.

Bij deze kinderen werd de figuur-reconstructietaak afgeno-
men onder vijf verschillende condities,  die echter niet alle
vijf hetzelfde waren voor de drie leetijdsgroepen. Drie condi-
ties waren gelijk voor iedere groep: conditie A (3 elementen in
4.5 seconde), conditie B (3 elementen in 13.5 seconde) en condi-
tie E (3 elementen in 26.5 seconde). Bij de 5-6 jarigen werden
daarnaast een conditie X (3 elementen in 2.5 seconde) en een
conditie BS (3 elementen in 13.5 seconde, maar met een langere
stimulusduur dan in conditie B)  ingevoerd, bij de 6-7 en 7-8
jarigen in plaats hiervan een conditie C (5 elementen in 4.5
seconde) en een conditie D (5 elementen in 8.5 seconde). De sti-
mulusduur per figuur-onderdeel was 0.5 seconde, behalve in con-
ditie BS, waarin de stimulusduur per element 3.5 seconde was.
T.a.v. de condities D en BS kan speciaal opgemerkt worden, dat
het interstimulus-interval (ISI) in deze condities 1.5 seconde
was, oftewel een ISI gelijk aan dat in conditie A.

Per conditie werden 6 items (figuren) aangeboden. Dit aan-
tal werd verantwoord geacht op grond van de resultaten van het
in par. 3.2.1 beschreven onderzoek. De totale duur van de afname
van het experiment per kind kon op deze wijze binnen redelijke
grenzen blijven. De in totaal 30 items werden in een random
volgorde gepresenteerd, met dien verstande dat in zowel de eer-
ste als de tweede helft van de testserie 3 items van elke condi-
tie voorkwamen. De afname van de taak geschiedde op dezelfde
Wijze als in het in par. 3.2.1 beschreven onderzoek,  in een
ruimte binnen de school van het betreffende kind. De aan het
kind gegeven instructie was een aangepaste versie van de in-
structie zoals gegeven in het in hoofdstuk 2 beschreven experi-
ment.

De 5-6 jarigen kregen na de afname van de figuur-recon-
structietaak, na een korte pauze, nog een extra (korte) taak te
verrichten. Onder twee verschillende condities werden drie-ele-
ments figuren uit de figuur-reconstructietaak niet in onderde-
len, maar als geheel gepresenteerd (d.w.z. simultane i.p.v. suc-
cessieve presentatie der lijnstukken). De presentatie-duur per
figuur was ofwel 0.5 seconde (conditie SIM-1) ofwel 1.5 seconde
(conditie SIM-2). Ook hier werden 6 items per conditie aangebo-
den, in een random volgorde, en moest het kind na elk item op
een kaart met vier figuren aanwijzen welke figuur het zojuist
gezien had.  De simultane presentatiecondities werden aan het
experiment toegevoegd ter aanvulling van de in de instructiefa-
sen van de voorgaande experimenten verkregen gegevens betreffen-
de herkenning van de gehele figuren.
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3.2.2.3 Resultaten

In tabel 3.2 zijn de gemiddelde scores per conditie voor elk van
de drie leeftijdsgroepen weergegeven.

Tabel 3.2 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren, per
leeftijdsgroep en per conditie.

5-6 6-7 7-8
jaar jaar jaar

SUCCESSIEVE PRESENTATIE:

3 Elementen:

X     (2.5 seconde) 4.21       -       -
A     (4.5 seconde) 4.07 5.07 5.00
B     (13.5 seconde) 4.29 5.21 4.79
E     (26.5 seconde) 4.21 4.79 4.86

BS (13.5 seconde/SD 3.5 seconde) 4.43       -       -

5 Elementen:

C     (4.5 seconde/ISI 0.5 seconde) - 4.00 3.79
D     (8.5 seconde/ISI 1.5 seconde) - 4.21 4.71

SIMULTANE PRESENTATIE:

3 Elementen:

SIM-1 (0.5 seconde) 5.43       -       -
SIM-2 (1.5 seconde) 5.64       -       -

De data werden op verschillende manieren nader geanalyseerd.
Over de scores onder de drie condities die voor alle leeftijds-
groepen hetzelfde waren (A, B en E) werd een 3x2x3 (leeftijd x
sexe x conditie) variantie-analyse uitgevoerd, met repeated
measures op de laatste factor. Er werd een significant hoofd-
effect gevonden voor zowel de factor leeftijd als de factor sexe
(in beide gevallen p < .05) en een significante sexe x conditie
interactie (p < .01). We kunnen stellen, dat de temporele inte-
gratie prestaties verbeterden met het stijgen der leeftijd, dat
jongens in het algemeen iets beter presteerden dan meisjes, en
dat er over het geheel genomen geen noemenswaardige prestatie-
verschillen waren tussen de drie tijdsduurcondities. Twee nadere
nuanceringen dienen echter aangebracht te worden.  Ten eerste
bleek de prestatieverbetering met toenemende leeftijd specifiek
op te treden tussen 5-6 en 6-7 jaar. Ten tweede bleek er onder
een van de drie tijdsduurcondities sprake van een werkelijk
groot verschil in prestatie tussen jongens en meisjes, en wel
onder conditie E. Onder deze conditie presteerden meisjes aan-
zienlijk slechter dan jongens (vooral bij de 5-6 jarigen). Was
er bij de meisjes sprake van een slechtere prestatie onder con-
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ditie E dan onder conditie B, bij de jongens was de prestatie
onder conditie E juist beter dan onder conditie B (behalve bij
de jongens van 6-7 jaar).

Met behulp van een t-toets voor onafhankelijke steekproeven
werd getoetst of bij de 5-6 jarigen de prestatie onder conditie
X significant beter was dan onder conditie A; dit bleek niet het
geval. Evenmin bleek er sprake van een significant verschil tus-
sen de prestaties onder conditie B en conditie BS.

Bij de groep 5-6 jarigen waren de prestaties onder de beide
simultane presentatiecondities niet foutloos, maar de scores la-
gen toch niet ver van de maximaal haalbare score (6.00) af.
Voorts waren de prestaties onder de simultane condities aanzien-
lijk beter dan onder de successieve condities.

Over de scores onder de beide 5-element condities (C en D)
werd een 2 x 2 x 2 (leeftijd x sexe x conditie) variantie-ana-
lyse uitgevoerd, met repeated measures op de laatste factor. Er
werd een significant hoofdeffect gevonden voor de factor condi-
tie (P<.05), maar niet  voor de  factoren  leeftijd  en  sexe.
Daarnaast werden een significante sexe x conditie interactie
(p<.05) en een randsignificante leeftijd x sexe x conditie in-
teractie gevonden. Gesteld kan worden, dat de prestaties onder
conditie D in het algemeen beter waren dan die onder conditie C,
maar dat dit speciaal het geval was bij de groep meisjes van 7-8
jaar; bij de overige groepen verschilde de prestatie onder con-
ditie C nauwelijks, of zelfs helemaal niet.

3.2.2.4 Discussie

Dit onderzoek leverde een onverwacht resultaat op met betrekking
tot het effect van verlenging van de tijdsduur van 4.5 naar 13.5
seconde. In tegenstelling tot de bevindingen in de voorgaande
onderzoeken met de figuur-reconstructietaak, werd geen verschil
in prestatie onder beide condities gevonden bij 5-6 jarigen.
Aangezien een dergelijk resultaat afbreuk dreigt te doen aan het
tot dusverre opgebouwde beeld van de rol van de factor tijdsduur
in de ontwikkeling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar,
is een goede verklaring van groot belang. Naar onze mening is
die verklaring te vinden in de pedagogische benadering van de
kinderen op de betreffende kleuterschool. Uit interviews met de
leidsters en uit observatie in de klassen bleek, dat de aanpak
op deze school zich duidelijk onderscheidde van de aanpak op de
scholen die bij de voorgaande onderzoeken betrokken waren, door
een veel sterkere gerichtheid op stimulering van de taakontwik-
keling en van het zelfstandig en langdurig geconcentreerd wer-
ken. Het lijkt ons zeer goed mogelijk dat hierdoor op een of
andere wijze het vermogen tot temporele integratie over langere
tijdsduren positief belnvloed wordt. Er zij op gewezen, dat de
temporele integratiescore onder de 4.5 seconde conditie in dit
onderzoek op ongeveer hetzelfde niveau lag als in de voorgaande
onderzoeken; het ontbreken van een verschil tussen de prestaties
onder beide tijdsduurcondities kan o.i. geheel toegeschreven
worden aan de betere prestatie onder de 13.5 seconde conditie
vergeleken met de eerdere onderzoeken. We zouden het resultaat
van dit onderzoek dan kunnen zien als een uitzondering op de
algemene regel, ten gevolge van bepaalde uitzonderlijk gunstige
omstandigheden.

In een tweetal kleine follow-up onderzoeken (met de figuur-
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reconstructietaak) hebben wij getracht nadere informatie te ver-
krijgen omtrent de ontwikkeling van temporele integratie bij de
kinderen op de kleuterschool in kwestie. In het eerste onderzoek
werd nogmaals een steekproef van 10 kinderen van 5-6 jaar (allen
jongens)  getrokken (cross-validatie), en daarnaast een steek-
proef van 10 jongens van 4-5 jaar, teneinde na te gaan of op
jongere leeftijd bij deze kinderen wellicht wel een verschil
tussen de prestaties onder de 4.5 en 13.5 seconde conditie aan-
wezig zou zijn. De 4-5 jarigen presteerden over het geheel geno-
men iets minder goed dan de 5-6 jarigen, maar op beide leef-
tijdsniveaus had de mate van temporele spreiding geen effect.
Het tweede onderzoek liet zien, dat bij 4-jarige kinderen (10
jongens) die net een maand op de betreffende kleuterschool wa-
ren, evenmin sprake was van een verschil in prestatie onder bei-
de tijdsduurcondities; de prestaties van deze kinderen lagen
echter nauwelijks boven toevalsniveau, zodat het ontbreken van
een tijdsduur-effect in dit geval weinig zegt. Geconcludeerd kan
desondanks worden, dat, voor zover er inderdaad sprake was van
een invloed van de pedagogische benadering door de kleuterschool
op het vermogen tot temporele integratie, deze invloed reeds
vroeg merkbaar was.

Op grond van het voorgaande zou in principe ook geen alge-
mene geldigheid kunnen worden toegekend aan de overige resul-ta-
ten die in dit onderzoek bij de 5-6 jarige kinderen verkregen
zijn. Toch hebben wij de indruk dat dit alleen zonder meer op-
gaat voor het resultaat  (geen verschil  in prestatie)  van de
manipulatie van stimulusduur middels de condities B en BS. Wat
de andere resultaten betreft, zijn er bepaalde aanwijzingen dat
deze resultaten gelden voor 5-6 jarigen in het algemeen. Het
duidelijkst is dit voor het effect van verlenging van tijdsduur
van 13.5 tot 26.5  seconde bij meisjes. De bij de 5-6 jarige
meisjes gevonden prestatieverslechtering werd nl.  ook bij de
meisjes in de twee andere leeftijdsgroepen gevonden. Er lijkt
ons sprake te zijn van een duidelijk sexeverschil t.a.v. tempo-
rele integratie over langere tijdsduren, ten gunste van jongens,
in elk geval tot de leeftijd van 8 jaar. Dat de jongens in dit
onderzoek vaak juist een betere prestatie leverden onder de 26.5
seconde conditie in vergelijking met de 13.5 seconde conditie,
willen wij  vooralsnog weer wel  aan steekproeffluctuatie toe-
schrijven. Het lijkt ons meer refel ervan uit te gaan dat bij
jongens het effect van de factor tijdsduur in mindere mate aan-
wezig is dan bij meisjes. Dit laatste is overigens niet in over-
eenstemming met de wijd verbreide opvatting dat meisjes in de
leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar qua cognitieve ontwikkeling (o.a.
op het punt van concentratieduur) voor liggen op jongens.
Wellicht speelt de visueel-ruimtelijke aard van de figuur-recon-
structietaak hierin een belangrijke rol. Deze factor zou ook het
'overall' iets beter presteren van jongens op deze temporele in-
tegratietaak kunnen verklaren. De werking van deze factor hoeft
daarbij niet perse op een fundamenteel sexe-verschil in cogni-
tieve capaciteit te berusten; het kan in principe ook een puur
motivationele aangelegenheid zijn (meisjes zouden alleen maar
minder belangstelling voor dit type stimuli kunnen hebben (zie
o.a. McGuinness en Symonds, 1976; Myers en Cantor, 1967).

De bevinding dat verkorting van tijdsduur van 4.5 tot 2.5
seconde nauwelijks enig (positief) effect op de temporele inte-
gratieprestatie van de 5-6 jarigen had, zouden wij eveneens wil-
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len beschouwen als een resultaat met algemene geldigheid, gezien
het feit dat de prestatie onder de 4.5 seconde conditie op het-
zelfde niveau lag als in de eerdere onderzoeken. Hetzelfde geldt
voor het resultaat dat herkenning van gehele figuren (d.w.z. in
het geval van simultane presentatie der lijnstukken) weliswaar
(nog) niet geheel foutloos, maar toch goed was op deze leeftijd.
Laatstgenoemd resultaat vormt een bevestiging van de bevindingen
tijdens de instructiefasen van de eerdere onderzoeken, en daar-
mee van de in hoofdstuk 2 (par. 2.3.2) voorzichtig getrokken
conclusie dat het multiple-choice karakter van de figuur-recon-
structietaak niet of nauwelijks van invloed is op de taakpresta-
tie. De moeite die 5-6 jarige kinderen hebben met temporele in-
tegratie, ook onder relatief korte tijdsduurcondities, moet dus
op andere wijze verklaard worden (zie de suggesties in par.
2.3.2.).

Men kan de simultane presentatie van de figuur-elementen
natuurlijk  opvatten als '0-conditie' wat tijdsduur  betreft.
M.a.w. men kan deze zien als een conditie waarin geen temporele
integratie gevraagd wordt (hoewel het niet zonder meer vaststaat
dat een individu in staat is tot volledig simultane verwerking
van de gepresenteerde figuur). We moeten er dan echter op wij-
zen, dat de overgang van de 0-conditie naar een conditie waarin
de elementen successief worden gepresenteerd objectief gezien
een veel meer omvattende verandering inhoudt dan de overgang van
een bepaalde conditie van successieve presentatie naar een con-
ditie waaronder de successieve presentatie over een langere
tijdsduur plaatsvindt. Immers in het laatste geval verandert
alleen de tijdsduur, terwijl in het eerste geval behalve de
tijdsduur  ook het aantal  waar te nemen stimuli,  de  aard  van  de
gepresenteerde stimuli (enkelvoudig lijnstuk i.p.v. uit meerdere
lijnstukken samengesteld figuur) fn de aard van de 'opdracht'
aan het individu (mentale constructie i.p.v. identificatie) ver-
anderen. O.i. betekent dit dat de overgang van simultane presen-
tatie naar successieve presentatie (althans zodra puur 'sensori-
sche' integratie niet meer mogelijk is) een veel fundamenteler
verandering inhoudt dan de overgang van de ene successieve con-
ditie naar de andere. Het lijkt ons noodzakelijk bij de inter-
pretatie van onderzoeksresultaten hiermee rekening te houden, en
in elk geval de '0-conditie' niet zonder meer te beschouwen als
liggend op dezelfde (tijdsduur-)dimensie als de 'successieve'
tijdsduurcondities.

Hoewel in dit onderzoek dus niet eenzelfde effect van de
factor tijdsduur gevonden werd als in de voorgaande onderzoeken,
verschaffen de resultaten naar onze mening toch wel nadere in-
formatie over het verloop van de ontwikkeling van temporele in-
tegratie (zoals gemeten met de figuur-reconstructietaak) tussen
5 en 7 jaar. We mogen aannemen, dat de resultaten voor de leef-
tijdsgroepen van 6-7 en van 7-8 jaar niet belnvloed zijn door de
pedagogische benaderingswijze op de kleuterschool:  hoewel een
aantal  kinderen  in deze groepen indertijd op de betreffende
kleuterschool gezeten had, was het betreffende pedagogische sys-
teem daar toen nog niet ingevoerd. We kunnen dan uit de bevin-
dingen concluderen, dat de ontwikkeling van temporele integratie
van drie elementen in de leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar zich
meer specifiek lijkt te voltrekken tussen 5 en 6 jaar; tussen 6
en 7 jaar is er in het geheel geen sprake van vooruitgang in
temporele integratieprestaties onder de condities A, B en E.
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Temporele integratie van vijf elementen verbetert echter o.i.
wfl enigszins tussen 6 en 7 jaar. Weliswaar werd over het geheel
genomen geen effect van de factor leeftijd gevonden voor de
prestaties onder de condities C en D, maar dit was het gevolg
van een extreem slechte prestatie van de 7-8 jarige meisjes
onder conditie C. Als men dit uitzonderlijke resultaat, dat op
goede gronden (prestaties 6-7 jarige meisjes; schoolgegevens be-
trokken proefpersonen) toegeschreven kan worden aan steekproef-
fluctuatie, buiten beschouwing laat, is een lichte algemene ver-
betering in prestatie tussen 6-7 en 7-8 jaar te zien.

Door de genoemde extreem zwakke prestatie van de 7-8 jarige
meisjes onder conditie C wordt ook het beeld van het effect van
de manipulatie van de factor ISI op de integratie van vijf ele-
menten verstoord. Zonder correctie wijzen de resultaten in de
richting van een betere prestatie onder de 8.5 seconde conditie
dan onder de 4.5 seconde, hetgeen zou betekenen dat het in het
eerste onderzoek met de figuur-reconstructietaak (en wederom in
dit onderzoek) gevonden effect van de factor 'complexiteit'
(drie versus vijf elementen) althans ten dele een effect van ISI
is. Laat men het extreme resultaat van de 7-8 jarige meisjes
echter buiten beschouwing, dan blijkt er nauwelijks sprake te
zijn van een verschil in prestatie tussen de twee ISI-condities.
Vooralsnog lijkt daarom de conclusie gerechtvaardigd, dat het
effect van de factor 'complexiteit' (A- versus C-conditie) wer-
kelijk een effect van het aantal te integreren elementen is, en
snelheid van informatieverwerking hierin geen rol van betekenis
speelt. Wat overigens niet wegneemt, dat de zwakke prestatie van
de 7-8 jarige meisjes onder conditie C wel toe te schrijven is
aan een te trage informatieverwerking. Dit bleek niet alleen uit
het verschil met de prestatie onder conditie D, maar ook uit ob-
servaties tijdens de uitvoering van de taak.

3.3 Onderzoek met andere visuele taken

3.3.1 Inleiding-----

In de tot nu toe beschreven experimenten werd steeds gebruik
gemaakt van een experimentele taak, en wel de door ons ontwik-
kelde figuur-reconstructietaak. De vraag is echter in hoeverre
de met deze taak verkregen resultaten generaliseerbaar zijn naar
andere vormen van temporele integratie (andere taken, andere ty-
pen stimuli).

Uit de antwoorden die empirisch onderzoek t.a.v. deze vraag
oplevert, zou opgemaakt kunnen worden in hoeverre ontwikkelingen
in temporele integratie ontwikkelingen van een centraal cogni-
tief proces zijn, en zouden eventueel aanknopingspunten verkre-
gen kunnen worden omtrent mogelijke determinanten van ontwikke-
lingen in temporele integratie. Daarbij zou het, met het oog op
de nadere bestudering van de invloed van de factor tijdsduur,
wenselijk zijn ook onderzoek te verrichten met taken waarin
slechts twee i.p.v. drie elementen gelntegreerd dienen te wor-
den.

Vanuit deze gedachtengang werd een serie experimenten met
een tweekanaals projectietachistoscoop opgezet, waarin verschil-
lende typen stimuli gebruikt werden. Buiten de factoren leeftijd
en sexe werd in elk van deze experimenten alleen de lengte van
het tijdsinterval tussen twee te integreren stimuli gemanipu-
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leerd. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van deze onderzoe-
ken.

3.3.2 Temporele 1ntegratle_van_delen_van_concrete figuren

Opzet. Proefpersonen in dit experiment waren 120 kinderen (zowel
jongens als meisjes), verdeeld over vier leeftijdsgroepen van
gemiddeld resp.  4.5,  5.5,  6.5 en 7.5 jaar  (30 kinderen per
groep). De twee jongste groepen waren afkomstig van twee kleu-
terscholen, de twee oudste groepen bestonden uit resp. eerste en
tweede klassers van een tweetal scholen voor gewoon lager onder-
Wi j S.

De kinderen kregen tot taak getekende voorstellingen (zwar-
te lijnen op een witte achtergrond) van alledaagse objecten (zo-
als een klok, een appel, een kar, een boot, een mensengezicht)
te herkennen die in twee successieve gedeelten geprojecteerd
werden op een diascherm. Een belangrijke overweging bij de keuze
van de stimuli was, dat dergelijke 'concrete figuren' jonge kin-
deren wellicht meer zouden aanspreken dan de nogal abstracte
figuren uit de figuur-reconstructietaak, hetgeen de motivatie
ten goede zou kunnen komen.

Voor de stimuluspresentatie werd gebruik gemaakt van een
'Kodak Caroussel' projectietachistoscoop. Presentatie geschiedde
onder drie verschillende tijdsduurcondities: het interstimulus-
interval (ISI) tussen de beide delen van een figuur was ofwel 0,
ofwel 3.5, ofwel 10 seconden (de stimulusduur per figuurdeel was
0.5 seconde). De totaaltijdsduur per conditie was dus resp. 1.0,
4.5 en 11.0 seconden. De waarden 4.5 en 11 seconden waren zoveel
mogelijk in overeenstemming met de tijdsduurcondities A en B uit
de figuur-reconstructietaak; een langer ISI dan 10 seconden was
echter niet mogelijk met de gebruikte apparatuur.

Per leeftijdsgroep werden aan elk van de drie condities at
random 10 proefpersonen (5 jongens en 5 meisjes) toegewezen, met
dien verstande dat 'blocking' OP leeftijd, sexe en school
plaatsvond. Elk kind verrichtte de taak dus onder een bepaalde
tijdsduurconditie. Onder elke tijdsduurconditie werd een(zelfde)
serie van 12 figuren gepresenteerd. De gevolgde procedure hield
verband met bepaalde beperkingen van de apparatuur en met de
aard van de stimuli.

Evenals in de figuur-reconstructietaak moest het kind na
elk item op een kaart met vier alternatieven aanwijzen welke
figuur het gezien had. Teneinde te voorkomen dat een figuur
reeds aan een van de delen herkend zou kunnen worden, was er
voor gezorgd dat elk van beide figuurdelen in de antwoordset ook
eenmaal in combinatie met een geheel ander 'deel' voorkwam.

Resultaten. In tabel 3.3 zijn de gemiddelde temporele inte-
gratiescores weergegeven die in dit experiment verkregen werden.
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Tabel 3.3 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren, per
leeftijdsgroep en per conditie (concrete figuren).

1.0 sec. 4.5 sec. 11.0 sec.

4-5 jaar 5.8 6.8 7.2

5-6 jaar 8.1 8.4 6.3

6-7 jaar 9.9 8.9 8.7

7-8 jaar 10.3 10.3 10.9

Over de data werd in eerste instantie een 'overall' 4 x 3
(leeftijd x conditie) variantie-analyse uitgevoerd. Er werd een
significant effect gevonden voor de factor leeftijd (p<.001),
maar niet voor de factor conditie; ook de leeftijd x conditie
interactie was niet significant. Gesteld kan worden, dat de

temporele integratie prestaties verbeterden met toenemende
leeftijd, maar dat op grond van de uitgevoerde variantie-analyse
niet gesproken kan worden van een differentieel effect van de
factor  tijdsduur voor de verschillende leeftijdsgroepen. Bij
nauwkeurige bestudering van tabel 3.3 valt echter op, dat bij de
5-6 jarigen toch wel beduidend  slechter gepresteerd lijkt te
worden onder de 11.0 seconden conditie in vergelijking met de
1.0 en 4.5  seconden condities, fn dat er bij de 4-5 jarigen
sprake is van een opmerkelijke afwijking van de algemene presta-
tielijn voor juist de langste tijdsduurconditie. Het is moge-
lijk, dat genoemde afwijkende prestatie bij de 4-5 jarigen een
gevolg is van steekproeffluctuatie. Gezien verder het theore-
tisch belang van het al dan niet bestaan van een verschil in
prestatie tussen met name de 4.5 en 11.0 seconden condities,
werd het verschil in prestatie tussen deze beide tijdscondities
voor de leeftijdsgroep van 5-6 jaar apart getoetst met een a
priori test (Winer, 1971). Bij deze toetsing bleek dit verschil
significant op 5% niveau, terwijl anderzijds het verschil tussen
beide condities voor de 6-7 jarigen en de 7-8 jarigen te ver-
waarlozen was. Bovendien werd het verschil tussen de twee condi-
ties bij de 5-6 jarige kinderen nog eens getoetst met behulp van
een t-toets (eenzijdig); ook dit leverde een significant resul-
taat op 5% niveau op.

Hoewel het onderscheid meisjes - jongens niet als factor in
de variantie-analyse opgenomen was (vanwege de kleine aantallen
proefpersonen per groep), werd wel gekeken naar eventuele opval-
lende sexe-verschillen. Op alle vier leeftijden bleken de pres-
taties van jongens en meisjes op nagenoeg hetzelfde niveau te
liggen. Tevens werd binnen elke leeftijdsgroep naar eventuele
schoolverschillen gekeken, maar ook van opvallende schoolver-
schillen bleek geen sprake. Tenslotte werden op ieder leeftijds-
niveau voor elk van de drie .tijdsduurcondities de herkennings-
percentages per figuur bepaald. Er bleek sprake van duidelijke
verschillen in 'moeilijkheidsgraad'  tussen  de  twaalf  in  dit
onderzoek gebruikte figuren, maar deze verschillen waren consis-
tent over leeftijden en condities.
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3.3.3 Temporele integratle_van_geometrische figuren

Opzet. Ook in dit experiment werden vier leeftijdsgroepen ge-
vormd, van gemiddeld 4.5, 5.5, 6.5 en 7.5 jaar, met 30 kinderen
per groep (15 jongens en 15 meisjes). De kinderen waren afkom-
Stig van twee kleuterscholen en twee gewone lagere scholen
(eerste en tweede klassers).

De taak voor de kinderen bestond dit keer uit het herkennen
van uit eenvoudige geometrische grondvormen (cirkel, driehoek,
vierkant, ruit, plusteken, kruis, of vier punten) samengestelde
geometrische figuren, wanneer de twee samenstellende grondvormen
van elke figuur successief gepresenteerd werden op een diascherm
(met behulp van de in par. 3.3.2 beschreven apparatuur). Evenals
in het voorgaande onderzoek vond de presentatie plaats onder
drie  tijdsduurcondities van resp.  1.0,  4.5  en  11.0  seconden
(stimulusduur per figuur-onderdeel constant 0.5 seconde en ISI
resp. 0, 3.5 en 10 seconden). Ook nu werd onder elke tijdsduur-
conditie eenzelfde serie van 12 figuren gepresenteerd, en werden
per leeftijdsgroep at random 10 kinderen toegewezen aan elk van
de drie condities, met dien verstande dat 'blocking'  op leef-
tijd, sexe en school plaatsvond. De wijze van responderen door
het kind, en de wijze van samenstelling van de antwoord-kaarten
waren eveneens identiek aan die in het voorgaande onderzoek.

Resultaten. In tabel 3.4 vindt men de gemiddelde temporele
integratiescores per leeftijd en conditie.

Tabel 3.4 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren, per
leeftijdsgroep en per conditie (geometrische figuren).

1.0 sec. 4.5 sec. 11.0 sec.

4-5 jaar 7.0 5.1 6.3

5-6 jaar 8.2 6.9 7.4

6-7 jaar 10.1 7.2 8.0

7-8 jaar 10.6 10.4 8.8

Over de gegevens werd een 4 x 3  (leeftijd x condities)
variantie-analyse uitgevoerd. Deze analyse leverde een signifi-
cant hoofdeffect op voor zowel de factor leeftijd (p<.001) als
de factor conditie (p<.01), maar geen significante interactie
van deze beide factoren. We kunnen stellen dat de temporele
integratie prestatie in het algemeen toenam met stijgende leef-
tijd, en dat er tevens een vrij algemeen prestatieverschil tus-
sen de drie tijdsduurcondities was, waarbij voor drie van de
vier leeftijdsgroepen (4-5, 5-6 en 6-7 jaar) de prestatie onder
de 1.0 seconde conditie het best was en de prestatie onder de
4.5 seconde conditie het slechtst. Alleen bij de 7-8 jarige kin-
deren lag de onderlinge verhouding tussen de prestaties onder de
verschillende condities anders: hier was de prestatie onder de
11.0 seconden conditie minder goed dan onder de 1.0 en 4.5 se-
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conden condities. Hoewel hierbij ook te denken valt aan de moge-
lijkheid van steekproeffluctuatie, leek het de moeite waard met
name het verschil tussen de 4.5 en 11.0 seconden conditie apart
te toetsen. Een post-hoc toets (Tukey) op dit verschil leverde
echter geen significant resultaat op. Bij post-hoc toetsing van
de overige verschillen tussen de gemiddelden per conditie en per
leeftijd, bleek voor de 6-7 jarigen het verschil tussen de 1.0
en 4.5 seconden conditie bijna significant op 5% niveau.

Er werden in dit onderzoek geen sexeverschillen  en/of
schoolverschillen gevonden. De figuren verschilden onderling
nogal sterk qua moeilijkheidsgraad; het moeilijkst waren figuren
waarin schuine lijnen voorkwamen (zoals een ruit en een kruis).
De verschillen in moeilijkheidsgraad waren  echter consistent
over leeftijden en condities, met dien verstande dat, terwijl
voor figuren zonder schuine lijnen met stijgende leeftijd de
prestaties geleidelijk verbeterden, voor figuren met schuine
lijnen pas op de leeftijd van 7 jaar een duidelijke algemene
verbetering te constateren viel.

3.3.4 Temporele integratle_van_kleuren

Opzet. Proefpersonen waren 56 kinderen, wederom verdeeld over
vier leeftijdsgroepen van gemiddeld resp. 4.5, 5.5, 6.5 en 7.5
jaar (14 kinderen per groep: 7 jongens en 7 meisjes). De twee
jongste groepen bestonden uit kinderen van twee kleuterscholen,
en de twee oudste groepen uit eerste en tweede klassers van een
tweetal gewone lagere scholen.

Ook in dit experiment werd gebruik gemaakt van de appara-
tuur zoals beschreven in par. 3.3.2. Met behulp van deze appara-
tuur werden telkens successief, met een variabel ISI, twee kleu-
ren licht op een diascherm geprojecteerd, waarna het kind op een
kaart met vier tweekleurige vlaggetjes moest  aanwijzen  welk
vlaggetje dezelfde kleuren had als even daarvoor op het scherm
te zien waren geweest. De gebruikte kleuren waren: rood, geel,
groen, blauw, oranje, rose en wit. Elk kind kreeg deze taak te
verrichten onder drie verschillende tijdsduurcondities van resp.
1.0, 4.5 en 11.0 seconden (ISI resp. 0, 3.5 en 10.0 seconden,
bij een constante stimulusduur van 0.5 seconde). Onder elke con-
ditie werden zes verschillende kleurcombinaties (items) aangebo-
den. De volgorde van de condities verschilde per kind. Bij de
samenstelling van de antwoordkaarten was er voor gezorgd dat elk
van beide kleuren van een bepaald item in de antwoordset ook
eenmaal in combinatie met een andere kleur voorkwam.

Resultaten. In tabel 3.5 zijn de gemiddelde temporele inte-
gratiescores voor dit kleurcombinatie-experiment weergegeven.
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Tabel 3.5 Gemiddeld aantal correct waargenomen kleurcombinaties,
per leeftijdsgroep en per conditie.

1.0 sec. 4.5 sec. 11.0 sec.

4-5 jaar 3.93 4.21 4.14

5-6 jaar 5.36 5.07 5.00

6-7 jaar 5.50 5.50 4.93

7-8 jaar 5.83 6.00 5.83

De data werden onderworpen aan een 4 x 2 x 3 (leeftijd x
sexe x conditie) variantie-analyse met repeated measures op de
laatste factor. Significant was alleen het hoofdeffect voor de
factor leeftijd (p<.001); voorts werd een randsignificant hoofd-
effect voor de factor sexe (.05 < p<.10) gevonden. We kunnen
stellen, dat de temporele integratie prestatie verbeterde met
toenemende leeftijd (het sterkst tussen 4 en 5 jaar), dat meis-
jes iets beter presteerden dan jongens, en dat er niet of nauwe-
lijks verschillen waren tussen de prestaties onder de drie
tijdsduurcondities. Op het oog lijkt er (zie tabel 3.5) bij de
6-7 jarigen wel sprake van enig verschil in prestatie tussen de
4.5 en de 11.0 seconden conditie, maar ook dit verschil bleek
bij toetsing met een a priori toets niet significant. Er waren
geen schoolverschillen.

3.3.5 Temporele integratie_van-onbekende_lettertekens

Opzet. Ook aan dit experiment deden 56 kinderen mee:  14 per
leeftijdsgroep van resp. 4.5, 5.5, 6.5 en 7.5 jaar.  In elke
leeftijdsgroep waren evenveel jongens als meisjes. De kinderen
waren afkomstig van twee kleuterscholen en twee gewone lagere
scholen (eerste en tweede klas).

Hoewel in dit onderzoek dezelfde apparatuur werd gebruikt
als in de drie voorgaande onderzoeken, had de experimentele taak
een iets ander karakter. Met behulp van de projectietachistos-
coop werden op een diascherm telkens successief, met een varia-
bel ISI, twee naar men mag aannemen voor het kind onbekende let-
tertekens (nl. Griekse letters) geprojecteerd, waarna het kind
slechts een gelijk/ongelijk oordeel hoefde uit te spreken. De
gebruikte lettertekens waren:  lambda, gamma, omega, pi en phi.
Elk kind kreeg deze taak te verrichten onder twee verschillende
tijdsduurcondities van resp. 4.5 en 11.0 seconden (ISI resp. 3.5
en 10.0 seconden, bij een constante stimulusduur van 0.5 secon-
den).  Onder elke conditie werden zes verschillende letterteken-
combinaties (items) aangeboden. Voor de ene helft van de kinde-
ren was de volgorde van de condities anders dan voor de andere
helft.

Resultaten. In tabel 3.6 zijn de gemiddelde temporele
integratiescores per leeftijd en per conditie weergegeven.
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Tabel 3.6 Gemiddeld aantal correcte waarnemingen m.b.t.
gelijkheid lettertekens, per leeftijdsgroep en per
conditie.

4.5 sec. 11.0 sec.

4-5 jaar 5.36 4.71

5-6 jaar 5.64 5.71

6-7 jaar 5.86 5.79

7-8 jaar 5.67 5.42

In de tabel is te zien dat vanaf 5-6 jaar de prestaties van
de kinderen in het algemeen dicht de maximaal haalbare score
benaderden. Vanwege dit feit werden alleen de data voor de 4-5
en de 5-6 jarigen nader statistisch geanalyseerd via een 2 x 2 x
2 (leeftijd x sexe x conditie) variantie-analyse met repeated
measures op de laatste factor. Er werd een significant hoofd-
effect gevonden voor de factor leeftijd (p<.01) en een rand-
significante leeftijd x conditie interactie (.05 < p<.10).
Gesteld kan worden, dat de temporele integratie prestaties in
het algemeen duidelijk verbeterden tussen 4 en 5 jaar, dat er
bij de 4-jarigen i.t.t. bij de 5-jarigen wel enig effect van de
factor tijdsduur te constateren was, en dat er geen sexe-ver-
schillen waren. Er waren voorts ook geen schoolverschillen. Het
verschil tussen de beide tijdsduurcondities bij de 4-5 jarigen
werd nog apart getoetst met een a priori toets, waarbij dit ver-
schil significant bleek op 5% niveau.

3.3.6 Discussie

Uit de resultaten van de vier in deze paragraaf gerapporteerde
onderzoeken kunnen we in de eerste plaats concluderen, dat de
resultaten van het onderzoek met de figuur-reconstructietaak
niet zonder meer gegeneraliseerd mogen worden naar andere vormen
van temporele integratie. Temporele integratieverschijnselen bij
kinderen blijken voor een belangrijk deel afhankelijk van de
aard van de taak. Naar ons idee gaat het daarbij met name om de
aard van de te integreren stimuli.

De resultaten van de vier onderzoeken kunnen o.i. verdeeld
worden in twee groepen. Enerzijds is in de resultaten van de
experimenten met resp. concrete figuren en onbekende letter-
tekens het ontwikkelingsbeeld m.b.t. het effect van de factor
tijdsduur op temporele integratie terug te vinden, zoals naar
voren gekomen in het onderzoek met de figuur-reconstructietaak:
bij jonge kinderen is er  een duidelijk verval in prestatie
indien integratie gevraagd wordt over tijdsduren langer dan
enkele seconden, maar naarmate de leeftijd toeneemt verdwijnt
dit effect. Anderzijds geven de resultaten van de experimenten
met resp. geometrische figuren en kleuren een geheel ander ont-
wikkelingsbeeld te zien: in de betreffende range van tijdsduren
heeft de factor tijdsduur op geen enkele leeftijd effect op de
temporele integratie prestatie. Dit Zoll in verband gebracht
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kunnen worden met de aard van de stimuli in die zin, dat de te
integreren stimuli uit de laatstgenoemde twee experimenten reeds
op jonge leeftijd gemakkelijk verbaal codeerbaar zijn, terwijl
dat juist niet geldt voor de te integreren stimuli uit de eerst-
genoemde twee experimenten fn de experimenten met de figuur-
reconstructietaak. De verbale codes zouden OP een of andere
wijze kunnen helpen bij het overbruggen van langere tijdsduren
(dat zoiets in principe mogelijk is, blijkt o.a. uit een experi-
ment van Brown en Lenneberg (1954) bij volwassenen). In overeen-
stemming hiermee is de indruk uit observatie, dat hardop spon-
taan benoemen van de te integreren stimuli door het kind tijdens
het verrichten van de experimentele taken met geometrische figu-
ren en in het bijzonder met kleuren, in alle leeftijdsgroepen
veelvuldig voorkwam, en tijdens het verichten van de andere ex-
perimentele taken alleen nu en dan in de oudste leeftijdsgroe-
pen. Overigens ging spontaan benoemen van stimuli, zeker bij de
4-jarigen, niet altijd samen met correcte waarneming.

In alle vier experimenten werd, na afloop van het experi-
ment,  nagevraagd bij de kinderen in hoeverre zij namen konden
geven voor de stimuli. De kleuren werden door de 6- en 7-jarigen
zonder uitzondering correct benoemd, maar 5-jarigen en in meer-
dere mate 4-jarigen konden niet altijd voor alle kleuren de
juiste naam geven. Van de geometrische figuren konden cirkel,
vierkant en kruis op alle leeftijden zonder problemen benoemd
worden, maar leverden driehoek en vooral ruit wel veel benoe-
mingsproblemen op, de ruitfiguur zelfs nog op 7-jarige leeftijd.
Kinderen tot + 7 jaar hebben overigens heel in het algemeen
cognitieve  problemen met de ruitfiguur (zie o.a. Piaget en
Inhelder, 1956; Vos, 1973). De concrete figuren konden zelf wel
gemakkelijk benoemd worden, maar de delen van deze figuren kon-
den niet of nauwelijks benoemd worden. Voor de onbekende letter-
tekens tenslotte konden de 4-jarigen vaak geen verbaal  label
bedenken; de oudere kinderen (met name de 7-jarigen) slaagden
daar beter in, en gaven dan allerlei eigenbedachte namen (zoals
wip, schaar, buik, tafel, bloem).

Het lijkt ons niet onmogelijk dat, terwijl in het geval van
stimuli waarvoor in het dagelijks leven algemeen aanvaarde namen
bestaan, reeds door kinderen vanaf 4 jaar verbale codes gebruikt
worden bij temporele integratie, in het geval van stimuli waar-
voor geen standaard-namen bekend zijn, door kinderen tot 6 2 7
jaar niet, maar boven die leeftijd wel (eigen) verbale codes
gebruikt worden. Nader onderzoek van deze mogelijkheid is o.i.
zeker de moeite waard.

De aard van de taak en de stimuli lijkt overigens niet
alleen van invloed te zijn op het wel of niet optreden van een
effect van de factor tijdsduur op zich, maar tevens op de leef-
tijd waarop een effect van temporele spreiding blijkt, en in het
algemeen de mate waarin kinderen van een bepaalde leeftijd in
staat zijn tot verwerking van temporeel gespreide informatie. De
resultaten van het experiment met concrete figuren komen het
meest overeen met de  resultaten van de experimenten met de
figuur-reconstructietaak: op 5-jarige leeftijd zijn kinderen
wel  in zekere mate in staat tot temporele integratie van de
betreffende informatie, maar is nog een duidelijk effect van de
factor tijdsduur aanwezig, terwijl op 7-jarige leeftijd de tem-
porele integratie prestatie over tijdsduren tot + 10 a 15 secon-
den dicht in de buurt komt van het maximaal haalbare resultaat.
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Als we echter kijken naar de resultaten van het experiment met
onbekende lettertekens, zien we dat a.h.w. hetzelfde ontwikke-
lingsbeeld vervroegd optreedt: nu blijkt alleen nog op 4-jarige
leeftijd sprake van een effect van de factor tijdsduur, bij
overigens reeds voor zowel korte als langere tijdsduur vrij
goede integratie prestaties, en wordt een nagenoeg foutloos
prestatieniveau voor alle kinderen reeds op 5-jarige leeftijd
bereikt.

Wat de resultaten van beide andere experimenten betreft,
kan gesproken worden van een soortgelijk algemeen niveauverschil
in prestaties. Integratie van geometrische figuren lukt bij zo-
wel 4- als 5-jarigen in zekere mate, en bij 7-jarigen zonder
meer goed; integratie van kleuren lukt reeds op 4-jarige leef-
tijd vrij redelijk, en benadert reeds op 5-jarige leeftijd het
maximaal haalbare niveau.

We kunnen uit een en ander opmaken, dat onder bepaalde con-
dities temporele integratie al op de leeftijd van 4 jaar in re-
delijke mate mogelijk is, ook over tijdsduren langer dan enkele
seconden. Dit vormt in de eerste plaats een belangrijke aanvul-
ling op het beeld zoals verkregen op grond van de resultaten van
de experimenten met de figuur-reconstructietaak. Als we vervol-
gens trachten een nadere specificatie van 'onder bepaalde condi-
ties' te geven, dan zou die specificatie o.i. samengevat kunnen
worden met 'bij relatief eenvoudige (= weinig complexe) taken'.
De eenvoud kan echter OP verschillende niveaus bestaan. Ten
eerste lijkt integratie van twee elementen eerder mogelijk dan
integratie van drie of meer elementen. Doch temporele integratie
van twee elementen is niet zonder meer gemakkelijker dan inte-
gratie van drie elementen, zoals een vergelijking van de experi-
menten met concrete en abstracte figuren enerzijds en figuur-
reconstructietaak anderzijds,  aantoont (prestaties op ongeveer
hetzelfde niveau). Een tweede factor lijkt dan te zijn de mate
van complexiteit van de te integreren elementen. Op grond van
het verschil in resultaten tussen het experiment met geometri-
sche figuren en het experiment met kleuren zou men kunnen stel-
len, dat temporele integratie van minder complexe elementen eer-
der mogelijk is dan integratie van meer complexe elementen. Een
temporele integratietaak kan evenwel nog in een derde opzicht
'minder complex'  zijn,  en wel m.b.t.  het integratieproces op
zich. De betere prestaties in de experimenten met resp. kleuren
en onbekende lettertekens vergeleken met de experimenten met
resp. concrete en geometrische figuren, zouden toegeschreven
kunnen worden aan een minder ingewikkelde integratie-'operatie'
binnen de taken in eerstgenoemde experimenten. Bij dit alles
spelen dan kennelijk ook nog andere stimulus-specifieke factoren
een rol, b.v. het al dan niet voorkomen van diagonale lijnen in
de stimulus in kwestie (zoals in de ruitfiguur).

De resultaten van m.n. de experimenten met kleuren en onbe-
kende lettertekens suggereren, dat ook voor de leeftijd van 4
jaar - uiteraard eveneens onder bepaalde condities - temporele
integratie in redelijke mate mogelijk is,  beter althans dan
gebleken is uit het onderzoek met de figuur-reconstructietaak.
Alhoewel in de hoofdstukken die volgen geen onderzoek met 3-ja-
rige of nog jongere kinderen gerapporteerd wordt waarin deze
mogelijkheid onderzocht wordt, zal de hypothese betreffende tem-
porele integratie bij kinderen jonger dan 4 jaar in hoofdstuk 4
nader bediscussieerd worden.
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In het algemeen wijzen de resulaten van de vier experimen-
ten er o.i. niet op, dat motivationele factoren een belangrijke
invloed hebben op temporele integratie prestaties bij kinderen
in de onderzochte leeftijdsrange. De mogelijkheid dat zulks wel
het geval zou zijn, brachten wij ter sprake bij de beschrijving
van de opzet van het experiment met concrete figuren. De resul-
taten van genoemd experiment laten echter geen betere temporele
integratie prestaties zien dan de resultaten van de experimenten
met de figuur-reconstructietaak. Ook de prestaties in het expe-
riment met geometrische figuren, waarin toch figuren gebruikt
werden waar in elk geval kleuters op school dagelijks mee te
maken krijgen, waren over het geheel genomen niet beter dan die
in de experimenten met de figuur-reconstructietaak. De presta-
ties van het experiment met kleuren waren wel beter, maar daar
staat tegenover, dat de prestaties van het experiment met Griek-
se lettertekens (die de kinderen niet bijzonder leken aan te
spreken), minstens even goed waren.

Wellicht speelt een motivationele factor op de achtergrond
van het lichte sexe-verschil dat in het experiment met kleuren
gesignaleerd werd. Het is mogelijk dat meisjes van deze leeftijd
iets meer aangetrokken worden door kleuren dan jongens (zie par.
3.2.2.4). Een verklaring in termen van een wat betere ontwikke-
ling van verbale vermogens is ook denkbaar, maar hiertegen pleit
het ontbreken van een sexe-verschil in het experiment met geome-
trische figuren.

In de drie andere experimenten met de projectietachistos-
coop bleek in het geheel geen sprake van sexe-verschillen. We
kunnen dus stellen dat over het geheel genomen nauwelijks ver-
schillen in temporele integratie prestaties tussen jongens en
meisjes gevonden zijn in de in deze paragraaf beschreven onder-
zoeken.

Een laatste punt in de bespreking van deze onderzoeksresul-
taten betreft temporele integratie bij zeer korte tijdsduren.
Eerder wezen wij reeds op de mogelijkheid dat bij hele korte
tijdsduren de snelheid van informatieverwerking niet meer toe-
reikend zou kunnen zijn (wat tot slechtere i.p.v. betere presta-
ties t.o.v. langere tijdsduren zou leiden). We kunnen dan con-
stateren, dat deze experimenten, evenals het in de voorgaande
paragraaf beschreven onderzoek,  nauwelijks aanwijzingen hebben
opgeleverd dat er bij zeer korte tijdsduren inderdaad problemen
met informatieverwerkingssnelheid ontstaan. In de drie experi-
menten waarin een conditie met een ISI van 0 seconden (totaal-
tijdsduur: 1 seconde) was ingevoerd, waren in het algemeen de
temporele integratie prestaties onder deze  '0-conditie'  beter
dan onder de condities met een langer tijdsinterval tussen de te
integreren elementen. Alleen bij de 4-jarigen was in twee van de
drie gevallen (concrete figuren en kleuren) sprake van een ten-
dens naar een iets minder goede prestatie onder de 0-conditie.
Maar in het experiment met geometrische figuren gold ook voor de
4-jarigen, net als voor de 5-, 6- en 7-jarigen, dat temporele
integratie onder de 0-conditie duidelijk beter was dan onder de
conditie met een ISI van 3.5 seconde. In feite was bij de inte-
gratie van geometrische figuren sprake van een voor alle onder-
zochte leeftijdsniveaus geldend effect van tijdsduur, in de zin
van betere integratie bij kortere tijdsduur, maar dan in een
'gebied' van kortere tijdsduren dan in de andere experimenten
waarin een dergelijk tijdsduur-effect gevonden werd. Een verkla-
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ring voor deze bevinding is moeilijk te geven, temeer daar toch
sommige jongere kinderen tijdens het uitvoeren van de taak onder
de 0-conditie zeiden dat 'het te snel ging', en er tevens - be-
halve bij de oudste leeftijdsgroep - een tendens was tot een
weer iets betere prestatie bij verlenging van het ISI van 3.5
naar 10.0 seconden. Misschien vond temporele integratie onder de
0-conditie op een ander, d.w.z. meer perifeer-sensorisch niveau
plaats in deze experimentele taak; het is echter niet duidelijk
waarom dit dan kennelijk niet zo was in de andere experimentele
taken.

3.4 Onderzoek van klanksynthese

3.4.1 InleidinE

In het tot nu toe beschreven onderzoek naar temporele integratie
werd uitsluitend met visuele waarnemingstaken gewerkt. De vraag
is in hoeverre binnen het visuele domein gevonden ontwikkelings-
verschijnselen m.b.t. temporele integratie terug te vinden zijn
binnen andere modaliteiten. Met name de auditieve modaliteit is
hierbij interessant.

Ten eerste is de auditieve modaliteit een modaliteit waar-
binnen de informatieverwerking primair over de tijd verloopt.
Ten tweede is uit het oogpunt van mogelijkheden tot praktische
toepassing van resultaten van het temporele integratie onderzoek
interessant, dat bij kinderen die beginnen met lezen, een sterke
samenhang is vastgesteld tussen leesprestaties en auditieve syn-
these of klanksynthese, dat is het samenvoegen van individuele
spraakklanken tot loorden (o.a. Rispens, 1974). Klanksynthese nu
kan opgevat worden als een specifieke vorm van auditief-verbale
temporele integratie. Gezien de in ons onderzoek gevonden ont-
wikkelingen in temporele integratie van visueel stimulus-mate-
riaal tussen 5 en 7 jaar, is onderzoek naar ontwikkelingen in
het vermogen tot klanksynthese in deze leeftijdsfase o.i. van
groot belang. Dergelijk onderzoek is tot nu toe nog nauwelijks
gedaan, en voor zover het gedaan is, is geen onderscheid gemaakt
tussen een tijdsduur- en een complexiteitsaspect. Leroy-Boussion
(1975) vond bij Franse kinderen een sterke toename van het ver-
mogen tot synthese van tweeklankwoorden tussen 5-6 en 6-7 jaar;
5-6 jarige kinderen bleken reeds in vrij redelijke mate in staat
tot klanksynthese, en 6-7 jarigen maakten nog maar weinig fouten
op de gebruikte (twee-)klanksynthesetaak (dit gold zowel voor
kinderen die op 5-jarige  leeftijd,  als voor kinderen die op
6-jarige leeftijd met lezen begonnen waren). Van der Laan (1973)
vond bij Nederlandse eerste klassers, dat kinderen na 1 6 2
maanden leesonderwijs vrij redelijk drieklankwoorden konden
synthetiseren, en na 3 f 4 maanden goed. In tegenstelling tot
Leroy-Boussion concludeerde Van der Laan, dat het vermogen tot
klanksynthese zeer onderwijsgevoelig is. Coleman (1970) vond dat
5-6 jarige Amerikaanse kinderen ongetraind slechts in geringe
mate in staat waren tot synthese van tweeklankwoorden, maar na
training een aanzienlijke vooruitgang hadden geboekt.

N.a.v.  bovenstaande overwegingen werden door ons enkele
onderzoeken verricht naar het vermogen tot klanksynthese bij
kinderen rond de leeftijd waarop begonnen wordt met leesonder-
wijs op school. Van twee van deze onderzoeken wordt in deze
paragraaf kort verslag gedaan;  het derde onderzoek wordt be-
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schreven in paragaaf 3.5. In deze onderzoeken zijn zowel de
factor tijdsduur als de factor complexiteit (= aantal elementen)
gemanipuleerd. De tijdsduren in de verschillende tijdsduurcondi-
ties werden daarbij afgestemd op in praktische situaties m.b.t.
klanksynthese relevante tijdsduren; dit betekende dat geen
tijdsduren langer dan 4 seconden werden gebruikt.

3.4.2 Ontwikkeling_van_klanksynthese *

Opzet. Proefpersonen waren 30 kleuters (13 jongens en 17 meis-
jes) van gemiddeld 5 jaar en 6 maanden, 31 eerste klassers (20
jongens en 9 meisjes) van gemiddeld 6 jaar en 5 maanden, 15
tweede klassers (alleen jongens) van gemiddeld 7 jaar en 4 maan-
den, en 11 derde klassers (ook alleen jongens) van gemiddeld 8
jaar en 4 maanden. De kinderen waren afkomstig van een kleuter-
school en een gewone lagere school. Op de lagere school werd het
leesonderwijs gegeven volgens de methode van 'Zo.leren lezen/
Veilig leren lezen' van F.B. Caesar.

De kinderen kregen tot taak bekende woorden (zoals 'uit',
'zie', 'sloot') te herkennen waarvan de samenstellende klanken,
met behulp van een bandrecorder, successief werden gepresenteerd
(in individuele sessies). De spraakklanken waren tevoren op de
band ingesproken door een logopediste. Elk kind kreeg de taak te
verrichten onder drie condities. In conditie I werden uit twee
klanken bestaande woorden gepresenteerd met een ISI van 1 secon-
de. De stimulusduur per klank was, evenals in beide andere con-
dities, + 0.25 seconden. Hiermee was het tempo van presentatie
in conditie I vergelijkbaar met dat in andere onderzoeken naar
klanksynthese: b.v. in de door Rispens (1974) en Van der Laan
(1973) gebruikte taken werd ruwweg 1 klank per seconde aangebo-
den.  In conditie II werden eveneens tweeklankwoorden gepresen-
teerd, maar nu met een ISI van 3.5 seconden. In conditie III
werden uit vier klanken bestaande woorden gepresenteerd, met een
ISI van 1.0 seconden. De totaaltijdsduur per conditie was dus
resp. 1.5, 4.0 en 4.0 seconden. Dit design maakte het ook moge-
lijk na te gaan in hoeverre een eventueel verschil in prestatie
tussen de synthese van twee- en vierklankwoorden toe te schrij-
ven was aan het verschil in tijdsduur tussen beide condities.

Per conditie werden 12 verschillende woorden aangeboden. De
in totaal 36 woorden werden in een random volgorde gepresen-
teerd, met dien verstande dat in zowel het eerste als het tweede
en derde blok van 12 items evenveel woorden van elke conditie
voorkwamen. Bij de keuze van de woorden was er op gelet, dat de
woorden niet voorkwamen in de eerste periode van het leesonder-
wijs, en dat er geen moeilijk te onderscheiden (b.v. m en n) of
uit te spreken  (b.v.  j,  w,  d, b, h) klanken in voorkwamen.
Voorts kwamen in de condities I en II evenveel klinker-medeklin-
ker (k-m) als medeklinker-klinker (m-k) combinaties voor (uit de
literatuur was gebleken dat bij tweeklankwoorden k-m woorden
gemakkelijker te synthetiseren zijn dan m-k woorden).

* Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met T. de Jong
en F. Vroemen, doctoraal-studenten ontwikkelingspsychologie.
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Het onderzoek vond plaats in 3 fasen.  In de eerste fase
werden alleen jongens onderzocht, en wel 13 van 5-6 jaar, 13 van
6-7 jaar, 15 van 7-8 jaar en 11 van 8-9 jaar. In de tweede fase,
een week later, werden de gegevens van resp. 5-6 jarigen en 6-7
jarigen aangevuld met gegevens van resp. 17 meisjes van 5-6 jaar
en 9 jongens en 9 meisjes van 6-7 jaar. Afname van de klanksyn-
thesetaak in fase 1 en 2 vond plaats medio september (3 8 4 we-
ken na het begin van het schooljaar). De kinderen uit de eerste
klas konden nog niet lezen.  In het leesonderwijs in de eerste
klas was juist het punt bereikt dat men een begin ging maken met
klanksynthese-oefeningen. In de derde fase van het onderzoek
tenslotte waren alleen de 6-7 jarige kinderen betrokken: de eer-
ste klassers kregen medio december, na 3 8 4 maanden leesonder-
wijs, nogmaals de klanksynthesetaak (onder dezelfde condities)
te verrichten.

Resultaten. Vanwege de geringe verschillen tussen fase 1 en
fase 2 scores, alsmede tussen scores van jongens en meisjes in
deze fasen,  zijn de betreffende resultaten samengevoegd.  Men
vindt deze resultaten in tabel 3.7.

Zoals in de tabel te zien is, waren 5-6 jarigen nog nauwe-
lijks in staat tot klanksynthese. Kinderen van 6-7 jaar bleken
enigermate in staat tot synthese van tweeklankwoorden, maar nog
vrijwel niet van synthese van vierklankwoorden.  Een werkelijk
grote toename in vermogen tot klanksynthese deed zich echter pas
voor tussen 6-7 en 7-8 jaar. Vanaf de leeftijd van 7-8 jaar ble-
ken kinderen nauwelijks meer moeite te hebben met synthese van
tweeklankwoorden. Synthese van vierklankwoorden lukte redelijk
met 7-8 jaar, maar de prstatie onder conditie III nam nog toe
tussen 7-8 en 8-9 jaar, en bereikte ook voor de oudste leef-
tijdsgroep nog niet het niveau van de prestatie onder conditie I
en II. Naast een voor alle leeftijdsniveaus geldend

Tabel 3.7 Gemiddeld aantal correct herkende woorden op de
klanksynthesetaak medio september, per leeftijdsgroep
en per conditie.

I        II        III

5 - 6 jaar 1.4 0.4 0.0

6 - 7 jaar 4.3 3.5 0.7

7 - 8 jaar 11.1 10.1 8.9

8 - 9 jaar 11.0 10.8 9.3

verschil  tussen synthese van resp. twee- en vierklankwoorden
zien we verder ook voor elke leeftijdsgroep een licht verschil
tussen de prestaties onder conditie I en II, in die zin dat de
prestatie onder de langste tijdsduurconditie constant iets
minder goed was dan onder de kortste (voor 8-9 jarigen was dit
verschil echter minimaal).
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Voor zover statistisch zinvol (in een aantal gevallen was
sprake van erg veel ties), werden de gevonden leeftijdsverschil-
len getoetst met de Mann-Whitney U toets en de conditieverschil-
len per leeftijdsniveau met de Wilcoxon-toets (eenzijdige toet-
sing, behalve in het geval van vergelijking van conditie II en
III). Het verschil in prestatie tussen 6-7 jarigen en 7-8 jari-
gen bleek voor elk van de drie condities significant op 1% ni-
veau. Verder was alleen nog het verschil tussen 5-3 jarigen en
6-7 jarigen voor conditie I significant (p<.05).

Het verschil tussen conditie I en II bleek significant voor
de leeftijdsgroep van 7-8 jaar (p<.01); dit verschil bleek rand-
significant (.05 < p<.10) voor de 6-7 jarigen. (N.B. voor de 5-6
jarigen vond geen toetsing plaats.)

Het verschil tussen conditie I en III bleek op elk leef-
tijdsniveau waarop toetsing plaatsvond (6-7, 7-8 en 8-9 jaar)
significant op 1% niveau. Het verschil tussen conditie II en III
bleek bij toetsing op elk van deze leeftijdsniveaus significant
op 5% niveau.

Voorts werd nagegaan in hoeverre er op elk leeftijdsniveau
verschil was tussen synthese van k-m en m-k woorden binnen con-
ditie I en conditie II. Zowel bij de 5-6 jarigen als bij de 6-7
jarigen werden onder elk van beide condities k-m woorden beter
gesynthetiseerd dan m-k woorden. De verschillen op 6-7 jarige
leeftijd werden getoetst met de Wilcoxon-toets (eenzijdig), en
daarbij bleek voor zowel conditie I als voor conditie II het
verschil significant op 1% niveau. Voor de twee oudste leef-
tijdsgroepen werden geen noemenswaardige verschillen tussen k-m
en m-k woorden meer gevonden.

Gezien de sterke toename in vermogen tot klanksynthese tus-
sen 6-7 en 7-8 jaar (oftewel tussen eerste en tweede klas) is
het zeer interessant te zien in hoeverre er een toename in dit
vermogen optrad bij eerste klassers tussen september en decem-
ber. De gemiddelde klanksynthesescores (in termen van het aantal
correct herkende woorden) die de 6-7 jarigen in fase 3 van het
onderzoek behaalden, waren: 10.1 voor conditie I, 9.2 voor con-
ditie II en 5.9 voor conditie III. Deze scores lagen dus aan-
zienlijk hoger dan de medio september bij deze leeftijdsgroep
gevonden scores (zie tabel 3.7); voor conditie I en II gold dat
de in september bij de 7-8 jarigen gevonden scores benaderd wer-
den. De vooruitgang in prestatie bij de 6-7 jarige kinderen was
voor elk van de drie condities significant op 1% niveau
(Wilcoxon-toets, eenzijdig).

De verschillen tussen de drie condities in fase 3 bleken
bij toetsing met de Wilcoxon-toets, alle significant OP  1%
niveau. Er werd nu dus ook bij de 6-7 jarigen (die inmiddels
natuurlijk wel drie maanden ouder waren) een significant ver-
schil tussen de korte en de lange tijdsduurconditie gevonden.
Dit verschil was echter aanmerkelijk kleiner dan het verschil in
de mate waarin de kinderen in staat waren tot synthese van resp.
twee- en vierklankwoorden.

3.4.3 Klanksynthese bil beginnende_lezers *

* Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met M. Gussen-
hove-Schobre, doctoraal-studente ontwikkelingspsychologie.
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Opzet. Doel van dit onderzoek was het op enkele punten verzame-
len van aanvullende gegevens bij kinderen in die fase van de
ontwikkeling (of van het onderwijs) waarin blijkens de resulta-
ten van het in de voorgaande paragraaf beschreven onderzoek het
vermogen tot klanksynthese snel toeneemt, en waarin dit vermogen
het sterkst gerelateerd is aan leesprestaties (zie o.a. Dumont,
1984; Hartman, 1981). Ten eerste bestond er een mogelijkheid dat
het in het eerste onderzoek gevonden lichte effect van de factor
tijdsduur een artefact was voortvloeiend uit de omstandigheid
dat in conditie I en II van dit onderzoek niet dezelfde serie
woorden gebruikt was.  (Overigens was wel rekening gehouden met
de enige factor waarvan uit de literatuur bekend was dat deze
van invloed is op de klanksynthese bij tweeklankwoorden, n.1. de
k-m versus de m-k combinatie, en waren nagenoeg dezelfde spraak-
klanken gebruikt voor zowel de eerste klanken van de woorden in
elk van beide condities als voor de laatste klanken.) In het
onderhavige onderzoek werden dezelfde tijdsduurcondities als in
het voorgaande onderzoek gebruikt, maar nu wel met in elke con-
ditie dezelfde serie woorden. Ten tweede was in het eerste on-
derzoek geen conditie opgenomen met drieklankwoorden,  terwijl
deze bij het aanvankelijk lezen toch het meest gebruikt worden
(zie de methode Caesar).

Proefpersonen waren 34 kinderen (allen jongens) van 6 en 7
jaar uit twee eerste klassen van een gewone lagere school. Zij
werden onderzocht nadat zij drie maanden leesonderwijs (volgens
de methode Caesar) gehad hadden (medio november). De gemiddelde
leeftijd van de groep bedroeg op dat moment 6 jaar en 7 maanden.
De kinderen kregen tot taak successief aangeboden spraakklanken
tot woorden te synthetiseren onder vier verschillende condities,
waarin de stimulusduur per klank constant + 0.25 seconden was.
Conditie I en II waren in essentie gelijk aan conditie I en II
uit het voorgaande onderzoek: presentatie van tweeklankwoorden
met een ISI van 1.0 (conditie I) en van 3.5 (conditie II) secon-
den (totaaltijdsduur resp. 1.5 en 4.0 seconden). Conditie III
was nieuw in vergelijking met het eerste onderzoek: in deze con-
ditie werden uit drie klanken bestaande woorden gepresenteerd,
met een ISI van 1.0 seconden (totaaltijdsduur 2.75 seconden).
Conditie IV in dit onderzoek was in essentie gelijk aan conditie
III (N.B.!) uit het voorgaande onderzoek: presentatie van vier-
klankwoorden met een ISI van 1.0 seconden (totaaltijdsduur 4.0
seconden).

Per conditie werden wederom 12 woorden aangeboden. De in
totaal 48 woorden werden in een random volgorde gepresenteerd,
met dien verstande dat in zowel het eerste als het tweede, derde
en vierde blok van 12 items evenveel woorden van elke conditie
voorkwamen. Geen van de gebruikte woorden was tot dan toe in de
leesmethode voorgekomen.

Resultaten. De gemiddelde scores op de klanksynthesetaak
vindt men in tabel 3.8.

Tabel 3.8. Gemiddeld aantal correct herkende woorden op de
klanksynthesetaak per conditie (onderzoek 2).

I          II III IV

7.5 6.4 6.5 4.6
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Evenals in het voorgaande onderzoek was, voor wat betreft
de tweeklankwoorden, sprake van een iets minder goede prestatie
onder de lange tijdsduurconditie dan onder de korte tijdsduur-
conditie. Het verschil tussen deze beide condities werd getoetst
(eenzijdig) met behulp van een t-toets voor afhankelijke steek-
proeven, en bleek daarbij significant op 1% niveau. Op grond
hiervan concluderen we, dat ook in het eerste onderzoek de
factor tijdsduur de essentifle factor' vormde.

Als we kijken naar het effect van het aantal te synthetise-
ren klanken, zien we dat de prestatie daalde naarmate het aantal
klanken toenam, waarbij het verschil tussen twee- en drieklank-
woorden minder groot was dan het verschil tussen drie- en vier-
klankwoorden; beide verschillen waren echter significant op 1%
niveau (eenzijdige toetsing). Ook het verschil tussen conditie
II en IV bleek significant (tweezijdige toetsing).

3.4.4 Discussie
-----

Als we de resultaten van deze klanksynthese-onderzoeken verge-
lijken met de resultaten van het onderzoek met de figuur-recon-
structietaak,  blijkt wederom (vgl.  paragraaf 3.3)  sprake van
discrepantie. Het ontwikkelingsverloop van klanksynthese is
kennelijk geheel anders dan het ontwikkelingsverloop van tempo-
rele integratie van visuele stimuli zoals gebruikt in de figuur-
reconstructietaak. I.p.v. een geleidelijke toename in integra-
tie-vermogen vanaf + 4 jaar, zien we in het geval van klanksyn-
these dat het betreffende vermogen op 5-jarige leeftijd in feite
nog in het geheel niet aanwezig is, bij 6-jarigen bij de start
van het leesonderwijs nog slechts in zeer beperkte mate, maar na
enkele maanden leesonderwijs plotseling in sterke mate. De 'ach-
terstand' in de ontwikkeling van klanksynthese is dan in korte
tijd volledig ingehaald.

Nu is, zoals reeds aangestipt, het vinden van een afwijkend
ontwikkelingsverloop voor een andere vorm van temporele integra-
tie op zich geen verrassing meer. Het ontwikkelingsverloop bleek
ook te verschillen voor integratie van verschillende typen van
visuele stimuli. De klanksynthese-resultaten lijken te bevesti-
gen, dat de aard van de te integreren stimuli en van de taak een
belangrijke rol speelt. Toch kunnen we tenminste twee bijzonder-
heden opmerken aan de ontwikkeling van klanksynthese.

In de eerste plaats is het in het geval van de ontwikkeling
van klanksynthese wel heel duidelijk dat deze ontwikkeling -zeer
sterk- onder invloed staat van het onderwijs. Indien kinderen
voor de start van het leesonderwijs nog geen oefening hebben
gehad in klanksynthese (zoals het geval was op de kleuterschool
in ons onderzoek), zijn zij nog nauwelijks in staat tot klank-
synthese (hooguit tot synthese van enkele k-m woorden). Na enke-
le maanden leesonderwijs, volgens een methode waarvan klanksyn-
these-oefeningen deel uitmaken, zijn zij echter sterk vooruit-
gegaan. Onze bevindingen vormen dus een bevestiging van de con-
clusie van Van der Laan (1973) dat klanksynthese zeer onderwijs-
gevoelig is. Dat Leroy-Boussion (1975), zoals we zagen in par.
3.4.1, tot andere conclusies kwam m.b.t. klanksynthese, zou wel-
licht verklaard kunnen worden door voor de Franse situatie spe-
cifieke factoren, zoals een algemene tendens tot eerder beginnen
met (voorbereidend) leesonderwijs, of  bepaalde  taalfactoren.
Onze resultaten bevestigen ook de bevinding van eerdere onder-
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zoekers, dat k-m combinaties gemakkelijker zijn dan m-k combina-
ties (althans zolang het klanksynthesevermogen nog niet sterk
ontwikkeld is). Dit is begrijpelijk vanuit de overweging dat m-k
combinaties in feite een onnatuurlijk element bevatten, doordat
een aparte uitgesproken medeklinker  altijd in bepaalde mate
'stemhebbend' is (zie o.a. Rozin, 1976). De oefeningen in klank-
synthese die binnen het leesonderwijs gegeven worden, lijken dan
ook vooral tot resultaat te hebben dat deze 'hindernis' in m-k
combinaties op een gegeven moment overwonnen wordt.

Een tweede bijzonderheid aan de resultaten m.b.t. de ont-
wikkeling van klanksynthese is, dat op elk onderzocht leeftijds-
niveau, in elk geval tot 8-9 jaar, verlenging van tijdsduur tus-
sen de te integreren klanken tot een, zij het in lichte mate,
minder goede prestatie leidde. Een dergelijk 'patroon'  t.a.v.
het effect van de factor tijdsduur vonden we slechts eenmaal
eerder: in het onderzoek met geometrische figuren, t.a.v. het
effect van tijdsduurverlenging van 1 tot 4.5 seconden. In de
overige situaties was het zo dat ofwel een effect van tijdsduur
optrad bij 4- en/of 5-jarigen en bij oudere kinderen verdwenen
was, 2fwel op geen enkel leeftijdsniveau tussen 4 en 8 jaar een
effect van temporele spreiding optrad. In elk geval blijkt dus
ook uit het klanksynthese-onderzoek, dat bij kinderen van 6 tot
8 jaar een eventueel effect van de factor tijdsduur niet altijd
verdwenen hoeft te zijn, zoals op basis van de resultaten van
het onderzoek met  de figuur-reconstructietaak verwacht werd.
Feitelijk is evenwel binnen laatstgenoemd onderzoek het effect
van temporele spreiding in het 'gebied' van dergelijke tamelijk
korte tijdsduren ook nog niet onderzocht bij kinderen ouder dan
5-6 jaar. Een mogelijke verklaring voor de bevindingen m.b.t.
het effect van de factor tijdsduur op klanksynthese zouden wij,
evenals in het geval van het onderzoek met geometrische figuren,
willen zoeken in een overschakeling van temporele integratie op
een meer perifeer-sensorisch niveau naar integratie op een meer
centraal niveau; steun voor deze verklaring wordt geleverd door
het uit de literatuur bekende gegeven, dat binnen het zgn. 'ech-
olsch' geheugen informatie soms enkele seconden lang bewaard kan
blijven (zie hoofdstuk 4). Overigens willen we er wel op wijzen,
dat het hier niet om een bijzonder sterk effect gaat: het pres-
tatieverschil tussen de beide tijdsduurcondities was steeds re-
latief klein (o.a. vergeleken met het verschil in prestatie voor
twee- en vierklankwoorden; laatstgenoemd verschil is dus ook
zeker niet volledig te verklaren vanuit het verschil in tijds-
duur).

Men zou kunnen veronderstellen dat het feit dat temporele
integratie van verschillende typen stimuli OP verschillende
tijdstippen ontwikkelt, een - in Piagetiaanse termen - 'deca-
lage horizontal'  representeert. Als hier sprake van zou zTjn,
zou dit o.i. echter toch niet gelden t.a.v. temporele integratie
als totaalproces, maar meer specifiek t.a.v. het 'operatie'-as-
pect van temporele integratie (zie voor een nadere beschouwing
over mogelijke differentiatie van temporele integratie als to-
taalproces: hoofdstuk 4). Het patroon van het effect van de fac-
tor tijdsduur op verschillende leeftijdsniveaus blijkt immers
niet voor elke vorm van temporele integratie hetzelfde te zijn.

In ons onderzoek naar klanksynthese werd ook nagegaan in
hoeverre er verband was tussen le prestaties op de klanksyn-
thesetaak en leesprestaties. De resultaten hiervan vermelden we
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echter in de volgende paragraaf.

3.5 Temporele integratie in relatie tot schoolrijpheid,
leermoeilijkheden en beginnend lezen.

Behalve aan temporele integratie verschijnselen op zich, is in
ons onderzoek aandacht geschonken aan consequenties van een meer
of minder ontwikkeld vermogen tot temporele integratie. In di-
verse onderzoeken binnen onze onderzoeksgroep zijn gegevens ver-
zameld omtrent de relatie tussen temporele integratie en 'prac-
tische' aangelegenheden  als schoolrijpheid, het optreden van
leermoeilijkheden en, meer specifiek, vorderingen in het lezen.
In deze paragraaf worden de voornaamste resultaten van dit on-
derzoek samengevat.

Temporele integratie capaciteit, zoals gemeten met de
figuur-reconstructietaak, bleek sterk gerelateerd aan school-
rijpheid en aan het al of niet optreden van leerstoornissen in
algemene zin. Wat betreft de relatie met schoolrijpheid, werden
in een tweetal onderzoeken bij 5-6 jarige kleuters (resp. met N
= 16 en N = 17) correlaties gevonden varifrend van .44 tot .84,
tussen de scores onder de temporele integratie condities A en B
(zie par. 3.2.1.2) en de totaalscore op de Nijmeegse School-
bekwaamheidstest (NST). Deze correlaties waren steeds signifi-
cant op tenminste 5% niveau. De hoogste correlatie (.84) betrof
de samenhang tussen de NST-totaalscore en de totaalscore voor
beide temporele integratie condities tesamen.

Wat betreft de relatie met leerstoornissen, bleek in een
aantal onderzoeken dat LOM-kinderen minder goede temporele inte-
gratie prestaties leverden dan controle-kinderen. In hoofdstuk 2
vermeldden wij, dat in het eerste experiment met de figuur-re-
constructietaak ook LOU-kinderen betrokken waren. Het betrof 11
jongens van 9 jaar en 11 jongens van 11 jaar. Op beide leef-
tijdsniveaus presteerden de LOM-kinderen onder elk van de drie
temporele integratie condities (A, B en C) minder goed dan de
even oude kinderen uit het gewoon lager onderwijs (GLO); het
'overall' verschil tussen LOM en GLO bleek bij variantie-analyse
significant op 1% niveau. In tegensteling tot de verwachting,
werd geen differentieel effect van de factor tijdsduur gevonden:
verlenging van tijdsduur leidde bij de LOM-kinderen, net als bij
de even oude GLO-kinderen,  niet tot een slechtere prestatie.
Evenmin werd een differentieel effect van de factor complexiteit
gevonden: ook voor de LOM-kinderen bleek integratie van vijf
elementen moeilijker dan integratie van drie elementen, maar dit
was niet in sterkere mate het geval dan voor de GLO-kinderen.
Het totaalbeeld van de resultaten van dit onderzoek suggereerde,
dat er bij de LOM-kinderen sprake was van een algemene achter-
stand in ontwikkeling van temporele integratie van een 6 twee
jaar.

Soortgelijke resultaten werden gevonden in een onderzoek
van Vinje (1976). In dit onderzoek werden LOM- en GLO-kinderen
van resp. 8, 9 en 10 jaar met elkaar vergeleken. De taak bestond
uit het integreren van vijf-elements figuren onder twee ver-
schillende tijdsduurcondities, waarin de totaaltijdsduur resp.
8.5 en 26.5 seconden bedroeg.

In twee andere onderzoeken (Dohmen, 1977; Vonhfgen, 1981)
werden jongere LOM-kinderen onderzocht. Verwacht werd dat bij
LOM-kinderen van 7 jaar (en jonger) wfl een effect van de factor
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tijdsduur te vinden zou zijn. In het onderzoek van Dohmen werden
de temporele integratie prestaties van LOM- en GLO-kinderen van
6-7, 7-8 en 8-9 jaar vergeleken, waarbij dezelfde drie condities
(A, B en C) gebruikt werden als in het in hoofdstuk 2 beschreven
onderzoek. Vonh2gen onderzocht temporele integratie bij LOM-kin-
deren van 5-6 en 6-7 jaar (afkomstig van de afdeling 'zeer jeug-
digen'  van een LOM-school);  als vergelijkingsgroep fungeerden
resp. kinderen van een gewone kleuterschool en eerste klassers
van een gewone lagere school; er werd alleen integratie van
drie-elementsfiguren gevraagd, onder drie tijdsduurcondities, te
weten de condities A en B uit het eerste onderzoek aangevuld met
conditie X (totaaltijdsduur 2.5 seconden) uit het in par. 3.2.2
beschreven onderzoek. Ook in deze onderzoeken werd, voor wat be-
treft de vergelijking van LOM- met controlekinderen geen diffe-
rentifel effect van de factor tijdsduur gevonden, noch van de
factor complexiteit. Alleen bij LOM-kinderen van 5-6 jaar werd
een significant effect van de mate van temporele spreiding ge-
vonden, maar dit effect was niet sterker dan bij de even oude
controlekinderen. De resultaten m.b.t. temporele integratie bij
de jongere LOM-kinderen bevestigen volledig de indruk die de
resultaten bij de oudere LOM-kinderen gaven: een ontwikkelings-
achterstand in algemeen prestatieniveau van een f twee jaar.

Ook de resultaten van een onderzoek waarin gebruik werd
gemaakt van geheel andere temporele integratietaken, n.1. taken
met visueel en auditief aangeboden ritmische patronen, gaven
heel duidelijk de indruk van een algemene ontwikkelingsachter-
stand bij 8-,  10- en 12-jarige LOM-kinderen (Van der Put en
Adriaens, 1978).

Als aanvulling op het voorgaande moet nog wel vermeld wor-
den, dat in de verschillende onderzoeken telkens sprake bleek
van grotere zowel inter- als intra-individuele verschillen in
prestatie bij LOM-kinderen dan bij controle-kinderen. Het eerste
kan o.i. wijzen op het bestaan van subgroepen, het tweede op een
algemene instabiliteit van het concentratievermogen.

Kon, zoals uit het voorgaande blijkt, wel een relatie aan-
getoond worden tussen temporele integratie en schoolrijpheid en
leerstoornissen in algemene zin, tot nu toe werd geen direct
verband gevonden tussen temporele integratie zoals gemeten met
de figuur-reconstructietaak en leesprestaties. In een onderzoek
werd nagegaan in hoeverre bij tweede klassers (N = 20)de scores
onder de temporele integratie condities A en B correleerden met
rapportcijfers voor lezen en met prestaties op de Brus-test (een
specifieke leestest). Er bleek in het geheel geen correlatie te
zijn. Dit resultaat zegt echter nog niet zoveel, o.a. gezien het
feit dat de spreiding van temporele integratie scores op deze
leeftijd niet erg groot meer was, en gezien de gegevens uit de
onderzoeksliteratuur op het gebied van het beginnend lezen, die
er op wijzen dat eind eerste klas - begin tweede klas kinderen
vaak al 'op volwassen wijze' (d.i. niet meer langzaam en spel-
lend) lezen  (zie o.a.  Dumont,  1984;  Hartman,  1981;  Reitsma,
1983).

In een ander onderzoek werd daarom gezocht naar een relatie
tussen temporele integratie en lezen bij kinderen in een veel
eerder stadium van het leesonderwijs. Bij 25 eerste klassers
(zowel jongens als meisjes) werden medio december, na + vier
maanden  leesonderwijs (met de Caesar-methode), afgenomen: de

figuur-reconstructietaak onder conditie A en B, de in par. 3.4.2
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beschreven klanksynthesetaak onder conditie I, II en III, en de
Brus-test. Temporele integratie zoals gemeten met de figuur-
reconstructietaak bleek niet te correleren met leesprestatie, en
ook nauwelijks met klanksynthese. Er werd echter wel een sterk
verband gevonden tussen leesprestatie en klanksynthese (onder
elk van de drie condities; correlaties resp. .68, .56 en .67: in
alle gevallen significant op 1% niveau). Dit laatste resultaat
vormt dus een bevestiging van de bevindingen van eerdere onder-
zoekers t.a.v. de relatie tussen beginnend lezen en klanksynthe-
se (zie par. 3.4.2 en 3.4.3). We kunnen hier nog aan toevoegen,
dat in de in par. 3.4.2 en 3.4.3 beschreven onderzoeken naar
klanksynthese eveneens correlatie-coffficifnten werden berekend
tussen klanksynthesescores en Brus-score, en dat hierbij even-
eens significante, hoge correlaties werden gevonden.

Het resultatenpatroon m.b.t. de relaties tussen lezen,
klanksynthese en temporele integratie zoals gemeten met de fi-
guur-reconstructietaak, onderschrijft o.i. wederom het belang
van de specifieke aard van de te integreren informatie. Het
lijkt ons echter nog te vroeg om te concluderen, dat temporele
integratie van visuele informatie in het geheel niet van belang
is in het beginnend lezen. Zo zou temporele integratie van visu-
ele informatie wellicht een rol kunnen spelen in een nog eerder
stadium van het leesleerproces, n.1. de fase van het leren dis-
crimineren en herkennen van de verschillende lettervormen; dit
stadium zijn kinderen na 3 6 4 maanden leesonderwijs normaliter
reeds (lang) voorbij. Voorts kan ook niet uitgesloten worden,
dat in latere stadia van het leren lezen (zeg vanaf eind eerste
klas) fndere vormen van visuele temporele integratie een rol
gaan spelen in het leesproces; we denken daarbij dan aan tempo-
rele integratie op microniveau (zie hoofdstuk 1), waarmee wij
ons zoals gezegd in ons onderzoek niet hebben beziggehouden.

3.6 Conclusies.

We willen het in dit hoofdstuk beschreven en besproken onderzoek
samenvatten in de volgende conclusies.

1. De aard van de taak, en meer in het bijzonder de aard van de
te integreren informatie, is van invloed op temporele integratie
verschijnselen op verschillende leeftijdsniveaus tussen 4 en 8
jaar.

2. M.b.t. het effect van de factor tijdsduur is het ontwikke-
lingsverloop van temporele integratie van moeilijk verbaal co-
deerbare visuele informatie anders dan het ontwikkelingsverloop
van temporele integratie van auditief-verbale of verbaal codeer-
bare visuele informatie. Bij het eerste type informatie heeft
een grotere mate van temporele spreiding aanvankelijk een nega-
tief effect, maar vanaf een bepaalde leeftijd (afhankelijk van
de taak: 5 of 6 jaar) niet meer. Bij het tweede type van infor-
matie heeft een grotere mate van temporele spreiding ofwel op
geen enkel leeftijdsniveau tussen 4 en 8 jaar een negatief ef-
feet (in het geval van tijdsduren van enkele seconden tot enkele
tientallen seconden),  ofwel juist op elk leeftijdsniveau een
permanent licht negatief effect (in het geval van tijdsduren tot
hooguit enkele seconden). De ontwikkeling van temporele integra-
tie zoals gemeten met de figuur-reconstructietaak kan beschouwd
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worden als representatief voor de ontwikkeling van temporele in-
tegratie van non-verbaal visueel stimulusmateriaal.

3. In het geval van temporele integratie zoals gemeten met de
figuur-reconstructietaak is er op 4-jarige leeftijd nog slechts
sprake van een gering ontwikkeld vermogen tot temporele integra-
tie; tussen 4 en 6 jaar vindt een geleidelijke ontwikkeling van
dit vermogen plaats. In het geval van andere vormen van tempo-
rele integratie van visuele informatie is het echter mogelijk,
m.n. wanneer de taak objectief gezien in een of meerdere opzich-
ten relatief weinig complex is, dat er op de leeftijd van 4 jaar
reeds sprake is van een redelijk goed ontwikkeld vermogen tot
temporele integratie en op 5-jarige leeftijd de ontwikkeling
reeds nagenoeg voltooid is. In het geval van een bepaalde vorm
van temporele integratie van auditief-verbale informatie, klank-
synthese, is  tot aan de leeftijd waarop normaliter begonnen
wordt met leesonderwijs (d.w.z.  tot + 6 jaar) nog nauwelijks
sprake van ontwikkeling van de desbetreffende vorm van temporele
integratie, doch treedt onder invloed van het leesonderwijs
(waarin specifieke oefening in klanksynthese gegeven wordt),  in
een tijdsbestek van 3 & 4 maanden een zeer sterke ontwikkeling
OP.

4. Jongens en Ineisjes verschillen in de leeftijdsfase tussen 4
en 8 jaar over het geheel genomen weinig in vermogen tot tempo-
rele integratie. In het geval van temporele integratie zoals ge-
meten met de figuur-reconstructietaak leveren jongens iets bete-
re prestaties, speciaal waar het gaat om integratie over tijds-
duren van enkele tientallen seconden. In het geval van temporele
integratie van een ander type stimuli (kleuren) komen meisjes
echter tot iets betere prestaties.

5. Temporele integratie zoals gemeten met de figuur-reconstruc-
tietaak is sterk gerelateerd aan schoolrijpheid, en is minder
goed ontwikkeld bij kinderen met leerstoornissen. Deze vorm van
temporele integratie is echter niet gerelateerd aan specifieke
leesprestaties bij kinderen die minimaal enkele maanden lees-
onderwijs hebben genoten. Beginnend lezen hangt wel zeer sterk
samen met klanksynthese.
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HOOFDSTUK 4

DETERMINANTEN VAN DE ONTWIKKELING VAN TEMPORELE INTEGRATIE

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is gewijd aan een nadere theoretische analyse van
de mogelijke determinanten van de ontwikkeling van temporele
integratie. Hierbij valt de nadruk op de ontwikkeling van tempo-
rele integratie tussen 5 en 7 jaar. Nadere analyse en onderzoek
van de determinanten van de ontwikkeling in deze leeftijdsfase
vormde naar onze mening een goede mogelijkheid tot het verkrij-
gen van meer inzicht in de relatie(s) tussen de door ons gecon-
stateerde sprong in de ontwikkeling van temporele integratie en
de vele andere belangrijke veranderingen die zich tussen 5 en 7
jaar in de cognitieve ontwikkeling voordoen (zie hoofdstuk 2).

Een andere reden waarom wij in de loop van ons onderzoek in
een relatief vroeg stadium zijn overgegaan tot het bestuderen
van de determinanten van de ontwikkeling van temporele integra-
tie, is gelegen in ons besef dat temporele integratie 'op macro-
niveau' in feite een 'molair' verschijnsel is. Temporele inte-
gratie over tijdsduren van meerdere seconden kan niet anders
gezien worden dan als resultante van verschillende cognitieve
processen die te maken hebben met aandacht, geheugen, etc. (zie
ook hoofdstuk 1). Kennis van ontwikkeling van temporele integra-
tieverschijnselen alleen zou daarom weliswaar zeer belangrijke,
doch in een bepaald opzicht ook beperkte kennis zijn. We zouden
niet weten waarom bepaalde geconstateerde ontwikkelingsver-
schijnselen optreden, en met name niet of deze temporele inte-
gratie verschijnselen wellicht terug te voeren zijn op de ont-
wikkeling van een meer fundamenteel cognitief proces.

Meer inzicht in determinanten van de ontwikkeling van
temporele integratie maakt tevens meer gefundeerde hypothese-
vorming Over verschillende facetten  van  de  ontwikkeling  van
temporele integratie zelf mogelijk. Daarnaast kan ook nog
gewezen worden op de te verwachten vermeerdering van aankno-
pingspunten voor eventuele training van kinderen in temporele
integratie.

In de literatuur die expliciet dan wel impliciet betrekking
heeft op temporele integratie wordt - zoals we in hoofdstuk 1
constateerden - geen empirisch onderzoek naar determinanten
beschreven, of men zou een deel van het onderzoek van Girgus en
Hochberg als zodanig moeten willen beschouwen. Wel zijn bij de
diverse onderzoekers verschillende suggesties te vinden omtrent
determinanten van (de ontwikkeling van) temporele integratie. We
recapituleren deze suggesties hier kort.

Pollack (1969) zag temporele integratie als bepaald door
drie componenten: het kortgeheugen, een fundamenteel integrerend
vermogen, en een aandachtsfactor in de zin van een 'set' tot het
zien van de wereld als een serie samenhangende successieve ge-
beurtenissen. K.G. White (1974) noemde kortgeheugen, een inte-
gratieproces, en codering van  informatie als voor  temporele
integratie noodzakelijke factoren. Ellis (1970) en Holden (1971)
benadrukten de rol van het kortgeheugen en speciaal het gebruik
van  bepaalde rehearsal-strategieen. Van Meel (1968)  zag  als
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fundamentele factor de lengte van het temporeel perspectief, in
samenhang met de mate van uitsteltolerantie of impulsiviteit.
Girgus en Hochberg (1970) meenden dat temporele integratie onmo-
gelijk was zonder de beschikbaarheid en het gebruik van een
'organizing schematic map'. In het werk van Piaget (o.a. Piaget,
1969) wordt het belang van 'perceptuele activiteiten' gesugge-
reerd, en in het werk van Bruner (o.a. Bruner et al., 1966) het
belang van 'symbolische representatie'.

Al deze suggesties - die elkaar deels overlappen - bieden
meer of minder goede aanknopingspunten voor verdere theorie-
vorming en onderzoek met betrekking tot factoren die de ontwik-
keling van temporele integratie bepalen. Zij bieden een begin-
nend inzicht  in de processen die rechtstreeks bij  temporele
integratie betrokken zijn, als ook in processen die indirect vaninvloed kunnen zijn op temporele integratie. In de volgende pa-
ragrafen zullen wij een en ander meer systematisch trachten uit
te werken. Eerst zullen we proberen een zo nauwkeurig mogelijke
'taakanalyse' te maken van temporele integratie (paragraaf 4.2).
Vervolgens zullen we meer uitgebreid bezien wat er uit de ont-
wikkelingspsychologische literatuur bekend is over de ontwikke-
ling van functies die, noodzakelijkerwijze danwel mogelijkerwij-
ze, bij temporele integratie betrokken zijn (paragraaf 4.3).
Daarna trachten we op basis van de dan verkregen inzichten te
komen tot een eigen gelntegreerde visie op de mogelijke determi-
nanten van de ontwikkeling van temporele integratie (paragraaf
4.4). In de laatste paragraaf tenslotte zullen we vooruitblikken
op de verschillende eigen empirische onderzoeken naar determi-
nanten die in de hoofdstukken 5 t/m 9 beschreven worden.

4.2 Taakanalyse van temporele integratie

Wat is nodig om tot temporele integratie van informatie te ko-
men? Oftewel: uit welke componenten bestaat een temporele inte-
gratie'taak'? Ons inziens kunnen in elke vorm van temporele
integratie in het algemeen gesproken de volgende drie componen-
ten worden onderscheiden (althans als we uitgaan van temporele
integratie in de waarneming):
1. Aandacht. Voordat er sprake kan zijn van integratie van in de
tijd gespreide informatie-eenheden, dient er eerst opname van de
te integreren informatie (minimaal twee eenheden) plaats te vin-
den. Dit houdt in dat elke vorm van temporele integratie vereist
dat de aandacht gedurende kortere of langere tijd gericht wordt
('on-task' zijn), en de te integreren informatie ook daadwerke-
lijk geregistreerd wordt door de waarnemer (wat betekent dat
aandacht geschonken wordt aan alle relevante aspecten ('feat-
ures') van elke stimulus).
2. Geheugen. Elke vorm van temporele integratie vraagt voorts
dat een of meer informatie-eenheden - na registratie - gedurende
een bepaalde tijd bewaard blijven in het korte-termijn geheugen
of werkgeheugen.
3. Integratie 'sec'. Tenslotte dienen de geregistreerde en in
het korte-termijn geheugen bewaarde informatie-eenheden  22
enigerlei wijze met elkaar in verband gebracht te worden oftewel
dient de feitelijke integratie plaats te vinden. Ter onderschei-
ding van temporele integratie als totaalproces willen we hier
spreken van integratie 'sec'. Integratie 'sec' is op te vatten
als een  'mentale operatie'  die,  afhankelijk van de vorm van
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temporele integratie in kwestie, kan varifren van uiterst simpel
tot zeer complex. Hierbij kennen wij dan aan de term 'mentale
operatie' een ruimere betekenis toe dan aan de term 'operatie'
in Piagetiaanse zin.

Zoals gezegd, geeft bovenstaande indeling een beschrijving
van het temporele integratieproces in abstracto. Elke concrete
vorm van temporele integratie houdt echter in een specifieke
mentale operatie met een specifiek ·aantal informatie-eenheden
van specifieke aard (b.v. visueel versus auditief, of simpel
versus complex) die over een specifieke tijdsduur gespreid zijn.
Dit impliceert dat het per concrete vorm van temporele integra-
tie varieert op welk aspect van welke component in welke mate
een beroep gedaan wordt.

Als we speciaal gelnteresseerd zijn in het tijdsduur-aspect
van temporele integratie, zijn vooral van belang het volhouden
van de aandacht over een bepaalde tijdsduur en het over een
bepaalde tijdsduur vasthouden van een informatie-eenheid binnen
het korte-termijn geheugen. Zijn we gelnteresseerd in het com-
plexiteitsaspect van temporele integratie, dan is o.i. met name
het aantal informatie-eenheden dat tegelijkertijd in het korte-
termijn geheugen kan worden vastgehouden van belang.

Welke invloed de specifieke aard van de te integreren in-
formatie op het totale temporele integratieproces zal hebben, is
afhankelijk van de mate waarin zich verschillen voordoen in aan-
dacht voor stimuli van verschillende aard, in geheugen voor ver-
schillende typen stimuli, en in het verrichten van mentale ope-
raties met verschillende soorten stimuli. Alleen empirisch
onderzoek zal kunnen uitwijzen in hoeverre temporele integratie-
verschijnselen taakspecifiek danwel algemeen zijn, oftewel hoe
zwaar taakspecifieke factoren in feite wegen bij temporele
integratie.

Ontwikkelingen in de in het voorgaande onderscheiden compo-
nenten met toenemende leeftijd zullen van invloed zijn op de
ontwikkeling van de verschillende vormen van temporele integra-
tie als totaalproces.  In de volgende paragraaf zullen we een
overzicht geven van wat bekend is over ontwikkelingen in de
veronderstelde componenten van temporele integratie,  en hier
weer van invloed op zijnde factoren.

4.3 Ontwikkeling van bij temporele integratie betrokken functies

4.3.1 Aandacht
----

'Aandacht' is een binnen de psychologie van oudsher veel bespro-
ken begrip waar echter moeilijk vat op te krijgen is. Efn alge-
meen aanvaarde definitie van het begrip aandacht is niet te
geven. Vele onderzoekers onderscheiden een aantal verschillende
aspecten van aandacht; echter elke onderzoeker onderscheidt weer
andere aspecten (zie o.a. Dember & Warm, 1979; Krupski, 1980).
Wel kunnen enkele 'basis'-aspecten gedestilleerd worden, d.w.z.
aspecten die - zij het soms in andere termen vervat - in elke
indeling weer terugkeren, en die ook het meest onderzocht zijn.
Dit zijn het selectieve aspect en het duur-aspect van aandacht,
in het Engels meestal omschreven als resp. 'selective attention'
en 'sustained attention'. Aandacht houdt overigens altijd selec-
tie in: 'the essence of the concept of attention is the focusing
of awareness'  (Dember & Warm,  1979,  p.  125). Met  'selective
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attention'/'selectieve aandacht'  wordt bedoeld de mate waarin
een individu in staat is relevante stimuli of stimulus-aspecten
te selecteren temidden van irrelevante stimuli of stimulus-
aspecten. Onder 'sustained attention'/'aandachtsduur' wordt
verstaan de mate waarin de aandacht over een bepaalde tijdsduur
kan worden volgehouden.

In de modernere literatuur op het gebied van de menselijke
informatieverwerking wordt nog een derde basis-aspect onder-
scheiden,  in het Engels aangeduid als  'divided attention'  of
'attentional capacity'  (o.a. Posner & Boies, 1971; Shiffrin &
Schneider,  1977). Hiermee wordt verwezen naar de hoeveelheid
stimuli of stimulus-aspecten waaraan binnen een bepaalde tijds-
duur aandacht kan worden besteed. Shiffrin en Schneider beschou-
wen dit aspect overigens als een andere vorm van selectieve aan-
dacht, een vorm die sterk verband houdt met snelheid van infor-
matieverwerking. Voorts kan opgemerkt worden dat in de moderne
informatieverwerkingstheoriefn (selectieve) aandacht opgevat
wordt als een controle-proces dat zetelt in het korte-termijn
geheugen (Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider,
1977; Underwood, 1978). In een dusdanig vergaande 'integratie'
van aandacht en korte-termijn geheugen willen wij echter voor-
alsnog niet meegaan.  Weliswaar is het heel goed mogelijk te
stellen dat aan informatie die zich in het werkgeheugen bevindt,
'aandacht wordt geschonken', maar wij reserveren de term 'aan-
dacht'  liever voor die situaties waarin informatie wordt opge-
nomen uit de buitenwereld, of waarin de waarnemer is ingesteld
op opname van informatie uit de buitenwereld.

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek  naar  aandacht  heeft
zich  hoofdzakelijk gericht OP het selectieve aspect (in  de
'klassieke' betekenis). In  het  algemeen  gesproken heeft het
onderzoek naar de ontwikkeling van selectieve aandacht het
volgende beeld opgeleverd. De aandacht van heel jonge kinderen
(t/m + 4 jaar)  is voornamelijk gericht op,  of liever wordt
getrokken door, een of enkele saillante stimuli of stimulus-
kenmerken. Geleidelijk gaat het kind aan meerdere stimulus-
kenmerken aandacht besteden, maar aanvankelijk nog evenzeer aan
relevante als aan irrelevante kenmerken. Pas relatief laat in de
ontwikkeling (+ 12 jaar) slaagt het kind er in om aandacht te
besteden aan de relevante stimuluskenmerken en tegelijkertijd de
irrelevante kenmerken te negeren (zie o.a. Hagen & Hale, 1973;
Hale,  1979;  Hallahan & Reeve,  1980;  Paris & Lindauer, 1982;
Pick, Frenkel & Hess, 1975; Ross, 1976; Wright & Vlietstra,
1975). Deze ontwikkeling is voor verschillende (ontwikkelings)-
psychologen aanleiding geweest om de aandachtsontwikkeling bij
kinderen  te  beschrijven  als gaande van 'onwillekeurig' naar
'willekeurig' (o.a. William James, 1890; Leontiev, 1932; Luria,
1963; Yendovitskaya, 1971 - zie Krupski, 1980); anders gezegd,
er is sprake van een toenemende zelfcontrole over de aandacht
met toenemende leeftijd.

Het meest interessant voor ons is, gezien onze interesse
voor het tijdsduur-aspect van temporele integratie, de ontwikke-
ling van 'sustained attention'. Helaas is hier tot op heden nog
maar weinig onderzoek naar gedaan. In dit schaarse onderzoek is
gebruik gemaakt van het paradigma van de vigilantietaak en dat
van de 'eenvoudige' reactietijdtaak met variabele voorperiode-
duur (= het tijdsinterval tussen waarschuwingssignaal en reac-
tiesignaal).
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Gale en Lynn (1972) vonden bij kinderen tussen 7 en 13 jaar
dat de prestaties op een 40 minuten durende auditieve vigilan-
tietaak verbeterden met toenemende leeftijd, met name tussen 8
en 9 jaar. Levy (1980) onderzocht kinderen van 3 tot 7 jaar en
toonde ook in deze leeftijdsperiode een verbetering aan in pres-
taties op een vigilantietaak (een 5 minuten durende visuele va-
riant van de door Rosvold et al. (1956) ontwikkelde 'Continuous
Performance Test'); de prestatieverbetering bleek met name groot
tussen 4 en 6 jaar.

In een reactietijd-experiment met visuele stimuli (oplich-
tende lampjes) van Grim (1967) bleek, dat bij zowel 6- als 12-
jarige kinderen een iets langere reactietijd optrad (motorische
respons: loslaten van een knop) wanneer het preparatie-interval
(PI) toenam van 5 naar 20 seconden, maar bij volwassenen niet.
De gemiddelde reactietijd over alle PI'n heen nam overigens
vooral sterk af tussen 6 en 12 jaar, en een PI van 5 seconden
leverde bij alle drie leeftijdsgroepen een kortere reactietijd
op dan een PI van 3 seconden. Czudner en Rourke (1972) vonden
met een soortgelijke reactietijdtaak als Grim gebruikte, met
PI'n van 2 tot 8  seconden,  dat 6-9-jarigen gemiddeld trager
reageerden dan 10-13-jarigen, maar dat bij de jongste leeftijds-
groep een licht prestatie-verval optrad bij toename van het PI
van 4 naar 8 seconden, terwijl dit bij de oudste groep niet het
geval was. Krupski en Boyle (1978) maakten geen vergelijking
tussen verschillende leeftijdsgroepen, maar vonden wel - ook in
een visueel reactietijd-experiment - dat 7-8-jarige kinderen
tragere reactietijden vertoonden in meer van de taak wegkeken
wanneer het PI toenam van 5 naar 15 seconden.

Behalve het onderzoek van Levy (1980) had geen van de in
het bovenstaande besproken onderzoeken naar de ontwikkeling van
aandachtsduur betrekking op de leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar.
Dat er echter juist in deze periode sprake is van een belang-
rijke ontwikkeling op dit punt, wordt met name gesuggereerd door
de theorie van S.H. White (1965)  (zie ook hoofdstuk 2). White
zag n.1. een toenemend vermogen om de aandacht gedurende een
bepaalde tijdsduur te handhaven, in samenhang met een groeiend
vermogen tot 'response-inhibitie', als meest fundamentele factor
binnen het geheel van veranderingen die zich voordoen in de cog-
nitieve ontwikkeling tussen 5 en 7 jaar. Ook Luria (zie o.a.
Luria, 1960) heeft de leeftijdsfase van 3 tot 7 jaar aangewezen
als een periode waarin een sterke toename optreedt van het ver-
mogen tot het richten en handhaven van de aandacht alsmede van
inhibitiecapaciteit, zijns inziens mogelijk gemaakt  door een
toenemende  'verbale regulatie'  van gedrag (zie ook paragraaf
4.3.4), en tevens samenhangend met de rijping van de frontale
gebieden in de hersenen. Zowel White als Luria hebben evenwel
zelf geen rechtstreeks empirisch onderzoek verricht naar de
ontwikkeling van sustained attention tussen 5 en 7 jaar.

Men merke overigens in het bovenstaande op dat de ontwik-
keling van het vermogen om zich gedurende langere tijd te con-
centreren gezien wordt als nauw gerelateerd aan (motorisch)
inhibitievermogen.  In het eerder besproken onderzoek van Levy
(1980) en van Grim (1967) werd eveneens een samenhang geconsta-
teerd tussen het volhouden van de aandacht en het vermogen tot
motorische inhibitie.

De verschillen bij kinderen in het vermogen tot sustained
attention en inhibitie van impulsen en reacties vertonen veel
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overeenkomst met de dimensie impulsiviteit vs. reflexiviteit
zoals gelntroduceerd werd door Kagan (zie o.a. Kagan,  1965).
Kagan definieerde impulsiviteit als het voortijdig tot actie
overgaan, d.w.z. voordat alle voor een bepaalde actie of beslis-
sing noodzakelijke informatie ingewonnen is. In het vele onder-
zoek dat in de loop der jaren rond de dimensie impulsiviteit vs.
reflexiviteit verricht is, is deze dimensie primair opgevat als
een zgn. 'cognitieve stijl' variabele. Er zijn echter ook gege-
vens voorhanden omtrent verschillen tussen kinderen van ver-
schillende leeftijden op de maten waarin het begrip impulsivi-
teit door Kagan geoperationaliseerd is (beslissingstijd en fou-
tenaantal OP de 'Matching Familiar Figures' test). Hieruit
blijkt dat er in het algemeen een gestage trend is naar een min-
der 'impulsieve' reactiewijze naarmate het kind ouder wordt, in
elk geval tussen 4 en 10 jaar (zie o.a. Soppe, 1979; Zelniker &
Jeffrey, 1979). De leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar valt daarbij
niet op als een  periode waarin een verhoudingsgewijs sterke
ontwikkeling optreedt (zie b.v. Barstis & Ford, 1977).

Samenvattend kunnen we stellen,  dat  globaal genomen het
vermogen tot sustained attention voortdurend lijkt toe te nemen
tussen de leeftijden van 3 en 13 jaar. Deze ontwikkeling lijkt
parallel te lopen met een ontwikkeling in inhibitiecapaciteit,
en kan o.i. ook niet los gezien worden van de ontwikkeling van
het selectieve aspect van aandacht. Er zijn echter wat betreft
ontwikkeling van aandachtsduur nog maar betrekkelijk weinig
onderzoeksgegevens verzameld, zeker wat betreft de leeftijdsfase
van 5 tot 7 jaar. Tot nu toe zijn kinderen van 5 en 7 jaar b.v.
nog niet vergeleken in reactietijdonderzoek met (variabele) pre-
paratie-intervallep die in de orde van grootte liggen van de
tijdsduren die in ons onderzoek met de figuur-reconstructietaak
gebruikt zijn. (Krupski & Boyle (1978) onderzochten slechts een
leeftijdsgroep.) Voorzover nu te beoordelen valt is er tussen
5 en. 7 jaar wel sprake van een toename in het vermogen tot
sustained attention, maar of deze toename inderdaad zo spectacu-
lair is als White en Luria gesuggereerd hebben, blijft voorals-
nog een open vraag. We kunnen in elk geval wel concluderen, dat
de mogelijkheid dat een ontwikkeling in het vermogen tot
sustained attention tenminste voor een deel verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van temporele integratie tussen 5 en 7
jaar, een zeer plausibele is.

4.3.2 Geheugen----

Ten aanzien van het menselijk geheugen maakt men veelal onder-
scheid tussen drie verschillende vormen van geheugen, te weten
het sensorisch register, het korte-termijn geheugen (Short-Term
Memory of STM) en het lange-termijn geheugen (Long-Term Memory
of LTM) (zie o.a.  Halford,  1982;  Thomassen,  1981;  Torgeson,
1982). In het sensorisch register blijft stimulatie voor zeer
korte tijd 'in de originele vorm' bewaard. M.b.t. het visuele
systeem spreekt men van een 'icon', dat hooguit 250 msec kan
blijven bestaan, en m.b.t. het auditieve systeem van een 'echo',
die soms wel enkele seconden zou kunnen blijven bestaan. Wij
gaan er hier vanuit, dat het sensorisch register, zeker voor wat
betreft het visuele systeem,  geen verklaring kan bieden voor
temporele integratie 'op macroniveau'  (zie tevens K.G. White,
1974),  en zullen ons hier verder niet met deze geheugenvorm
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bezighouden.
Voor ons is,  zoals we  in paragraaf 4.2 reeds aangaven,

speciaal van belang het korte-termijn geheugen. Deze geheugen-
vorm kan informatie in gecodeerde toestand bewaren, echter met
twee belangrijke beperkingen: ten eerste is de hoeveelheid items
die tegelijkertijd bewaard kan blijven beperkt (tot plusminus 7
items bij volwassenen - zie m.n. Miller, 1956), en ten tweede
kan de informatie, wanneer 'er verder niets mee gedaan wordt'
zoals 'rehearsal' oftewel herhalen, niet langer dan een bepaalde
tijdsduur (bij volwassenen tot plusminus 30 sec) worden vast-
gehouden. Dit in tegenstelling tot het lange-termijn geheugen,
dat een onbeperkte hoeveelheid informatie voor lange tijd kan
bewaren. In het verleden zag men het korte-termijn geheugen en
het lange-termijn geheugen als twee gescheiden geheugensystemen
(Atkinson en Shiffrin, 1968), maar tegenwoordig beschouwt men
deze beide geheugenvormen als functioneel verschillende vormen
van een systeem (Craik en Lockhart, 1972; Shiffrin en Schneider,
1977). Het korte-termijn geheugen staat centraal in alle infor-
matieverwerkingsmodellen;  men spreekt ook wel van  'werkgeheu-
gen'.

De ontwikkeling van het geheugen is in de afgelopen twintig
jaar uitgebreid onderzocht. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat
in de ontwikkeling van het geheugen zich, sterk afhankelijk van
de aard van de taak, over een breed leeftijdsgebied veranderin-
gen voordoen. Een fundamentele rol in de geheugen-ontwikkeling
speelt de ontwikkeling van het spontaan gebruik van een ver-
scheidenheid van  'strategiefn',  zoals benoemen (een vorm van
coderen), rehearsal, groeperen en elaboratie, waardoor het moge-
lijk wordt informatie zowel op korte als op lange termijn beter
te onthouden (zie o.a. Flavell, 1970,1977,1985; Hagen, Jongeward
en Kail, 1975; Hagen en Stanovich, 1977; Kail, 1979; Kail en
Hagen, 1982; Paris en Lindauer, 1982; Reese en Porges, 1976).
Van groot belang is, dat volgens de ineeste onderzoekers dit
spontane strategiegebruik voor het eerst optreedt in de periode
tussen 5 en 7 jaar. Dit lijkt in elk geval te gelden voor stra-
tegiein als benoemen en rehearsal. Kail en Hagen (1982) wijzen
er echter op, dat zelfs kinderen jonger dan 5 jaar soms reeds in
staat zijn tot strategiegebruik: nl. als eenvoudige nonverbale
activiteiten als wijzen en kijken de voor de taak geschikte
strategiefn zijn.

Halford (1982) is kritisch t.a.v. de binnen de ontwikke-
lingspsychologische literatuur algemeen heersende gedachte dat
verschillen in korte-termijn geheugen prestaties tussen kinderen
van verschillende leeftijd volledig zijn toe te schrijven aan
verschillen in het gebruik van strategiegn. Volgens hem is stra-
tegiegebruik ongetwijfeld een belangrijke factor,  maar is de
ontwikkeling in korte-termijn geheugen prestaties ten dele ook
het  gevolg van een  toename in kortgeheugen'capaciteit'.  Van
belang hierbij is, dat Halford, i.t.t. andere onderzoekers, een
duidelijk onderscheid maakt tussen  kortgeheugencapaciteit  en
kortgeheugenspanne. Onder spanne verstaat hij het uiteindelijk
'resultaat'  in termen van het aantal items/informatie-eenheden
dat gereproduceerd kan worden, b.v. in kortgeheugentests zoals
de digit span. Op dit resultaat is ook het gebruik van strate-
giegn van invloed. Capaciteit wordt door Halford gedefinieerd
als 'the power of control processes' (Halford's ideefn zijn
verwant aan die van Shiffrin en Schneider - zie 4.3.1). Ter
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verduidelijking: de capaciteit van het korte-termijn geheugen
kan worden vastgesteld d.m.v. de bepaling van het aantal items
dat onthouden kan worden in situaties waarin het gebruik van
strategiefn  (zo goed als)  onmogelijk wordt gemaakt.  Zo wordt
o.a. gebruik gemaakt van de zgn. 'running memory span' techniek
om rehearsal te onderdrukken.  In een onderzoek van Frank en
Rabinovitch (1974), waarin deze methode werd toegepast, bleken
10-11-jarige kinderen nog steeds betere prestaties te leveren
dan 8-9-jarigen. Halford haalt nog enkele andere onderzoeken
(o.a. van Huttenlocher en Burke, 1976) aan ter nadere ondersteu-
ning van zijn stelling dat er met toenemende leeftijd ook een
toename in capaciteit is.

Hoe het ook zij, in elk geval neemt het aantal items dat,
na een eenmalige presentatie, in het kortgeheugen vastgehouden
kan worden, voortdurend toe naarmate het kind ouder wordt.  In
taken waarin om onmiddellijke reproductie van successief aan-
geboden items in de juiste volgorde gevraagd wordt, zoals digit
span taken, blijkt dat 2-jarige kinderen gemiddeld twee items
kunnen onthouden, 3-jarigen drie, 5-jarigen vier, 7-jarigen
vijf, 11-jarigen zes en 15-jarigen (en volwassenen) zeven (zie
o.a. Baumeister, 1974; Halford, 1982; Miller, 1956). Gegevens
over 'free recall' in dit soort taken (d.w.z.  zonder op het
volgorde-aspect te letten) hebben wij niet kunnen vinden. (Er is
wel veel onderzoek naar 'free recall' in het algemeen gedaan,
maar daarin is steeds een veel groter aantal items gepresen-
teerd.) Overigens kunnen we nog opmerken, dat in taken als digit
span taken de items in een tamelijk snel tempo worden gepresen-
teerd (plusminus 1 item per seconde), zodat er o.i. toch betrek-
kelijk weinig tijd is voor rehearsal of andere geheugenstrate-
giein. Wanneer er, zoals in bepaalde condities van de door ons
gebruikte temporele integratietaak, sprake is van meer tijd tus-
sen de presentaties van opeenvolgende items, is er meer gelegen-
heid voor het toepassen van bepaalde strategieen (zie ook
Belmont en Butterfield, 1971; Reese en Porges, 1976).

Wat kan gezegd worden over de ontwikkeling t.a.v. het duur-
aspect van het korte-termijn geheugen, oftewel de tijdsduur dat
een bepaald eenmaal gepresenteerd item kan worden vastgehouden?
In de literatuur overheerst de opvatting dat de mate van verval
over de tijd ('decay rate') binnen het kortgeheugen constant
blijft met toenemende leeftijd (zie Belmont, 1967; 1972; Belmont
en Butterfield, 1969; Chi, 1976). Alleen Longstreth en Zoltan
(1978) en Rosner en Lindsley (1974) vonden indicaties voor ver-
schillen in mate van verval tussen verschillende leeftijdsgroe-
pen.

Volgens Belmont (1972) geldt het constant blijven van de
mate van verval met toenemende leeftijd zowel voor niet als voor
wel verbaal codeerbare informatie, d.w.z. ook in het geval dat
verbale rehearsal mogelijk is. In een eerste experiment
(Belmont, 1967) vond hij eenzelfde mate van verval in het geheu-
gen voor helderheid van een bepaalde stimulus, over tijdsduren
van resp. 2, 5, 9 en 14 sec, bij kinderen van 8, 10 en 12 jaar
en volwassenen. In een volgend experiment (Belmont, 1972) vond
hij eveneens eenzelfde mate van verval in het geheugen voor een
aantal benoembare kleuren, over tijdsduren van resp. 0, 4, 8 en
12 sec, bij kinderen van 8-10, 10-13 en 14-16 jaar en volwasse-
nen.

N.a.v.  zijn eigen resultaten en resultaten van onderzoek
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van Atkinson, Hansen en Bernbach (1964) en van Hansen (1965),
waarin geen verschil in de vorm van 'vergeetcurves' (t.a.v. het
onthouden van de volgorde van bepaalde afbeeldingen) voor re sp.
4- en 5-jarigen en 5- en 10-jarigen gevonden werd, kwam Belmont
tot de conclusie dat in elk geval reeds vanaf de leeftijd van 4
jaar de snelheid van vergeten binnen het korte-termijn geheugen
niet meer verandert. De verschillen in geheugenprestaties die
gevonden werden tussen verschillende leeftijdsgroepen, schreef
hij toe aan verschillen in de opname van informatie.

Rosner en Lindsley  (1974)  vonden evenwel dat 5-jarigen
woord-triaden slechter onthielden over een tijdsinterval van 16
sec dan over een tijdsinterval van 0 sec, terwijl bij volwasse-
nen geen sprake was van verval. Volgens de onderzoekers was dit
het gevolg van het resp. niet en wel gebruik maken van rehear-
sal. En Longstreth en Zoltan (1978) vonden dat bij 6-9-jarige
kinderen meer verval optrad in geheugen voor plaatjes over een
tijdsduur van 3 minuten dan bij volwassenen. (N.B. dat in dit
laatste onderzoek het retentie-interval wel bijzonder lang was!)

De resultaten van de verschillende onderzoeken naar de
ontwikkeling van het duur-aspect van het korte-termijn geheugen
overziende, zouden we het volgende willen opmerken. Ten eerste
blijkt er in feite nog niet zo heel veel onderzoek naar de ont-
wikkeling van dit aspect verricht te zijn. Ten tweede valt in
het onderzoek dat gedaan is op, dat vrijwel steeds de snelheid
van vergeten voor betrekkelijk complexe stimulatie is onder-
zocht; met uitzondering van de studie van Belmont (1967), zijn
er geen studies gedaan waarin het geheugenverval is nagegaan
voor een 'simpel'  item als een kleur, woord of cijfer.  In de
derde plaats lijkt het ons wel mogelijk dat bij kinderen van
verschillende  leeftijd geen verschil  in verval over de tijd
optreedt voor zover het situaties betreft waarin het gebruik van
rehearsal of andere strategiefn om de een of andere reden onmo-
gelijk is, maar achten wij het zeer onwaarschijnlijk dat er geen
verschillen in geheugenduur optreden wanneer het gebruik van
rehearsal of een andere strategie wel mogelijk is. Met name tus-
sen 5 en 7 jaar zou men in het laatstgenoemde geval, op grond
van de dan zeer duidelijke intrede van spontaan strategiege-
bruik, een aanzienlijke toename verwachten van de capaciteit om
stimuli over een bepaalde tijdsduur in het kortgeheugen vast te
houden. Tot nog toe biedt echter alleen het resultaat van het
onderzoek van Rosner en Lindsley (1974) enige steun voor deze
hypothese.

Concluderend kunnen we stellen, dat 1) m.b.t. het aantal
informatie-eenheden dat tegelijkertijd kan worden vastgehouden
binnen het korte-termijn geheugen er sprake lijkt te zijn van
een gestage toename tussen 2 en 15 jaar, zonder dat de ontwikke-
ling in de leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar hierbij speciaal op-
valt; 2) m. b.t. het duur-aspect van het korte-termijn geheugen
met name tussen 5 en 7 jaar een ontwikkeling verwacht kan worden
voor situaties waarin het gebruik van rehearsal of een andere
strategie mogelijk is. Overigens is het niet zo, dat alle stra-
tegiegebruik gezien kan worden als mogelijke determinant van
temporele integratie. Voor strategiegn als groeperen en elabora-
tie is juist veeleer temporele integratie nodig, of liever deze
strategieen zijn feitelijk vormen van temporele integratie. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat Flavell (1977,1985) consta-
teert dat het gebruik van groeperen en elaboratie in een later
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stadium van de ontwikkeling optreedt dan het gebruik van rela-
tief eenvoudige vormen van rehearsal. Een fraai voorbeeld van
mogelijke wisselwerking tussen temporele integratie en geheugen!

4.3.3 Integratie_sfc

Over integratie sec lijkt op het eerste gezicht minder te zeggen
dan over aandacht en geheugen. We hebben hier niet te maken met
een  specifiek ' topic' binnen de (ontwikkelings-) psychologie,  of
we zouden het werk rond de zgn. 'information integration theory'
(zie o.a. Wilkening, 1979), waarover zodadelijk iets meer, als
zodanig moeten beschouwen.

Een probleem bij het bestuderen van (de ontwikkeling van)
integratieprocessen 'sec' is, dat zij moeilijk gescheiden onder-
zocht kunnen worden van aandachts- en geheugenprocessen. Toch is
dit in principe wel mogelijk, zoals een onderzoek van Bryant en
Trabasso (1971) laat zien. Bryant en Trabasso toonden aan, dat
4-5-jarige kinderen, die volgens Piaget (zie o.a. Piaget, 1952)
niet in staat zijn tot het maken van zgn. 'transitieve inferen-
ties'  (model: als A>B en B>C, dan A>C), daar wel toe in staat
blijken wanneer er door training voor gezorgd is dat zij de
premissen kunnen onthouden. D.w.z.  kinderen van 4   5 jaar
blijken reeds in staat tot deze vorm van temporele integratie,
wanneer de factor 'geheugen' onder controle wordt gehouden, wat
betekent dat zij op deze leeftijd reeds in staat zijn tot de
'operatie' op zich (oftewel de integratie sec), en niet pas op
7-8-jarige leeftijd, zoals Piaget meende. De problemen die kleu-
ters 'normaliter' hebben met transitiviteit zouden dus als oor-
zaak hebben dat zij de premissen vergeten.

Dat kinderen beneden de leeftijd van 4 6 5 jaar werkelijk
nog niet in staat zijn tot integratie sec, wordt gesuggereerd
door de resultaten van verschillende andere onderzoeken waarin
het vermogen tot combineren van meerdere gegevens is onderzocht.
In de eerste plaats zijn dat de resultaten van studies die ten
doel hadden na te gaan in hoeverre kinderen jonger dan plusminus
7 jaar via allerlei 'hulpmiddelen', waaronder diverse vormen van
training, tot 'conservatie' te brengen zijn. Uit deze onderzoe-
ken (zie voor een overzicht: Halford, 1982) is te concluderen
dat kinderen onder 4.5 jaar doorgaans niet in staat zijn tot
integratie van informatie van twee dimensies, zoals voor conser-
vatie nodig is.

Maar ook de resultaten van diverse andere onderzoeken zijn
zeer suggestief. Farnham-Diggory (1972) vond dat kinderen van 5
jaar of jonger niet in staat waren om informatie die hen werd
verstrekt  via drie  symbolen te integreren: wanneer zij  b.v.
ge1nstrueerd werden om de opdracht uit te voeren die hen gegeven
werd via drie (tevoren geleerde) symbolen die stonden voor resp.
'jump',  'over'  en 'block', dan reageerden zij op elk symbool
afzonderlijk, i.p.v. een gelntegreerde handeling uit te voeren.
Pascual-Leone (1970)  leerde kinderen eerst een bepaalde hande-
ling uit te voeren bij elk van verschillende mogelijke attribu-
ten van bepaalde meerdimensionele stimuli (b.v. hand opheffen
bij een vierkant, in de handen klappen bij de kleur rood, mond
openen bij een grote figuur, enz.). Vervolgens werden verschil-
lende meerdimensionele stimuli gepresenteerd waarbij voor elke
stimulus het kind gevraagd werd de handelingen uit te voeren die
hoorden bij alle attributen die in die stimulus aanwezig waren.
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Op 5-jarige leeftijd bleken kinderen in staat twee senso-moto-
rische 'schema's' tegelijk te activeren. Naarmate het kind ouder
was, kon het meer schema's tegelijk activeren. Randhawa (1972)
gaf kinderen opdracht om b.v. een 'kleine groene driehoek' te
zoeken, en vond soortgelijke resultaten als in de hiervoor
genoemde studies.

Halford (1982) heeft de interessante suggestie gedaan, dat
de reden waarom kinderen voor de leeftijd van 4.5 jaar nog niet
in staat zijn tot integratie van informatie, gelegen is in het
feit dat dat de capaciteit van het korte-termijn geheugen dan
nog zodanig beperkt is, dat weliswaar twee of drie informatie-
eenheden in het kortgeheugen kunnen worden vastgehouden, maar
dat er niet voldoende capaciteit overblijft om ook nog 'iets met
die informatie-eenheden te doen'. Het integreren van twee een-
heden is volgens Halford pas mogelijk als het korte-termijn-
geheugen vier informatie-'chunks' kan bevatten; hij leidde
simpelweg uit de digit span normen af dat dit pas rond 5-jarige
leeftij d het geval is.

In de tot nu toe besproken onderzoeken vond geen expliciete
toepassing van de zgn. 'information integration theory',  een
theorie over de integratie van stimulus-dimensies (o.a.
Anderson, 1981), op cognitieve activiteit van kinderen plaats.
Er zijn enkele onderzoeken waarin dit wel gedaan is (Anderson en
Butzin, 1978; Wilkening, 1979). De resultaten van deze onderzoe-
ken bevestigen dat kinderen van 4 8 5 jaar in staat zijn tot het
integreren van tenminste twee informatie-eenheden, en duiden
erop dat met toenemende leeftijd steeds meer eenheden gelnte-
greerd kunnen worden, maar leveren geen gegevens omtrent kinde-
ren jonger dan deze leeftijd. Wilkening vond overigens dat 5-6-
jarigen wfl in staat zijn om lengte en breedte in conservatie-
taken te combineren, maar dat nog niet op de juiste wijze doen.
Onze algemene indruk is dat de 'informatie-integratie theorie'
interessante toepassingsmogelijkheden biedt binnen het onderzoek
naar de ontwikkeling van temporele integratie.

Verschillende onderzoekers hebben zich afgevraagd wat nood-
zakelijke voorwaarden zijn om te komen tot integratie van infor-
matie. We zagen reeds dat naar de mening van Halford (1982) vol-
doende informatieverwerkings'capaciteit' moet overblijven  om,
met twee of meer informatie-elementen aanwezig in het korte-
termijn geheugen, ook nog een operatie met die eenheden te
kunnen verrichten. Volgens andere onderzoekers kan informatie
alleen gelntegreerd worden als die informatie op een bepaalde
wijze gecodeerd is. Naar de mening van K.G. White (1974) en
Neisser (1967) kan integratie pas plaatsvinden als de informatie
in meer abstracte vorm gerepresenteerd is.  Bruner bleek (zie
hoofdstuk 1) de mening toegedaan dat 'organisatie' van informa-
tie afhankelijk is van 'symbolische representatie' oftewel re-
presentatie d.m.v. de taal  (welke wijze van representatie pas
tussen 5 en 7 jaar de dominante modus zou worden). Bryant (1974)
maakte onderscheid tussen 'relatieve' en 'absolute' codes.
Volgens hem hebben relatieve codes het nadeel dat zij geen inte-
gratie  van  informatie  over  de  tijd mogelijk maken.  Ook  bij
Bryant treffen we de opinie aan, dat de intrede van de 'hogere'
vorm van codes (absolute codes) ligt tussen 5 en 7 jaar.

Weer andere onderzoekers zijn van mening dat integratie van
verschillende informatie-eenheden pas mogelijk wordt, of althans
ten zeerste gefaciliteerd wordt, door de aanwezigheid van, en
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ook het gebruik van, bepaalde 'schema's' in de zin van bepaalde
integrale representaties. In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.5.2) gaven
we reeds aan dat volgens Girgus en Hochberg (1970) door ervaring
binnen het permanente geheugen opgebouwde 'schematic maps' een
organiserende functie hebben in de verwerking van successieve
stimuli. Uit de resultaten van het onderzoek van Girgus en
Hochberg zou afgeleid kunnen worden dat kinderen jonger dan 6
jaar nog niet beschikken over dergelijke 'schematic maps', of er
althans nog geen gebruik van maken. In hun experimenten is ech-
ter niet gecontroleerd voor mogelijke verschillen in aandacht en
kortgeheugen tussen kinderen van verschillende leeftijd. Aange-
zien er ook geen rechtstreeks onderzoek naar het bestaan c.q.
functioneren van 'schematic maps'  is gedaan, is in feite niet
daadwerkelijk aangetoond dat de problemen die kinderen jonger
dan 6 jaar hebben met het herkennen van figuren bij successieve
presentatie van onderdelen van die figuren, berusten op afwezig-
heid c.q. niet gebruiken van 'schematic maps'. Desalniettemin
zijn de ideeen van Girgus en Hochberg waard om nader onderzocht
te worden (zie behalve de in paragraaf 1.5.2 reeds genoemde
publicaties tevens Hochberg, 1978). Het gebruik van integralen
zoals schematic maps als 'hypothesen'  omtrent de aard van de
figuren die successief gepresenteerd worden, tlldens die succes-
sieve presentatie, zou een meer efficiente wijze van informatie-
verwerking betekenen. Een soortgelijke gedachte troffen we

overigens ook aan bij Holden (zie paragraaf 1.5.1). Voorts is er
een sterke verwantschap met Neisser's (1967) visie op het proces
van visuele perceptie in het algemeen.

Een complicatie lijkt echter te zijn,  dat een dergelijk
systeem van 'hypothese-testen' op zichzelf ook weer temporele
integratie vereist. Daarnaast blijft de vraag,  hoe schematic
maps etc.  in feite tot stand komen; ook de vorming van derge-
lijke schema's op zich houdt wellicht reeds altijd temporele
integratie in.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat er meer te zeggen
blijkt over integratie sec dan op het eerste gezicht het geval
leek te zijn. Uit resultaten van diverse onderzoeken valt op te
maken, dat kinderen voor de leeftijd van 4   5 jaar niet in
staat zijn tot integratie als mentale operatie. Als het kind
eenmaal 4 6 5 jaar is, blijkt het in staat tot integratie van
twee informatie-eenheden. Het is o.i. overigens toch denkbaar
dat er eenvoudiger vormen van integratie bestaan waar kinderen
al op jongere leeftijd toe in staat zijn, maar die tot nu toe
niet onderzocht zijn. Vanaf 4 a 5 jaar is er in elk geval sprake
van een voortdurende toename van het aantal informatie-eenheden
dat gelntegreerd kan worden. Daarnaast zijn verschillende sug-
gesties gedaan omtrent factoren die een rol spelen bij integra-
tie als mentale handeling; deze suggesties verdienen zeker nader
onderzoek.

4.3.4 MediatieRrocesselk

In de voorgaande drie paragrafen is de ontwikkeling van drie
'functies'  -aandacht, geheugen en integratie sec - besproken,
die op te vatten zijn als rechtstreeks betrokken bij temporele
integratie. In het kader van die bespreking stuitten we reeds op
een aantal factoren die op hun beurt weer gerelateerd zijn, of
mogelijk gerelateerd zijn, aan genoemde drie functies. Het doel
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van deze paragraaf en van de volgende is het geven van een kort
overzicht van processen die indirect bij de ontwikkeling van
temporele integratie betrokken zouden kunnen zijn.

Door vele onderzoekers op het gebied van de ontwikkelings-
psychologie is gesteld dat in de loop van de ontwikkeling verba-
le symbolen in toenemende mate een medifrende rol gaan spelen in
de informatieverwerking van het kind; in het bijzonder de leef-
tijdsperiode van 5 tot 7 jaar is daarbij als een belangrijke
ontwikkelingsfase aangewezen (m.n. Bruner, Olver en Greenfield,
1966;  Flavell,  1970;  Kendler en Kendler,  1962;  Luria,  1960,
1961; Reese, 1962; Vygotski, 1962; White, 1935). Het toenemend
gebruik van verbale symbolen is theoretisch in verband gebracht
met de ontwikkeling van elk van de drie functies die o.i. direct
betrokken zijn bij temporele integratie. Het meeste empirisch
bewijsmateriaal is verzameld t.a.v. de rol van 'verbale media-
tie'  in de ontwikkeling van het geheugen. Benoemen van stimuli
en verbale rehearsal behoren tot de 'strategiefn' die kinderen
tussen 5 en 7 jaar met succes gaan gebrui- ken in geheugentaken
(zie 4.3.2). T.a.v. de rol van verbaal symboolgebruik in de ont-
wikkeling van integratieve processen op zich is nog slechts in-
directe empirische steun gevonden, met name in het onderzoek van
Bruner en medewerkers (Bruner et al., 1966). Beilin (1976) komt
tot de conclusie, dat er tamelijk veel empirische evidentie is
voor de invloed van 'verbal rule instruction' op conservatie.

T.a.v. de rol van verbaal symboolgebruik in de ontwikkeling
van de aandacht heeft empirisch onderzoek overwegend negatieve
resultaten opgeleverd.  In  de theorie van Luria (1960,  1961)
wordt, zoals we reeds zagen in paragraaf 4.3.1, de ontwikkeling
in concentratievermogen die speciaal  tussen 5 en 7 jaar zou
optreden toegeschreven aan een toenemende verbale regulatie van
gedrag. De meeste resultaten van onderzoek waarin Luria's theo-
rie getoetst is, bevestigen wel dat het kind tussen 5 en 7 jaar
aanzienlijk meer controle over het eigen gedrag verwerft, maar
niet dat deze betere zelfcontrole het gevolg is van een regule-
rende werking van de taal  (zie o.a. Flavell,  1977;  Meacham,
1978).

De relatie tussen verbale mediatie enerzijds en aandacht en
inhibitievermogen  anderzijds lijkt eerder andersom te  zijn.
Volgens S.H. White (1965) wordt, tussen 5 en 7 jaar, door een
toenemend inhibitievermogen t.a.v. 'associatieve' (automatische)
responsen op stimuli, die sneller beschikbaar zijn dan 'geme-
dieerde'  responsen, voldoende tijd gecreferd voor het optreden
van mediatie in het  algemeen,  waarvan een der belangrijkste
aspecten is het gebruik van verbale representaties van stimuli.
White beschreef deze ontwikkeling als een overgang van een 'as-
sociatief'  naar een 'cognitief' niveau van functioneren. Enige
indirecte empirische steun voor de gedachte dat het optreden van
(verbale) mediatieprocessen afhankelijk is van (N.B. echter niet
zonder meer veroorzaakt wordt door) inhibitie van associatieve
responses, wordt geleverd door resultaten van enkele onderzoeken
van White zelf (zie White, 1965) en van Peterson (1973).
Peterson toonde aan dat een sterkere mate van tijdspressie bij
7-jarige kinderen leidde tot vermindering van het optreden van
verbale mediatie in een taak waarin discriminatoire responsen op
bepaalde visuele stimuli zowel via verbale labels als via direc-
te S-R verbindingen gegeven konden worden; de grotere tijdspres-
sie (1.3 i.p.v. 5.1 sec beslissingstijd) had geen invloed op de
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'single link' responsen. Peterson suggereerde voorts dat inhibi-
tie van associatieve responsen gemakkelijker zou kunnen worden
naarmate met toenemende leeftijd, als gevolg van een grotere
mate van routine, mediatieprocessen sneller zouden kunnen gaan
verlopen.

In het voorgaande is vrijwel uitsluitend gesproken over
mediatieprocessen van verbale aard. Het is echter duidelijk dat
ook nonverbale mediatieprocessen denkbaar zijn. Naar de mening
van Flavell (1970) zouden ook 'iconische'  representatie en re-
presentatie d.m.v. gebaren een medifrende rol kunnen spelen in
geheugentaken, en dit voor bepaalde taken en voor informatie van
bepaalde aard op meer efficifnte wijze dan verbale representa-
tie. Tevens zouden volgens Flavell (zie Flavell, 1977) bewegin-
gen, visuele beelden etc. een controlerende werking OP het
gedrag kunnen hebben. De visie van Flavell gaat dus min of meer
in tegen de ideefn van b.v. Bruner en Luria. Maar ook Van Meel
(1973) is van mening dat in het bijzonder wat hij noemt 'kine-
tische' representatie  (=  representatie d.m.v. bewegingen) in
bepaalde situaties van evenveel waarde kan zijn voor de informa-
tieverwerking als verbale representatie in andere situaties.

Zo zijn er meer voorbeelden te geven van erkenning van
nonverbale vormen van mediatie. Bij Posner (1967, 1973) vindt
men ook de suggestie van mediatie door visuele en kinesthetische
of motorische geheugencodes als alternatieven voor verbale me-
diatie. Posner gebruikte zelfs de term 'visuele rehearsal'.
Mwanalushi (1974) benadrukte dat, in elk geval waar het gaat om
verbale vs 'imaginaire'  codering,  stimuli al naar gelang hun
aard  gecodeerd  worden  door  het meest 'geschikte' coderings-
systeem. Reese en _Lipsitt (1970) spraken van 'mediators such as
words and images', en ook de Kendlers (o.a. Kendler en Kendler,
1962) hebben af en toe gesteld dat de 'medifrende response' niet
per se verbaal hoeft te zijn.

Het lijkt ons dat in principe mediatieprocessen inderdaad
van allerlei aard kunnen zijn. Ook b.v. de 'schematic maps' van
Girgus en Hochberg (zie 1.4.3) zouden we als nonverbale 'media-
toren' willen beschouwen.

Empirisch onderzoek zal moeten uitwijzen welke invloed non-
verbale mediatieprocessen, in vergelijking tot verbale mediatie-
processen, precies hebben op geheugen, aandacht en het verrich-
ten van mentale operaties, en zo indirect op (de ontwikkeling
van) temporele integratie.

4.3.5  Snelheld_van_informatieverwerklng

Tenslotte bespreken we heel kort in algemene zin een factor, die
o.i. niet over het hoofd mag worden gezien in deze bespreking
van de mogelijke determinanten van de ontwikkeling van temporele
integratie. Uit de literatuur blijkt duidelijk, dat naarmate het
kind ouder wordt, de snelheid van informatieverwerking voort-
durend toeneemt (zie, naast de in paragraaf 1.4.3 reeds genoemde
literatuur, o.a. Bosco, 1972; Chi, 1977; Fearweather, 1978;
Surwillo,  1977;  Wickens,  1974). We kunnen ons afvragen welke
gevolgen dit voor de ontwikkeling van temporele integratie kan
hebben.

Een minder snel verloop van informatieverwerkingsprocessen
zal meer nadelig zijn naarmate de tijdsduur van de intervallen
tussen te integreren informatie-eenheden korter is, waardoor het
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voordeel van het geringere beroep op het duur-aspect van de
aandacht op een bepaald moment teniet kan worden gedaan. Wanneer
het encoderingsproces nog niet voltooid is bij het verschijnen
van een op een bepaalde informatie-eenheid volgende eenheid,
kunnen er twee dingen gebeuren. Of het encoderingsproces wordt
voortijdig afgebroken, waardoor de eerste stimulus niet of niet
volledig geregistreerd wordt, of geen verdere codering plaats-
vindt die anders wel zou hebben plaatsgehad; of het encoderings-
proces wordt voltooid terwijl de volgende stimulus gepresenteerd
wordt, waardoor deze volgende stimulus niet opgenomen wordt. In
het laatste geval is er sprake van geen of onvoldoende aandacht
voor de tweede stimulus. In het eerste geval is er sprake van of
onvoldoende aandacht voor de eerste stimulus (in de zin dat deze
stimulus niet geldentificeerd wordt), of een afwezige of in elk
geval minder uitgebreide verdere codering van die eerste stimu-
lus (zoals het hechten van een verbaal label aan de stimulus)
waardoor het verblijf in het kortgeheugen en/of de .mogelijkheid
tot integratie met volgende stimuli nadelig belnvloed kan wor-
den. En ook al vindt codering in de zin van b.v. benoeming van
de stimulus plaats, dan is in elk geval de mogelijkheid tot
rehearsal beperkt of afwezig, wat ook weer de kans op verval
binnen het kortgeheugen groter maakt. In het algemeen is, zo kan
men stellen, de mogelijkheid tot het plaatshebben van mediatie-
processen beperkt (vgl. Peterson, 1973 en White, 1965).

Het is derhalve aannemelijk, dat verschillen in informatie-
verwerkingssnelheid tussen kinderen van verschillende leeftijd
door kunnen werken in hun temporele integratie prestaties, voor-
al in situaties waarin sprake is van relatief korte tijdsinter-
vallen tussen informatie-eenheden en/of waarin de taak een rela-
tief uitgebreid coderingsproces vereist.

4.4 Een geintegreerde visie

Uit het voorgaande is duidelijk dat we m.b.t. mogelijke deter-
minanten van ontwikkelingen in temporele integratie te maken
hebben met een veelheid van factoren. Desalniettemin hebben we
in onze bespreking reeds getracht hierin enige  lijn  aan te
brengen, een poging die wij in deze paragraaf willen voortzet-
ten.

De factoren die van invloed zijn of zouden kunnen zijn op
temporele integratie zijn voor te stellen als liggend op tenmin-
ste twee niveaus. We vatten kort samen: 1) Op het eerste niveau
bevinden zich de factoren die rechtstreeks bij het temporele
integratieproces betrokken zijn: aandacht, geheugen en integra-
tie sec. Binnen de factor aandacht kunnen nader onderscheiden
worden het duur-aspect,  het selectieve aspect en het iverde-
lings'aspect; binnen de factor geheugen het duur-aspect en het
hoeveelheidsaspect. 2) Op het tweede niveau bevinden zich facto-
ren als mediatieprocessen (codering of representatie in velerlei
vorm, strategiegebruik, schema's, etc.), informatieverwerkings-
snelheid, en wellicht inhibitievermogen. Deze factoren zijn (mo-
gelijk) van invloed op temporele integratie via de factoren op
niveau 1.

De inwerking van de niveau 2 factoren op temporele integra-
tie kan langs verschillende wegen verlopen. Mediatieprocessen
lijken vooral van invloed te zijn op geheugen en op integratie
sec. Informatieverwerkingssnelheid lijkt vooral van invloed op
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aandacht, maar ook op geheugen en integratie sec. Inhibitie zou
van invloed kunnen zijn op aandacht.

Er lijkt echter geen sprake te zijn van eenrichtingsver-
keer. Zo zou aandacht weer van invloed kunnen zijn op media-
tieprocessen.  En temporele integratie zelf kan b.v. weer van
invloed zijn op geheugen (b.v. groeperingsstrategie).

De ontwikkeling van temporele integratie in het allemeen
kan gezien worden als het resultaat van een samenspel van op
verschillende tijdstippen optredende ontwikkelingen in al deze
factoren. In hoeverre kunnen we nu, in de ons ter beschikking
staande onderzoeksgegevens uit de literatuur, een verklaring
vinden voor de in ons eigen onderzoek (zie hoofdstuk 2 en 3)
geconstateerde ontwikkelingen in temporele integratie?

Laten we speciaal de o.i. drie belangrijkste resultaten van
ons onderzoek naar de ontwikkeling van temporele integratie met
behulp van de figuur-reconstructietaak een voor een bekijken.
Ten eerste constateerden we dat tussen 4 en 5 jaar de ontwikke-
ling van temporele integratie zoals gemeten met de figuur-recon-
structietaak op gang komt: 3- en 4-jarige kinderen bleken, een
of twee individuele uitzonderingen daargelaten, onder geen van
de drie gebruikte condities in staat tot temporele integratie,
maar 5-jarigen waren in zeer behoorlijke mate in staat tot tem-
porele integratie onder conditie A (3 elementen in 4.5 sec). Dit
resultaat correspondeert opvallend met de conclusie n.a.v. het
onderzoek naar de ontwikkeling van 'integratie sec'  (zie par.
4.3.3), dat tussen 4 en 5 jaar kinderen voor het eerst blijk
geven in staat te zijn tot integratie als mentale operatie. Deze
ontwikkeling in integratie sec lijkt de doorslaggevende factor
in de ontwikkeling van temporele integratie in deze leeftijds-
fase te zijn. Volgens de gegevens m.b.t. het geheugen zijn kin-
deren reeds op 3-jarige leeftijd in staat drie successief gepre-
senteerde informatie-eenheden (in digit span taken) voor enkele
seconden in het korte-termijn geheugen vast te houden. Dit houdt
automatisch in dat zij dan tevens hun aandacht voor enkele se-
conden kunnen richten. Overigens lijkt het in paragraaf 4.3.3
vermelde  resultaat van het onderzoek van Bryant en Trabasso
(1971) wellicht in tegenspraak met het gegeven dat kinderen met
drie jaar reeds drie items kunnen onthouden; er is echter geen
sprake van tegenstrijdigheid, want de Bryant & Trabasso taak
bevatte vier premissen.

We dienen wel te bedenken, dat in de figuur-reconstructie-
taak integratie van tenminste drie elementen gevraagd wordt.
Integratie van twee elementen bleek in het door ons in hoofdstuk
3 beschreven onderzoek reeds bij 4-jarigen mogelijk. De kinderen
in het betreffende onderzoek waren in feite 4.5 jaar oud, zodat
dit resultaat niet in strijd is met de opvatting dat kinderen
pas met 4.5 jaar in staat zijn tot integratie sec. Toch sugge-
reert de goede prestatie van de door ons onderzochte 4.5-jarigen
op de twee-elementen integratietaak ons dat kinderen reeds op
jongere leeftijd in staat zouden kunnen zijn tot bepaalde een-
voudige vormen van integratie.

Het  tweede belangrijke resultaat van ons onderzoek naar
temporele integratie met behulp van de figuur-reconstructietaak
is het resultaat dat wij als het meest belangrijke beschouwd
hebben: de ontwikkeling t.a.v. het tijdsduur-aspect tussen 5 en
7 jaar. De vraag of deze ontwikkeling toe te schrijven is aan
een ontwikkeling van het vermogen tot sustained attention of van
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het vermogen om informatie gedurende een bepaalde tijdsduur in
het geheugen te bewaren, is nog niet te beantwoorden. De litera-
tuur suggereert dat beide factoren van belang zijn, maar feite-
lijke onderzoeksgegevens ontbreken tot op heden. De vraag zou
dan zeker ook zijn wat de relatieve bijdrage is van elke factor.
Voorts is er de sterke suggestie dat mediatieprocessen, zowel
van verbale als van nonverbale aard, een grote rol spelen in dit
geheel, een suggestie die o.i. ten zeerste het onderzoeken waard
is. Ook de rol van inhibitieprocessen interesseert ons in sterke
mate. Kortom er liggen t.a.v. de determinanten van de ontwikke-
ling van temporele integratie tussen 3 en 7 jaar nog vele onop-
geloste vragen.

Het derde belangrijke resultaat van ons temporele integra-
tie onderzoek is de gestage ontwikkeling t.a.v. het complexi-
teits-aspect tussen 5 en 11 jaar. Deze geleidelijke groei cor-
respondeert geheel met de in deze leeftijdsperiode geconsta-
teerde regelmatige toename van het aantal items dat in het kort-
geheugen kan worden vastgehouden, en van het aantal informatie-
eenheden dat gelntegreerd bleek te kunnen worden in het integra-
tie sec onderzoek. Maar ook de, eveneens geleidelijke, toename
in informatieverwerkingssnelheid kan een rol spelen in de ont-
wikkeling van dit aspect van temporele integratie.

Alles bijeen kan gesteld worden dat er sprake is van een
zeer redelijke mate van overeenkomst tussen de door ons gecon-
stateerde ontwikkelingen in temporele integratie en de gegevens
en hypothesen m.b.t. de ontwikkeling van bij temporele integra-
tie betrokken functies. Het lijkt erop dat in de ontwikkeling
van temporele integratie,  zoals gemeten met de figuur-recon-
structietaak, verschillende fasen te onderscheiden zijn (ruwweg:
4-5 jaar, 5-7 jaar en 7-12 jaar), elk gedetermineerd door be-
paalde ontwikkelingen in een of meer onderliggende processen. Er
ontbreken evenwel nog vele empirische gegevens t.a.v. de deter-
minanten van de ontwikkelingen in temporele integratie die zich
in de verschillende leeftijdsperioden voordoen, m.n. wat betreft
de ontwikkeling tussen 5 en 7 jaar. Enerzijds vertoont de binnen
de literatour aanwezige kennis betreffende de ontwikkeling van
diverse aspecten van (mogelijk) bij temporele integratie betrok-
ken functies op zich nog een aantal lacunes, en anderzijds is
ook van wel  vastgestelde ontwikkelingen in bepaalde functies
niet bekend op welke wijze deze ontwikkelingen leiden tot betere
temporele integratie in een bepaald opzicht. Een aantal van de
nog niet opgehel derde vragen hebben wij trachten te beantwoorden
in de in de komende hoofdstukken beschreven onderzoeken. In de
volgende paragraaf zullen we nader ingaan op de keuze van de
vraagstellingen voor de verschillende onderzoeken.

Alvorens hiertoe over te gaan, nog een opmerking. Aan de
hand van de analyse van wat bekend is over de ontwikkeling van
(mogelijk) bij temporele integratie betrokken functies moet het
mogelijk zijn bepaalde specifieke voorspellingen te doen omtrent
het optreden van nog niet bekende ontwikkelingen in temporele
integratie, voorspellingen  die  vervolgens empirisch getoetst
kunnen worden. In het tot nu toe door ons verrichte onderzoek
hebben wij deze werkwijze nog niet gevolgd, maar wij komen hier-
op terug in hoofdstuk 10.
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4.5 Naar eigen onderzoek van determinanten

In de door ons in de afgelopen jaren verrichte onderzoeken naar
determinanten van de ontwikkeling van temporele integratie zijn
met name de mogelijke determinanten van de temporele integratie
ontwikkeling tussen 5 en 7 jaar onderzocht. Besloten werd de
determinanten te bestuderen aan de hand van de analyse van
processen die (mogelijk) van invloed zijn op de prestaties op de
door onszelf ontwikkelde figuur-reconstructietaak. Deze taak
bleek zich goed te lenen voor allerlei experimentele manipula-
ties van variabelen. Voorts waren de naar onze mening belang-
rijkste resultaten in ons onderzoek naar de ontwikkeling van
temporele integratie geboekt in het onderzoek waarin deze taak
werd gebruikt. Tevens schiep het gebruik van steeds dezelfde
taak o.i. een bepaalde eenheid in het onderzoek. Nadeel van een
dergelijke keuze is wel dat taakspecifieke factoren een relatief
grote invloed kunnen uitoefenen. Daarom is in het in hoofdstuk 8
beschreven onderzoek getracht de invloed van de specifieke
(visueel-ruimtelijke) aard van de stimuli in deze taak apart te
onderzoeken, en is daarnaast in alle onderzoeken getracht op
basis van de resultaten zo ver te generaliseren als o.i. verant-
woord was.

Begonnen werd met onderzoek van de mogelijke rol van ver-
bale mediatieprocessen (hoofdstuk 5). Een van de redenen hier-
voor was gelegen in de grote nadruk die binnen de literatuur
gelegd wordt op juist taal als de factor die in toenemende mate
een medifrende rol gaat spelen in de informatieverwerking van
het kind in het algemeen tussen 5 en 7 jaar. Een andere reden
was gelegen in de suggestie van een grote invloed van benoem-
baarheid van informatie op temporele integratie door de resul-
taten van de in hoofdstuk 3 beschreven door ons verrichte onder-
zoeken. Centrale vraag in het onderzoek was of de ontwikkeling
tussen 5 en 7 jaar naar het overbruggen van grotere tijdsinter-
vallen verklaard kon worden door het gebruik gaan maken van
verbale codering van visuele elementen.

Behalve de rol van verbale mediatieprocessen is, mede op
grond van de uitkomsten van dit onderzoek naar het effect van
processen van verbale aard, ook de rol van kinetische mediatie-
processen (d.w.z. mediatie door representatie van informatie in
de vorm van bewegingen) onderzocht (hoofdstuk 6 en 7). De vraag-
stelling was analoog aan de vraagstelling in hoofdstuk 5.

In het in hoofdstuk 6 beschreven onderzoek is niet alleen
de invloed van bewegingen waardoor informatie gerepresenteerd
wordt bestudeerd, maar tevens de relatie tussen temporele inte-
gratie en andere vormen van motorische activiteit. Doel daarvan
was het verkrijgen van kennis omtrent de rol van aandachts- en
inhibitieprocessen in de ontwikkeling van temporele integratie.
Ook in het in hoofdstuk 9 gerapporteerde onderzoek is de relatie
tussen temporele integratie enerzijds en aandachts- en inhibi-
tieprocessen anderzijds bestudeerd, maar nu via onderzoek bij
zgn. 'hyperactieve' kinderen.

In hoofdstuk 8 wordt onderzoek beschreven waarin de vraag
gesteld is in welke mate de ontwikkeling in temporele integratie
tussen 5 en 7 jaar toe te schrijven is aan ontwikkelingen in
resp. aandachtsduur  (op andere wijze gemeten dan in het  in
hoofdstuk 6 en 9 beschreven onderzoek) en geheugenduur. Ook
geheugenspanne (het aantal informatie-eenheden dat onthouden kan
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worden) is daarbij onderzocht. De resultaten van dit onderzoek
laten tevens conclusies toe omtrent de rol van integratie sec en
van - zoals reeds gezegd - de invloed van de specifieke aard van
de informatie.
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HOOFDSTUK 5

TEMPORELE INTEGRATIE EN VERBALE MEDIATIE

5.1 Inleiding

In het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek is getracht empiri-
sche evidentie te vinden voor de hypothese dat de ontwikkeling
van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar te verklaren is van-
uit een ontwikkeling in verbale mediatie. In hoofdstuk 4 (par.
4.3.4)  werd vastgesteld dat in de ontwikkelingspsychologische
literatuur vrij algemeen de leeftijdsperiode van 5 tot 7 jaar
beschouwd wordt als een fase waarin verbaal symboolgebruik een
belangrijke rol gaat spelen in de informatieverwerking van het
kind; er werden verschillende theoretisch mogelijke wegen aange-
geven waarlangs zulk symboolgebruik tot betere temporele inte-
gratie prestaties zou kunnen leiden.

Verdere aanwijzingen voor het bestaan van een relatie tus-
sen temporele integratie en verbale mediatie meenden we te vin-
den in de resultaten van een aantal in hoofdstuk 3 beschreven,
door ons verrichte onderzoeken. Ten eerste werd bij kinderen
onder 7 jaar geen effect van de factor tijdsduur gevonden voor
taken waarin  temporele integratie van gemakkelijk benoembare
informatie-elementen gevraagd werd. Ten tweede bleek in een
onderzoek met de figuur-reconstructietaak geen effect van de
factor tijdsduur op te treden bij 5-6 jarige kinderen afkomstig
van een kleuterschool die, in aanzienlijk sterkere mate dan
andere kleuterscholen, de nadruk legde op stimulering van de
taalontwikkeling van de kinderen,  in het bijzonder het leren
omzetten van ervaringen in taal.

We kunnen aan het voorgaande nog toevoegen, dat de te inte-
greren informatie-elementen in de figuur-reconstructietaak wel-
iswaar geen vaste, aparte namen hebben in het normale spraak-
gebruik, maar met behulp van termen als 'links',  'midden'  en
'onder' eventueel wel verbaal te coderen zijn (zoals ook b.v.
diagonale lijnen verbaal te coderen zijn - zie Olson, 1970). In
een pilot-onderzoekje bleken 7-jarige kinderen desgevraagd
inderdaad in staat tot het aanduiden van de afzonderlijke lijn-
stukken in dit soort termen (ook b.v. 'opzij'); 5-jarige kinde-
ren kwamen echter niet verder dan aanduidingen als 'streepje' of
'rechte' (als ze al een verbale aanduiding konden geven).

Laten we de in de ontwikkelingspsychologische literatuur
beschreven ideefn omtrent de ontwikkeling van verbaal symbool-
gebruik in relatie tot informatieverwerking nader beschouwen.
Van grote invloed op de latere theorievorming is geweest de
theorie van Vygotski (zie o.a. Vygotski, 1962). Volgens Vygotski
zou in de leeftijdsperiode van 3 tot 7 jaar (met name vanaf 6
jaar) een verinnerlijking plaatsvinden van spraak, dat daarmede
een instrument zou worden voor representatie en planning.

Een nadere uitwerking van Vygotski's theorie, met de nadruk
op het plannings- of  regulatie-aspect,  vormt de theorie van
Luria (1960, 1961) (zie ook hoofdstuk 4, par. 4.3.1 en 4.3.4).
Luria onderscheidde een drietal fasen in de ontwikkeling van
verbale regulatie van gedrag. In de eerste fase (1,5 - 3 jaar)
zou gedrag gereguleerd (hoewel alleen nog in de zin van 'ge-
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start') kunnen worden door verbale uitingen van anderen. In de
tweede fase (3 - 4,5 jaar) zou de eigen hardop uitgesproken taal
het gedrag kunnen reguleren, waarbij het semantische aspect ech-
ter nog van geringe invloed zou zijn. Tenslotte zou in de derde
fase (vanaf 4,5 jaar) regulatie van het gedrag door de eigen
verinnerlijkte spraak mogelijk worden; als uitingen hiervan
werden gezien o.m.  een toenemend inhibitie- en concentratie-
vermogen.

Een uitwerking van Vygotski's theorie met nadruk op het
representatie-aspect, gecombineerd met elementen uit de theorie
van Piaget, vormt de theorie van Bruner (zie hoofdstuk 1, par.
1.3.2). Volgens Bruner vindt tussen 5 en 7 jaar in de cognitieve
ontwikkeling een overgang plaats van een 'iconisch'  naar een
'symbolisch' stadium, oftewel een ontwikkeling gaande van repre-
sentatie in de vorm van perceptuele beelden naar representatie
in de vorm van taal als dominante representatie-modus. Van groot
belang is hier, dat in de visie van Bruner de iconische repre-
sentatie-vorm nog geen integratie (organisatie) van informatie
toelaat:  integratie zou eerst mogelijk gemaakt worden door de
symbolische wijze van representatie. Overigens laat ook volgens
Piaget de 'imaginaire' wijze van representeren in de pre-opera-
tionele fase geen coRrdinatie of integratie toe (Piaget, 1950);
de visie van Piaget op de rol van verbale representatie is ech-
ter heel anders dan die van Bruner (zie later).

Theoriefn vergelijkbaar met de voorgaande ontstonden binnen
het Amerikaanse neo-behaviorisme (Kendler en Kendler, 1962;
Reese, 1962) en vonden uitbreiding binnen de cognitieve psycho-
logie (m.n. Flavell, 1970, 1977). Het begrip 'mediatie' werd in
deze theoriefn aanvankelijk expliciet centraal gesteld. Volgens
Kendler en Kendler zou leren (in de zin van stimulus-response
leren) tot + 6 jaar overwegend plaatsvinden volgens eenvoudige,
'directe' S-R verbindingen, maar vanaf deze leeftijd in toeneme-
nde mate door interventie van 'mediatoren', m.n.  in de vorm van
innerlijke verbale responsen op externe stimuli,  die bepalen
welke gedragsresponse volgt op een bepaalde stimulus.

Het begrip 'mediatie' werd door Flavell ingevoerd binnen de
theorievorming m.b.t. de ontwikkeling van het geheugen. Tevens
bracht Flavell een nuancering aan. Hij maakte onderscheid tussen
'inediatie-deficientie' en 'productie-deficientie'. Volgens
Flavell (Flavell, Beach en Chinsky, 1966; Flavell, 1970) zou
er bij kinderen tot + 6 jaar sprake zijn van een productie-
deficientie: zij zouden stimuli minder goed onthouden dan oudere
kinderen doordat zij niet spontaan 'mediatoren'  zoals verbale
labels produceren die, ils ze geproduceerd zouden worden, geheu-
gen-ondersteunend zouden werken. Er zou geen sprake zijn van een
mediatie-deficifntie, oftewel een mogelijk wel spontaan genere-
ren van potentifle mediatoren doch zonder dat deze reeds daad-
werkelijk een medierende rol vervullen. Later zijn de twee door
Flavell onderscheiden begrippen in andere termen vervat (zie
b.v.  Reese en Porges,   1976) . Tegenwoordig spreekt  men  i.p.v.
'productie-deficientie' van 'niet spontaan gebruiken van strate-
gieen' (zie o.a.-Flavell, 1977; Kail en Hagen, 1982); zie ook
paragraaf 4.3.2.

Ook in de theorie van White (1965) die, zoals we zagen in
hoofdstuk 2 en 4, trachtte te komen tot een integratie van alle
hypothesen en onderzoeksresultaten m.b.t. de cognitieve ontwik-
keling tussen 5 en 7 jaar, treffen we de veronderstelling van
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een in die leeftijdsfase gaan gebruiken van verbale symbolen
aan. Als eerste van de vier door hem onderscheiden fundamentele
veranderingen in de '5 to 7 shift' noemde White: de ontwikkeling
van het vermogen om taal-representaties van stimuli te gebrui-
ken.

Tot dusverre hebben we in feite louter hypothesen m.b.t. de
rol van verbaal symboolgebruik binnen de cognitieve ontwikkeling
beschreven.  In hoeverre zijn deze hypothesen nu ook bevestigd
door resultaten van empirisch onderzoek? Ten eerste kunnen we
constateren, dat vele van de hier geschetste ideefn de hypothe-
se-status nog niet of nauwelijks te boven zijn, omdat er nog
geen directe empirische toetsing heeft plaatsgevonden.  In de
tweede plaats zijn verschillende ideeen aan kritiek onderhevig,
door negatieve onderzoeksuitkomsten danwel om andere redenen. In
het vorige hoofdstuk (par. 4.3.4) vermeldden we reeds, dat toet-
sing van de theorie van Luria veel negatieve resultaten had op-
geleverd. Weliswaar is een sterke toename van zelfcontrole of
-regulatie tussen 3 en 7 jaar steeds aantoonbaar, maar het is
niet  aangetoond dat  taal  (spraak)  hierin een wezenlijke rol
speelt.

De theorie van de Kendlers is te beperkt genoemd qua ver-
klaringsmogelijkheden (Halford, 1982). Wat betreft de theoriefn
van Bruner en Vygotski heeft in feite weinig rechtstreekse toet-
sing plaatsgevonden. Een algemeen punt van kritiek op deze theo-
riefn is, dat ze op een aantal essentifle punten te vaag gefor-
muleerd  zijn (Halford, 1982; Kail en Hagen, 1982; Kosslyn,
1978). Kail en Hagen (1982) komen voorts tot de conclusie, dat
de 'encoding shift' hypothese, zoals die door o.a. Bruner gefor-
muleerd is, in zi-jn meest algemene vorm als onjuist beschouwd
moet worden. Resultaten van verschillende onderzoeken suggereren
volgens hen,  dat zelfs hele jonge kinderen (2- en 3-jarigen)
niet uitsluitend gebruik maken van perceptuele codes, maar ook
reeds van- symbolische of conceptuele codes.  Kail en Hagen ver-
wijzen hierbij naar studies van Esrov, Hall en Lafever (1974),
Faulkender,  Wright en Waldron  (1974)  en Perlmutter en Myers
(1979), waarin het geheugen voor  plaatjes  en  woorden  werd
onderzocht.

Een meer specifieke vorm van de 'encoding shift' hypothese
zou volgens Kail en Hagen echter wel houdbaar kunnen blijken. In
bepaalde situaties zouden jongere kinderen meer geneigd kunnen
zijn dan oudere om perceptuele codes te gebruiken. Voorts lijkt
het er volgens hen op dat het gebruik van symbolische codes bij
hele jonge kinderen nog wel zeer beperkt is, en dat met toene-
mende  leeftijd  een voortdurende ontwikkeling  plaatsvindt  wat
betreft dit gebruik.

Bovenstaande visie van Kail en Hagen lijkt ons heel reeel.
Aan de ene kant zijn er o.i. voldoende onderzoeksresultaten die
erop wijzen dat de gedachte van een toenemende invloed van ver-
baal symboolgebruik in de loop van de cognitieve ontwikkeling in
grote lijnen wel juist is. Zoals wij reeds in hoofdstuk 4 (par.
4.3.2 en 4.3.4) constateerden, is in het (vele) onderzoek (o.a.
door Flavell c.s.) naar de ontwikkeling van het geheugen duide-
lijk aangetoond, dat tussen 5 en 7 jaar kinderen gebruik gaan
maken van verbale symbolen in geheugentaken en daardoor ook be-
ter kunnen onthouden. Daarnaast tonen diverse onderzoeksresulta-
ten van Bruner en medewerkers (zie Bruner, Olver en Greenfield,
1966), alsmede van verschillende latere onderzoekers (zie o.a.
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Brown, 1977; Conrad, 1971; Hoving, Morin en Konick, 1974;
Ingison en Levin,  1975; Jones, 1973; Osler, Draxl en Madden,
1977;  Perlmutter en Myers,  1975) aan, dat visueel-perceptuele
codering bij kinderen t/m 5 jaar in vele gevallen een veel be-
langrijker representatiemiddel is dan verbale codering. Aan de
andere kant zijn er inderdaad onderzoeksgegevens die er op wij-
zen dat kinderen jonger dan 5 jaar in verschillende situaties
niet alleen perceptueel maar ook verbaal coderen.  Behalve de
door Kail en Hagen aangehaalde gegevens, noemen we hier resulta-
ten van onderzoek van Perlmutter en Myers (1975) en Tversky
(1973).

Overigens is het van belang erop te wijzen, dat met het
louter constateren dat op een gegeven moment verbale codering
van informatie (meer) optreedt, niet automatisch gezegd is dat
die verbale representatie de oorzaak is van andere verschijnse-
len op cognitief gebied. Op dit punt is de oorspronkelijke visie
van Piaget op de relatie taal-denken vermeldenswaard. Volgens
Piaget (zie o.a. Piaget, 1954, 1962) was er inderdaad sprake van
een toename van representatie in taal naarmate het kind ouder
wordt, maar speelde deze verbale representatie geen causale rol
in de cognitieve ontwikkeling: de verbale ontwikkeling zou niet
meer dan een consequentie van die cognitieve ontwikkeling zijn,
of louter een parallel ervan. We merken op, dat Piaget hiermede
in feite de enige vooraanstaande theoreticus was, die geen in-
vloed van taal op andere facetten van de cognitie in de loop van
de ontwikkeling veronderstelde. De belangrijke ontwikkeling op
cognitief gebied tussen 5  en 7 jaar werd (en wordt)  in de
theorie van Piaget toegeschreven aan de ontwikkeling van geheel
nieuwe cognitieve structuren. In de meer recente visie van
Piaget (zie o.a. Flavell, 1985) wordt taal echter toch erkend
als een causale factor t.a.v. sommige aspecten van het denken.
Naar onze mening zou de visie dat taal in het geheel geen causa-
le rol speelt in de cognitieve ontwikkeling, inderdaad evenzeer
onjuist zijn als de 'encoding shift' hypothese dat is. We hoeven
hiervoor alleen maar weer te verwijzen naar de duidelijk aange-
toonde invloed van verbaal symboolgebruik op het geheugen. Toch
is  het  zeker  niet  uitgesloten dat  er b.v., in weerwil van
Flavell's overtuiging, toch een stadium is in de ontwikkeling
van het geheugen waarin sprake is van zoiets als een 'mediatie-
deficientie' (dit is ook de suggestie van Hagen en Stanovich,
1977). Zo had in een onderzoek van Hagen en Kingsley (1968) het
hardop laten benoemen van stimuli geen positief effect op kort-
geheugen-prestaties van 4- en 5-jarige kinderen (wel op die van
6-jarigen). Alhoewel kinderen al op heel jonge leeftijd spontaan
stimuli benoemen in bepaalde taaksituaties (in elk geval werd
reeds bij 4-jarigen veelvuldig spontane verbale labeling geob-
serveerd in onderzoek van Perlmutter en Myers (1975), en in onze
eigen in hoofdstuk 3 beschreven onderzoeken met gemakkelijk be-
noembare stimuli), hoeft het dan ook niet per se zo te zijn dat
de kinderen daar al nuttig gebruik van maken in de betreffende
taak. Soms zullen ze daar in een later stadium wel toe in staat
zijn, soms echter zou de spontane benoeming wel eens 'niet meer'
dan een louter begeleidend verschijnsel bij de informatieverwer-
king kunnen blijken te zijn.

Wij gaan er vanuit, dat verbale codering van informatie
inderdaad vanaf een bepaalde leeftijd een actieve rol gaat spe-
len in de cognitieve ontwikkeling van het kind, echter zonder
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dat er sprake is van een plotselinge dramatische verandering
(zie ook Flavell,  1970), en zonder dat dit betekent dat flle
cognitieve ontwikkelingsverschijnselen vanaf dat moment te

verklaren zijn door een ontwikkeling in verbaal symboolgebruik.
Waar het om gaat, is het leren kennen van de situaties waarin,
en de condities waaronder, verbaal symboolgebruik een rol

speelt.  In het algemeen gesproken heeft het onderzoek op het
gebied van de cognitieve ontwikkeling nog  niet zoveel  nadere
specificaties opgeleverd. Toch zijn er reeds bepaalde nuancerin-
gen aangebracht, zoals b.v. de bevindingen van een relatief gro-
te invloed van verbaal symboolgebruik op de ontwikkeling van het
geheugen tussen 5 en 7 jaar, en de kennelijk geringe invloed op
de aandachtsontwikkeling in diezelfde leeftijdsfase (zie de kri-
tiek  op de theorie van Luria) . Overigens zijn er enkele onder-
zoeksbevindingen die suggereren dat ook het 'verbale element' in
de gedragsregulatietheorie van Luria (het grootste struikelblok
voor de critici) op bepaalde momenten geldig is:  in bepaalde
taaksituaties (Day en Bissell, 1978), of pas vanaf een hogere
leeftijd dan Luria veronderstelde (Higa et al., 1978).

Zo kunnen we ook de ontwikkeling van temporele integratie

die mogelijk belnvloed worden door de ontwikkeling van verbaal
opvatten als een van de facetten van de cognitieve ontwikkeling

symboolgebruik, omdat juist verbale representatie nu eenmaal een
voor temporele integratie bij uitstek geschikte coderingsvorm
zou kunnen zijn. Van de drie door ons in paragraaf 4.3.4 onder-
scheiden mogelijke wegen waarlangs verbale mediatie tot betere
temporele integratie zou kunnen leiden kwam, gemeten naar voor-
handen zijnde onderzoeksresultaten, 'via geheugen' o.i. sterk in
aanmerking,  'via integratie sec' enigszins, en 'via aandacht'
nauwelijks.  Doordenkend over de wijze waarop verbale codering
geheugen-ondersteunend zou kunnen werken, kunnen we weer tenmin-
ste drie mogelijkheden onderscheiden. Ten eerste zou een verbale
representatie meer bestand kunnen zijn ·tegen geheugenverval dan
b.v. een perceptuele of iconische representatie. Volgens
Mwanalushi (1974) hebben vele theoretici het verbale representa-
tiesysteem inderdaad als een in dit opzicht superieur coderings-
systeem beschouwd. Scarborough (1977) vond aanwijzingen dat kin-
deren van 4 en 6 jaar visuele codes gebruikten voor herkenning
van plaatjes na korte retentie-intervallen en verbale codes voor
herkenning na langere tijdsduren.  In de tweede plaats zou een
verbale code rehearsal gemakkelijker kunnen maken (en daardoor
het in het geheugen houden van de informatie bevorderen). In
beide gevallen zou van essentieel belang kunnen zijn dat een
verbale code veelal aanzienlijk 'simpeler' is dan een percep-
tuele code. Ten derde zou verbale representatie ervoor kunnen
zorgen dat er een extra code beschikbaar is, en door de 'dubbe-
le' codering de kans op onthouden vergroten  (ongeveer zoals
gedacht in de 'dual coding'  theorie van Paivio - zie o.a.
Paivio, 1971).

In de onderzoeksliteratuur op het gebied van de ontwikke-
ling van het geheugen wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen
louter benoemen enerzijds en rehearsal anderzijds, als 'strate-
gieen' die geheugen-bevorderend kunnen zijn. Van beide is daad-
werkelijk aangetoond dat zij effectief kunnen zijn (zie hoofd-
stuk 4, par. 4.3.2). Benoemen zonder meer wordt echter algemeen
beschouwd als een meer 'primitieve' strategie dan rehearsal, zo-
wel in de zin dat het een minder effectieve strategie zou zijn
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(zie o.a. Flavell, 1970; Reese en Porges, 1976), als in de zin
dat het een eerder in de ontwikkeling van het kind verschijnende
strategie zou zijn. Volgens Flavell (1970) zou verbale rehearsal
niet voor 5 jaar spontaan voorkomen, maar benoemen - als strate-
gie!  - al met 4 jaar. I.t.t. de eerder vermelde bevinding van
Hagen en Kingsley (1968), vonden b.v. Ward en Legant (1971) dat
- experimenteel gelnduceerde - benoeming van stimuli tijdens de
presentatie, zonder rehearsal, ook bij 4-jarigen reeds effectief
kan zijn; de aard van de (geheugen-)taak lijkt hierbij een rol
te spelen.

Hoe het ook zij,  de geheugen-ondersteunende werking van
verbale codes zou uitstekend de ontwikkeling m.b.t. het tijds-
duur-aspect van temporele integratie kunnen verklaren. Als ver-
baal symboolgebruik (ook) het integratieproces op zich zou be-
vorderen, zou dit in eerste instantie een verklaring vormen voor
de ontwikkeling van temporele integratie tussen 4 en 5 jaar,
hoewel het niet uitgesloten is dat ook tussen 5 en 7 jaar zich
nog een - verdere - ontwikkeling in integratie sec voordoet. De
hypothese dat verbale codering de 'mentale operatie' van inte-
gratie op zichzelf mogelijk maakt (Bruner) kan echter, zoals we
eerder zagen (par. 4.3.4), tot nog toe slechts in beperkte mate
bogen op steun van resultaten van empirisch onderzoek (Beilin,
Bruner c.s.). Het is o.i. desondanks zeker een plausibele hypo-
these, ook niettegenstaande Piaget's overtuiging dat taal geen
causale rol speelt t.a.v. mentale operaties.

In ons onderzoek naar de relatie tussen temporele integra-
tie en verbale mediatie hebben wij ons vooralsnog beperkt tot
toetsing van de hypothese, dat de ontwikkeling van temporele
integratie tussen 5 en 7 jaar toegeschreven kan worden aan een
ontwikkeling wat betreft verbaal symboolgebruik. Nader theoreti-
seren over de vraag hoe verbale coderingsprocessen tot betere
temporele integratie zou kunnen leiden, alsmede empirische toet-
sing van hypothesen op dit punt, leek ons pas zinvol wanneer de
eerste hypothese bevestigd zou zijn.

Teneinde de mogelijke causale relatie van verbale codering
met temporele integratie rechtstreeks te onderzoeken, werd een
experiment uitgevoerd volgens een trainingsparadigma. Kinderen
in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar werden verbale labels aangeleerd
voor de onderdelen van de te integreren figuren binnen de
figuur-reconstructietaak. De specifieke hypothese luidde dat de
verbale training zou leiden tot een vermindering van het effect
van de factor tijdsduur op temporele integratie bij 5-6 jarige
kinderen. Reden om het effect van de training ook bij kinderen
van 7 jaar te onderzoeken was een controle op eventuele neven-
effecten.

Binnen het kader van dit onderzoek werd tevens gepoogd in-
formatie te verzamelen m.b.t. het optreden van spontane verbali-
saties bij kinderen tijdens het uitvoeren van de temporele inte-
gratietaak. Daarbij werd,  in navolging van een onderzoek van
Flavell, Beach en Chinsky (1966), gebruik gemaakt van observatie
en navraag. Hier luidden de specifieke hypothesen: 1) dat kinde-
ren van 7 jaar meer spontane verbalisaties zouden vertonen dan
5-jarige kinderen; 2) dat binnen de groep 5-jarigen kinderen die
eventueel spontaan verbaliseerden, betere temporele integratie
prestaties zouden leveren dan kinderen die niet verbaliseerden.

Een probleem bij het doen van voorspellingen omtrent het
optreden van spontane verbalisaties was, dat het erg onzeker is
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op welke leeftijd precies verinnerlijking van spraak begint, en
OP welke leeftijd sprake is van volledige verinnerlijking.
Volgens Vygotski zou verinnerlijking beginnen met S a 6 jaar en

1

-

voltooid zijn met 7 6 8 jaar. Volgens Luria zou er al vanaf 4 f
5 jaar sprake zijn van internalisering. Resultaten van onderzoek
van Conrad (1971), waarin reeksen plaatjes van al dan niet qua
naam op elkaar gelijkende objecten moesten worden onthouden,
suggereren dat inderdaad reeds op de leeftijd van 5 jaar inner-
lijke verbale mediatie kan optreden. Onderzoeksresultaten van
Esrov et al.  (1974), Faulkender et al.  (1974), Perlmutter en
Myers (1975) en van Tversky (1973) wijzen zelfs al op innerlijke
verbale mediatie bij kinderen van 2, 3 en 4 jaar. Daarentegen
bleek in een onderzoek van Flavell et al. (1966) zelfs bij
10-jarige kinderen nog geen sprake van innerlijk verbaliseren
tijdens een geheugentaak (wel werd door alle kinderen hardop
geverbaliseerd). O.i. is het goed mogelijk, dat de leeftijd van
intrede van innerlijk verbaliseren varifert met het type cogni-
tieve opgave waar het kind voor gesteld wordt.

Ons onderzoek had daarom op het punt van het spontaan ver-
baliseren onvermijdelijk een enigszins exploratief karakter. In
feite waren wij in eerste instantie gelnteresseerd in het ant-
woord op de vraag of zich eigenlijk wel spontane verbalisatie
zou voordoen bij de uitvoering van de figuur-reconstructietaak.

5.2 Methode

5.2.1 Proefpersonen

Proefpersonen waren 20 kinderen van 5-6 jaar (gemiddelde leef-
tijd 5 jaar en 10 maanden), afkomstig van een gewone kleuter-
school, en 20 kinderen van 7-8 jaar (gemiddelde leeftijd 7 jaar
en 7 maanden), afkomstig uit de eerste en tweede klas van een
gewone lagere school. Alle kinderen waren jongens.

5.2.2 APEaratuur

Voor de temporele integratietaak werd gebruik gemaakt van het
i figuur-reconstructie-apparaat zoals beschreven in hoofdstuk 2.

5.2.3 Taak, experimentele condities en_procedure

In dit onderzoek werd de figuur-reconstructietaak zoals beschre-
ven in hoofdstuk 2 gebruikt. De presentatie van de figuur-onder-
delen geschiedde ditmaal alleen onder twee tijdsduurcondities:
de A-conditie (3 elementen in 4.5 seconde) en de B-conditie (3
elementen in 13.5 seconde). De stimulusduur per figuur-onderdeel
was 0.5 seconde.

Onder elk van de condities werden 6 items aangeboden. De in
totaal 12 items werden in een random volgorde gepresenteerd, met
dien verstande dat zowel in de eerste als in de tweede helft van
de testserie 3 items van elke conditie voorkwamen. Het onderzoek
vond plaats in ruimten binnen de scholen van de kinderen. Het
figuur-reconstructie-apparaat werd op dezelfde wijze opgesteld
als in het in hoofdstuk 2 beschreven onderzoek. Afname van de
temporele integratietaak geschiedde individueel door een rechts
naast het kind gezeten proefleider.
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Het onderzoek bestond Uit drie fasen (pretest-posttest
design).

Fase 1 (Pretest):
In fase 1 kregen alle 40 kinderen de temporele integratietaak
uit te voeren. De aan de kinderen gegeven instructie was gelijk
aan de instructie zoals gegeven in het in hoofdstuk 2 beschreven
temporele integratie experiment,  althans voor zover deze in-
structie van toepassing is in de situatie waarin temporele inte-
gratie alleen onder beide tijdsduurcondities A en B gevraagd
wordt.

Tijdens de afname van de temporele integratietaak obser-
veerde de proefleider op onopvallende wijze het kind, en noteer-
de zo nauwkeurig mogelijk elke opgemerkte verbale uiting van het
kind, hetzij hardop gesproken, hetzij fluisterend gesproken,
hetzij louter n de vorm van lipbewegingen. Waar het in de eerste
plaats om ging, was of een kind enige vorm van verbalisatie ver-
toonde die herkenbaar met de stimuli in de temporele integratie-
taak te maken had (vgl. Flavell et al., 1966).

Fase 2 (Trainingsfase):
Op basis van de temporele integratiescores in fase 1 werden zo-
wel de 5-6 jarigen als de 7-8 jarigen via 'blocking' in twee qua
temporele integratie score en qua leeftijd vergelijkbare groepen
verdeeld: een experimentele en een controlegroep. De experimen-
tele  groep op ieder  leeftijdsniveau ontving training in het
hechten van verschillende eenwoordslabels aan elk van de zeven
lijnstukken waaruit de figuren in de figuur-reconstructietaak
opgebouwd zijn, terwijl de controlegroep geen speciale behande-
ling onderging.

Als aan te leren verbale labels werden, in navolging van
een onderzoek van Mwanalushi (1974), voor de kinderen zeer
bekende namen van alledaagse voorwerpen gekozen, te weten: bal -
boom - zon - maan - ster - stoel - huis. De volgende overwegin-
gen lagen aan deze keuze ten grondslag. Ten eerste waren nonsen-
se-woorden of eventueel onbekende woorden o.i. moeilijker aan te
leren dan (zeer) bekende woorden (de kinderen zouden eerst nog
de woorden zelf moeten leren). Ten tweede bleek uit overleg met
kleuterleidsters, dat het af te raden was termen als m.n. links
en rechts te gebruiken in de trainingsprocedure, gezien het feit
dat 5-6 jarigen in het algemeen nog niet voldoende bekend zijn
met deze termen, en bovendien door het eventuele gebruik van
deze termen in verwarring zouden kunnen geraken in een onder-
wijsfase waarin zij juist bezig zijn deze begrippen aan te le-
ren. Ten derde werd om soortgelijke redenen afgezien van het
gebruik van de namen van de getallen 1 t/m 7 (o.m. gesuggereerd
door onderzoek van Peterson (1973)). Ten vierde veronderstelden
wij dat de betekenis van de gebruikte bekende woorden, in de zin
van de bijbehorende visuele associaties, niet een eventueel po-
sitief effect op temporele integratie zouden kunnen verklaren,
omdat de perceptuele representatie-modus nu juist minder ge-
schikt zou zijn voor temporele integratie dan de verbale modus
(zie par. 5.1). Ten vijfde moesten de labels auditief duidelijk
van elkaar verschillen (auditieve  gelijkenis  zou  verwarring
kunnen opleveren).

Het aanleren van de verbale labels vond plaats zes dagen
nadat een kind de temporele integratietaak in fase 1 verricht
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had. De training geschiedde deels groepsgewijs, deels indivi-
dueel. Eerst werd geoefend in groepjes van vijf kinderen. Na een
korte inleiding introduceerde de proefleider de aan te leren
namen bij de kinderen. Hij liet elk van de zeven lijnstukken
afzonderlijk 0.5 seconde oplichten op het scherm van het figuur-
reconstructie-apparaat, en noemde bij ieder lijnstuk de naam.
Wanneer alle lijnstukken een naam hadden gekregen, en de kinde-
ren elke naam tweemaal hardop herhaald hadden,  liet de proef-
leider alle zeven lijnstukken in dezelfde volgorde oplichten op
het scherm, en moesten de kinderen direct de naam van elk lijn-
stuk hardop zeggen. Dit werd zo nodig herhaald tot het benoemen
foutloos ging. Daarna werden de lijnstukken door elkaar aangebo-
den en moesten de kinderen wederom de namen hardop zeggen, net
zo lang totdat ook het door elkaar benoemen foutloos, en boven-
dien vlot ging. Als laatste onderdeel van het groepsgewijze ge-
deelte van de training werd het omgekeerde geoefend: de proef-
leider noemde door elkaar de namen, en de kinderen moesten aan-
geven welk lijnstuk bij elke naam hoorde.

Het individuele gedeelte van de training volgde onmiddel-
lijk na het groepsgewijze gedeelte. De vijf kinderen kwamen een
voor een bij de proefleider. Met gebruikmaking van random samen-
gestelde series van zeven lijnstukken werd eerst doorgeoefend
tot het kind twee series achtereen foutloos en vlot  (d.w.z.
response binnen 3 seconden) de namen kon noemen wanneer de lijn-
stukken op het scherm gepresenteerd werden (visueel-verbale kop-
peling), en vervolgens tot het kind twee series achtereen fout-
loos en vlot de lijnstukken kon aangeven wanneer de namen ge-
noemd werden (verbaal-visuele koppeling).

Een meer gedetailleerde beschrijving van de trainingsproce-
dure vindt men in bijlage 2.

- Vooronderzoek. Teneinde een idee te verkrijgen van de met
de training volgens de door ons ontwikkelde trainingsprocedure
gemoeide tijd, en m.n.  te bepalen of de kinderen de eenmaal
aangeleerde verbale labels ook na een dag (zie 'Fase 3: Post-
test' ) nog zouden kennen, werd een vooronderzoek uitgevoerd met
een aparte groep van 10 kleuters (jongens) van 5-6 jaar, afkom-
stig van een vergelijkbare kleuterschool. De kinderen bleken in
verrassend korte tijd de woorden perfect aan de lijnstukken te
kunnen leren koppelen: het groepsgewijze gedeelte van de trai-
ning nam + 19 minuten in beslag, en het individuele gedeelte 5
tot 10 minuten (dit verschilde per kind). Voorts bleken de ge-
leerde lijnstuk-woord associaties zeer goed bewaard te blijven
over een periode van tenminste 24 uur: een dag later maakten de
kinderen slechts bij hoge uitzondering een fout tijdens indivi-
duele sessies waarin zowel de verbaal-visuele als de visueel-
verbale koppeling  in een  serie van zeven lijnstukken getest
werd, terwijl ook de associatiesnelheid niet verminderd bleek
(specificatie fouten: verbaal-visueel 1x op 63 trials; visueel-
verbaal 2x op 63 trials; N.B. een kind was ziek tijdens de her-
test).

Fase 3 (Posttest):
In fase 3 kregen de kinderen uit zowel de experimentele groepen
als de controlegroepen nogmaals de temporele integratietaak te
verrichten (instructie: zie bijlage 3). Voor de kinderen uit de
experimentele groepen vond de afname van de temporele integra-
tietaak plaats een dag nadat het betreffende kind de verbale
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training had ontvangen. Voor alle groepen gold dat bij ieder
kind het voor de tweede maal afnemen van de temporele integra-
tietaak zeven dagen na de eerste afname plaatsvond.

Ook tijdens de tweede afname van de temporele integratie-
taak werd het kind door de proefleider geobserveerd, en werden
alle verbale uitingen van het kind genoteerd.

Bovendien werd, als aanvulling op de observatiegegevens,
direct  na voltooiing van de temporele integratietaak navraag
verricht bij het kind m.b.t. het eventuele gebruik van enigerlei
vorm van verbale mediatie. Dit geschiedde an de hand van een
viertal specifieke vragen (zie bijlage 3). Bij de formulering
van deze vragen was rekening gehouden met de bevinding in een
onderzoek van Blank (1975),  dat,  wil men bij jonge kinderen
bruikbare antwoorden krijgen op aan hen gestelde vragen m.b.t.
de wijze waarop ze bij een taak te werk gaan, de vragen zo con-
creet en specifiek mogelijk geformuleerd dienen te zijn (d.w.z.
men dient specifieker te vragen dan 'hoe heb je het gedaan?').
Voorts was in deze vragen met opzet de suggestie vermeden dat
het kind gebruik zou hebben gemaakt van de in fase 2 geleerde
namen. Na het stellen van de vier vragen werd echter, voor zover
dat nog niet was gebleken, toch aan het kind gevraagd of het
tijdens het uitvoeren van de temporele integratietaak 'aan die
woorden gedacht had'. Bovendien werd gecheckt of het kind de
namen nog allemaal kende.

5.3 Resultaten

5.3.1 Trainingsver102P

Het aanleren van de verbale labels in fase 2 van het onderzoek
verliep even snel als in het vooronderzoek (zie 5.2.3). Zowel
bij de 5-6 jarigen als bij de 7-8 jarigen nam het groepsgewijze
gedeelte van de training wederom ongeveer 10 minuten in beslag,
en het individuele gedeelte 5 tot 10 minuten.

5.3.2 Temporele integratiesc-gres

In tabel 5.1 zijn de gemiddelde pre- en posttestscores van de
verschillende groepen op de temporele integratietaak weergege-
ven.
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Tabel 5.1 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per groep en per conditie,
voor pre- en posttest.

Pretest Posttest

4.5 13.5 4.5 13.5
sec. sec. sec. sec.

experimentele
groep 4.1 3.0 4.5 4.1

5-6 jaar
controle-
groep 4.2 3.0 4.7 3.9

experimentele
groep 5.2 5.2 5.8 5.4

7-8 jaar
controle-
groep 5.4 5.5 5.7 5.5

Pretest: Op de pretest presteerden de 7-jarige kinderen onder
beide temporele integratiecondities beter dan de 5-jarigen, en
behaalden de 5-jarigen, in tegenstelling tot de 7-jarigen, een
lagere temporele integratiescore onder de lange tijdsduurcondi-
tie dan onder de korte tijdsduurconditie. Een 2 x 2 (leeftijd x
conditie) variantie-analyse met repeated measures op de laatste
factor (Winer, 1971) op de prest-scores, leverde een significant
hoofdeffect voor de factor leeftijd (F(1,38) = 30.41, p <.001)
OP, alsmede een significant conditie-effect (F(1,38= 15.58,
p<.001) en een significante leeftijd x conditie interactie
(F(1,38)=18.55, p<.001).

Posttest:

Groep 5-6 jaar: Bij de 5-jarigen vertoonden zowel de experimen-
tele groep als de controlegroep op de posttest een vooruitgang
in prestatie ten opzichte van de pretest. De vooruitgang was
significant voor wat betreft conditie B en totaalprestatie bij
de experimentele groep en voor wat betreft totaalprestatie bij
de controlegroep (p < .05; t-toets voor afhankelijke steekproe-
ven, eenzijdig), en randsignificant (.05 < p <  .10) voor wat
betreft conditie A en B bij de controlegroep.

De prestaties van de experimentele groep en de controle-
groep, die op de pretest op nagenoeg gelijk niveau lagen, ver-
schilden op de posttest niet van elkaar voor zover het de score
over beide temporele integratiecondities tesamen betreft. Het
verschil in prestatie tussen de korte en de lange tijdsduur-
conditie was echter op de posttest voor de experimentele groep
kleiner dan voor de controlegroep (hoewel voor beide groepen het
prestatieverschil tussen cond.itie A en B op de posttest kleiner
was dan op de pretest). Teneinde na te gaan of hier sprake was
van een significant verschil tussen beide groepen, werd op de
posttest-data van de 5-jarigen een 2 x 2  (groep x conditie)
variantie-analyse met repeated measures op de  laatste factor
uitgevoerd. Er werd een significant hoofdeffect voor de factor
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'conditie' gevonden (F(1,18) = 4.04, p < .01), doch geen signi-
ficante groep x conditie interactie (F(1 ,18) = .45). Opgemerkt
kan tenslotte nog worden, dat de temporele integratie prestaties
van de 5-jarigen op de posttest nog niet het niveau van de 7-
jarigen op de pretest bereikten.

Groep 7-8 jaar: Bij de 7-jarigen lagen de posttest-scores over
het algemeen ook op een hoger niveau dan de pretest-scores, m.n.
voor wat betreft de korte tijdsduurconditie. De prestatiever-
schillen tussen pre- en posttest, alsmede tussen groepen en tus-
sen condities, waren echter klein. Hierbij moet aangetekend wor-
den, dat de prestaties van de 7-jarige kinderen reeds op de pre-
test vrij dicht het plafond benaderden. De geringe spreiding der
scores maakte nadere statistische analyse van de data bij deze
groep weinig zinvol.

5.3.3 Observatie- en_navraaggegevens

Observatie. Spontane taakgerelateerde verbale uitingen tijdens
het verrichten van de temporele integratietaak, in welke vorm
dan ook, werden zeer weinig waargenomen. Bij de 5-jarige kinde-
ren werden dergelijke verbalisaties slechts bij 2, bij de 7-
jarigen slechts bij 3 van de 20 kinderen gesignaleerd. De kinde-
ren met taakgerelateerde verbale uitingen behoorden allen tot de
experimentele groepen. Van de beide 5-jarige kinderen noemde
een kind bij een van de items de in de trainingsfase geleerde
namen voor de drie lijnstukken, en benoemde het andere kind tij-
dens de posttest enkele malen de gehele figuur ('lijkt op een
omgekeerde T',  of  'lijkt op een parkeerplaats'). Van de drie
7-jarige kinderen vertoonden er twee zowel tijdens de pretest
als tijdens de posttest enkele verbalisaties. De verbale uitin-
gen waren niet belnvloed door de tijdens de trainingsfase ge-
leerde woorden. Efn kind benoemde af en toe de gehele figuur
('omgekeerde T', etc.). Bij de andere twee kinderen was sprake
van enkele niet-specifieke verbale uitingen (' die en die'; 'zo,
zo'). Deze niet-specifieke verbalisaties gingen steeds samen met
het maken van bepaalde nateken-bewegingen met de vinger. In fei-
te vormden nateken-bewegingen de enige - tevoren echter niet als
te onderzoeken aangemerkte - gedragscategorie die met enigszins
redelijke frequentie waar te nemen viel. Bij de 5-jarigen kwamen
deze bewegingen bij 7 kinderen voor, bij de 7-jarigen bij 8 kin-
deren (althans voor zover opgemerkt door de proefleider). Het in
de lucht natekenen van onderdelen van de figuren uit de tempore-
le integratietaak geschiedde in de regel met de vinger/hand; in
een enkel geval werd gebruik gemaakt van de voeten.

Navraag. Op de na afloop van de posttest door de proefleider ge-
stelde vragen m.b.t. de door het kind gevolgde 'werkwijze' tij-
dens de taak, bleken de kinderen vaak geen duidelijk antwoord te
kunnen geven. Alle reacties op de vragen werden daarom gebundeld
tot een geheel, waarbinnen een vijftal antwoordcategorieen on-
derscheiden werd. Antwoordcategoriefn en bijbehorende frequen-
ties van voorkomen vindt men in tabel 5.2.
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Tabel 5.2 Antwoordcategoriefn n.a.v. de navraag en aantal kinde-
ren per groep dat een bepaalde categorie noemde.

5-6 jaar 7-8 jaar
exp. contr. exp. contr.

1. Trainingsnamen geven aan
delen van figuren + aan denken
tijdens taak (vraag 1/vraag 3) 2/3     -      1/0    -

2. Zelfverzonnen namen geven
aan delen van figuren (vraag 3)    3       5      2      0

3. Zelfverzonnen namen geven
aan gehele figuren (vr.2/vr.4) 1/3 1/3 1/3 0/1

4. Natekenen                          2       0      0      0

5. Vasthouden in gedachten            3       0      1      4

Uit de tabel blijkt, dat de helft (2+3) van de kinderen uit
de experimentele groep bij de 5-jarigen naar eigen zeggen de
trainingsnamen had 'gebruikt'  tijdens de temporele integratie-
taak. Vrij veel kinderen wisten voorts zelf namen te bedenken,
voor zowel de afzonderlijke lijnstukken (vooral onder de 5-jari-
gen) als de gehele figuren. Slechts in drie gevallen was echter
sprake van een duidelijke aanwijzing dat het kind ook tijdens
het verrichten van de taak een of meerdere keren dergelijke
namen had gebruikt. Het betrof dan telkens het geven van namen
aan gehele figuren. De zelfverzonnen namen waren overigens van
zeer gevarieerde en soms ook zeer merkwaardig van aard. De gehe-
le figuren  werden benoemd als: driehoek, cirkel, rechthoek,
tweehoek, tweekant, driekant, trap, letter T, letter Z, kar,
vuur, roos, Robbie, eendje, doos, pannekoek, parkeerplaats, etc.
Aan de afzonderlijke lijnstukken werden ten dele soortgelijke
namen gegeven:  auto, bus, boot, kast, blokje, Huub, eenkant,
etc.

De categorie  'vasthouden in gedachten' was gebaseerd op
antwoorden op vraag 1, die geformuleerd waren als 'hield ze in
m'n hoofd', 'hield ze in m'n gedachte', 'dacht eraan', etc. Deze
categorie kwam in beide leeftijdsgroepen voor, bij de 7-jarigen
iets meer dan bij de 5-jarigen.

Niet opgenomen in tabel 5.2 is het resultaat van de contro-
le op het nog toekennen van de trainingsnamen bij de experimen-
tele groepen. Alle kinderen bleken de namen nog goed te kennen
(hoewel een van de 5-jarigen pas in tweede instantie).

5.3.4 Samenhang tussen_tempogele_integratiescores en indicatoren
voor verbale mediatie
-----------

Gepoogd werd met behulp van een drietal mogelijke maten voor
verbaal symboolgebruik nadere informatie te verkrijgen omtrent
de relatie tussen temporele integratie en verbale mediatie per
leeftijdsgroep.
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1.  Spontane verbalisatie:  Een zinvolle bepaling van een
verband tussen temporele integratie prestaties en het vertonen
van spontane taakgerelateerde verbale uitingen tijdens de tempo-
rele integratietaak, was in feite nauwelijks mogelijk door de
zeer geringe frequentie van voorkomen van dergelijke uitingen
(zie 5.3.3). Bovendien wareo de weinige geobserveerde verbale
uitingen deels van niet-specifieke aard. Voor de volledigheid
kan echter vermeld worden, dat de 2 kinderen in de experimentele
groep bij de 7-jarigen die niet-specifieke verbalisaties tijdens
de taak vertoonden, eerder slechtere dan betere temporele inte-
gratie prestaties leverden, m.n. op de posttest; het kind dat
gehele figuren benoemde, presteerde goed. Het kind uit de groep
5-jarigen dat gehele figuren benoemde, leverde echter geen ster-
ke prestatie; de 5-jarige die de trainingsnamen gebruikte, pres-
teerde wel goed.

2. Gebruik van trainingsnamen: De 5 kinderen uit de experi-
mentele groep bij de 5-jarigen die - naar eigen zeggen! - trai-
ningsnamen hadden gebruikt tijdens de temporele integratietaak
(zie 5.3.3:  'navraag'), vertoonden een zeer sterke verbetering
in temporele prestatie van pretest naar posttest (wat betreft
zowel korte  als  lange  tijdsduureonditie),  vergeleken met de
overige 5 kinderen uit deze experimentele groep. De gemiddelde
temporele integratiescores van  de  5  'gebruikers'  waren  3.6
(conditie A) en 2.8 (conditie B) voor de pretest en resp. 4.6
(A) en 4.4 (B) voor de posttest, terwijl de 5 'niet-gebruikers'
kwamen tot gemiddelde scores van resp. 4.6 (A) en 3.2 (B) voor
de pretest en resp. 4.4 (A) en 3.8 (B) voor de posttest. Hierbij
kan echter aangetekend worden dat, zoals uit de getallen blijkt,
de groep van 'gebruikers' op de pretest lagere temporele inte-
gratiescores behaalde (m.n. onder conditie A) dan de 'niet-
gebruikers' .

3. Aanleersnelheid trainingsnamen: In een poging om een
maat te crefren voor 'souplesse van verbaal symboolgebruik' werd
gebruik gemaakt van de bij de 5-jarigen voorhanden zijnde gege-
vens betreffende de snelheid waarmee elk kind uit de experimen-
tele groep in de trainingsfase de namen van de zeven lijnstukken
aanleerde. Per kind werden 3 scores bepaald: a) VM-A: het aantal
trials (= series van zeven lijnstukken) dat het kind nodig had
om de visueel-verbale koppeling aan te leren (d.w.z. te voldoen
aan het criterium van 2 achtereenvolgende foutloze series binnen
de tijdslimiet); b) VM-P: het aantal trials dat het kind nodig
had om de verbaal-visuele koppeling aan te leren; c) VM-T: het
totaal aantal benodigde trials (= de som van a en b).

Vervolgens werden voor deze groep kinderen product-moment
correlaties berekend tussen de drie leersnelheidsmaten en de
temporele integratie prestaties (N = 9; van een kind waren niet
voldoende trainingsgegevens beschikbaar). Er werden significante
positieve correlaties gevonden tussen leersnelheid en temporele
integratie onder conditie A op de pretest (voor VM-A: .70; voor
VM-P:  ·58; voor VM-T:  .64 ; p< .05 in alle gevallen, bij een-
zijdige toetsing). (N.B.  Een positieve correlatie-coefficieiit
wijst in dit geval ook op een werkelijk positief verband, omdat
voor de correlatieberekening uitgegaan werd van de aantallen
fouten op de temporele integratietaak.) De leersnelheidsmaten
correleerden echter niet met temporele integratie onder conditie
B op de pretest. Er was voorts een niet-significante tendens in
de richting van een negatief verband tussen leersnelheid en mate
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van 'verval' in temporele integratie over de tijd (verschilscore
B-A); d.w.z. kinderen die relatief snel de verbale labels aan-
leerden, vertoonden eerder een groter verval over de tijd dan
een kleiner verval (maar deze kinderen konden ook meer verval
vertonen omdat ze beter waren in temporele integratie onder
conditie A dan de andere kinderen). Vermeld dient overigens te
worden, dat de twee leersnelheidsmaten VM-A en VM-P onderling
zeer hoog correleerden (r = .93, p < .001).

Wat betreft leersnelheid en  temporele  integratie op de
posttest, werden geen significante correlaties gevonden. Er was
alleen nog sprake van een lichte tendens in de richting van een
positief verband tussen  leersnelheid en  temporele integratie
onder conditie A.

5.4 Discussie

Over het geheel genomen bieden de resultaten van dit onderzoek
weinig steun voor de hypothese, dat de door ons geconstateerde
ontwikkeling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar een
gevolg is van een toenemend verbaal symboolgebruik. Ten eerste
had het aanleren van verbale labels geen noemenswaardig positief
effect op temporele integratie bij 5-6 jarige kinderen: de pres-
tatieverbetering van pretest naar posttest was voor de experi-
mentele groep gemiddeld genomen niet groter dan die voor de
controlegroep, hoewel het verschil tussen de korte en de lange
tijdsduurconditie op de posttest op het oog iets kleiner was
voor de experimentele groep dan voor de controlegroep. Ten twee-
de leverde observatie van de kinderen tijdens de uitvoering van
de temporele integratietaak geen aanwijzingen op dat 7-jarigen
dan wel 5-jarigen in belangrijke mate spontaan gebruik maakten
van verbale symbolen bij het temporeel integreren: spontane ver-
balisaties werden vrijwel niet waargenomen.

Vooral de laatstgenoemde bevinding weegt o.i. zwaar. Wat
betreft het effect van de verbale training kan nog tegengeworpen
worden dat de verbale training niet langdurig en intensief ge-
noeg was geweest om een soepel en automatisch verlopend gebruik
van de aangeleerde verbale labels bij  het integreren van de
figuur-elementen uit de temporele  integratietaak mogelijk te
maken. Het aanleren van de verbale labels kostte overigens op-
vallend weinig moeite bij deze jonge kinderen, en het onthouden
van de labels over een periode van tenminste 24 uur was bijna
perfect. Wat betreft het nagenoeg niet optreden van enige waar-
neembare vorm van spontane verbalisatie OP beide leeftijds-
niveaus, lijkt het ons echter zonder meer zeer onwaarschijnlijk,
dat een dergelijk resultaat gevonden zou worden, indien verbale
symbolen wel een rol van betekenis zouden spelen bij de tempore-
le integratie. Zelfs al zou er op een bepaalde leeftijd sprake
zijn van internalisering van taal, dan zou een eventuele invloed
van verbaal symboolgabruik naar otis idee toch merkbaar moeten
zijn aan een grotere mate van spontaan verbaliseren dan nu geob-
serveerd werd.

Naar ons gevoel is het verbale symboolsysteem althans voor
deze vorm van teinporele integratie niet het meest gefigende
coderingssysteem. Weliswaar zijn stimuli zoals de figuur-elemen-
ten uit de figuur-reconstructietaak in principe verbaal codeer-
baar, maar deze wijze van coderen is o.i., zeker voor jonge kin-
deren,  tamelijk moeilijk en tijdrovend.  In een onderzoek van
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Daehler, Horowitz, Wynns en Flavell (1969) bij kinderen van 5
tot 10 jaar, bleek de kleur van de in het experiment gebruikte
lichtjes meer geschikt voor discriminatoire verbale codering dan
de spatifle positie ervan. Andere, niet-verbale representatie-
vormen  lijken meer geschikt voor het coderen van dergelijke
visueel-ruiintelijke  aspecten van  stimuli.  Wij  denken hierbij
zowel aan imaginaire of perceptuele codering als aan 'kineti-
sche'  codering. Dat imaginaire codering meer geschikt is voor
representatie van ruimtelijke positie en orifntatie van visuele
stimuli, alsmede cognitieve activiteiten hiermee, wordt gesteund
door resultaten van onderzoek van o.a. Mwanalushi (1974).
Mwanalushi vergeleek, bij kinderen van 6 en 9 jaar, het effect
van soortgelijke verbale 'pretraining' als in ons experiment met
het effect van imaginaire pretraining, op de reproductie van
ruimtelijke patronen van twee of drie betekenisloze visuele
vormen,  en vond dat verbale pretraining geen effect had doch
imaginaire pretraining wel. Steun komt ook van een experiment
van Millar (1971), die vond dat de instructie betekenisloze
vormen te visualiseren gedurende een delay van 5 seconden, een
positief effect had op het onthouden van deze vormen bij 4-jari-
ge kinderen. Aan de andere kant hebben wij in de inleiding van
dit hoofdstuk een aantal redenen genoemd waarom de perceptuele
of imaginaire representatiemodus minder geschikt zou zijn dan
het verbale systeem als het gaat om persistentie van opgenomen
informatie.

Wellicht komt eerder een 'kinetische' wijze van coderen,
oftewel representeren van informatie d.m.v. bewegingen, in aan-
merking als mogelijk meest geschikte coderingssysteem voor tem-
porele integratie van visueel-ruimtelijke stimuli. Reeds in eer-
dere onderzoeken met de figuur-reconstructietaak was opgevallen
dat kinderen bepaalde bewegingen - vooral handbewegingen, maar
ook andere bewegingen zoals hoofdbewegingen - maakten, waarin
vaak vorm en richting van de stimuli gerepresenteerd leek te
worden. Ook in dit onderzoek viel dit weer op. Natekenbewegingen
vormden zelfs de enige gedragscategorie die uit de observatie
tijdens het uitvoeren van de temporele integratietaak als rede-
lijk frequent waarneembaar naar voren kwam. Een duidelijke rela-
tie met de prestaties op de temporele integratietaak kon in dit
onderzoek niet worden vastgesteld, maar de observatie was ook op
verbale uitingen gericht en niet op bewegingen, zodat de proef-
leider/observator mogelijk veel ontgaan is. In een volgend
onderzoek zou de tijdens het uitvoeren van de taak optredende
motorische activiteit echter wel systematisch geobserveerd
kunnen worden, liefst met behulp van video-registratie van het
gedrag van het kind. Dan zou kunnen blijken of de ontwikkeling
van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar, i.p.v. op een ont-
wikkeling in verbale mediatie, op een ontwikkeling in 'kineti-
sche mediatie' berust.

Het is dus zeker niet zo, dat de negatieve bevindingen in
ons onderzoek m.b.t. de relatie tussen temporele integratie en
verbaal symboolgebruik impliceren, dat een ontwikkeling in het
gebruik van een bepaalde wijze van representatie bij de verwer-
king van informatie in het geheel geen rol speelt in de door ons
geconstateerde ontwikkeling van temporele integratie tussen 5 en
7 jaar. In hoofdstuk 4 (par. 4.3.4) wezen wij er reeds met na-
druk op, dat o.i. mediatieprocessen in principe van allerlei
aard kunnen zijn. Waar het dan om gaat is het d.m.v. empirisch
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onderzoek nader bepalen welke vorm van mediatie een rol speelt
in (de ontwikkeling van) welke vorm van informatieverwerking.

Dat verbale mediatie geen rol speelt in de ontwikkeling van
temporele integratie zoals wij die geconstateerd hebben, wil ook
niet zeggen dat verbaal symboolgebruik geen rol kan spelen in
(de ontwikkeling van) andere vormen van temporele integratie,
m.n.  integratie v6n  'gemakkelijk'  verbaal  codeerbare  stimuli
(zoals de stimuli in de in hoofdstuk 3, par. 3.3 en 3.4 beschre-
ven experimenten). Evenzo kan de ontwikkeling van temporele in-
tegratie van fnformatie die zelf reeds van verbale aard is (zo-
als b.v. in het geval van synthese van spraakklanken - zie
hoofdstuk 3, par. 3.5) in principe heel anders verlopen dan de
ontwikkeling van temporele integratie van stimuli zoals gebruikt
in de figuur-reconstructietaak.

Toch zijn er nog twee andere bevindingen in het onderhavige
onderzoek waar we nader op in dienen te gaan, omdat deze wil
lijken te wijzen op een bepaald verband tussen temporele inte-
gratie en verbale processen. Het betreft de sterkere vooruitgang
in prestatie van pretest naar posttest bij 5-jarige kinderen uit
de experimentele groep die volgens eigen zeggen gebruik hadden
gemaakt van de trainingsnamen tijdens de posttest, en de posi-
tieve correlaties die bij de experimentele groep van 5-jarigen
gevonden werden tussen temporele integratie onder de korte
tijdsduurconditie en de 'leersnelheids'maten. We gaan eerst
nader op de eerstgenoemde bevinding in.

Eigenlijk is het in de eerste plaats opmerkelijk dat bij de
navraag de helft van de kinderen uit de experimentele groep bij
de 5-jarigen aangaf aan de trainingsnamen te hebben gedacht tij-
dens de temporele integratietaak. Hoewel men zijn twijfels kan
hebben t.a.v. de betrouwbaarheid van de mededelingen der kinde-
ren, suggereert het niettemin dat de aangeleerde verbale labels
toch een bepaalde invloed hebben gehad op de informatieverwer-
king tijdens de temporele integratietaak, een suggestie die ver-
sterkt wordt door het feit dat de 'gebruikers' zoveel meer voor-
uitgang in prestatie boekten dan de 'niet-gebruikers'. Nu hadden
de kinderen die zeiden de trainingsnamen te gebruiken ook meer
'ruimte' voor prestatieverbetering omdat zij op de pretest, m.n.
onder de korte tijdsduurconditie, een aanzienlijk lagere tempo-
rele integratiescore hadden dan de andere kinderen. Het is dus
mogelijk dat hier sprake is van een plafond-effect of van het
statistische verschijnsel van regressie naar het gemiddelde. Als
we de data nauwkeuriger bekijken, kan een plafond-effect inder-
daad niet uitgesloten worden in het verschil in vooruitgang voor
conditie A, maar lijkt regressie naar het gemiddelde geen rol te
spelen in het verschil in vooruitgang voor zowel conditie A als
B (de vooruitgang in prestatie van de 'gebruikers' is daarvoor
veel te groot). Zeker wat betreft conditie B kunnen we o.i.
daarow toch wel spreken van een refel verschil in vooruitgang
tussen gebruikers en niet-gebruikers. en het blijft een feit dat
ook onder conditie A de gebruikers absoluut gezien sterk voor-
uitgaan.

Men zou op grond van het bovenstaande dan kunnen veronder-
stellen dat voor een bepaalde groep kinderen, n.1. kinderen die
ten opzichte van hun leeftijdgenoten minder goed zijn in tempo-
rele integratie, een bepaald gebruik van verbale symbolen wel
tot betere temporele integratie kan leiden. In een bepaald op-
zicht zou verbaal  symboolgebruik dan wel causaal gerelateerd
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kunnen zijn aan  temporele integratie,  zonder dat dit echter
betekent dat verbaal symboolgebruik een rol speelt in de 'na-
tuurlijke' ontwikkeling van temporele integratie (tussen 5 en 7
jaar). Verbaal symboolgebruik zou dan van nut kunnen zijn (mits
in een bepaalde vorm aangeleerd en gebruikt) voor die kinderen
waarbij de ontwikkeling van temporele integratie niet-reeds via
andere, 'natuurlijke' middelen op een bepaald niveau gekomen is.
Dit idee komt sterk overeen met het idee dat ten grondslag heeft
gelegen aan een door Bannatyne en Bannatyne (1975) ontwikkeld
trainingsprogramma voor kinderen met  leermoeilijkheden waarin
getracht wordt d.m.v. het aanleren van arbitraire verbale labels
kinderen tot betere concentratie, beter links-rechts onder-
scheid, etc. te brengen. In het navolgende zullen we echter
enkele bezwaren ter sprake brengen tegen zowel het idee van een
bepaald effect van verbaal symboolgebruik op zich als het idee
van een uniek effect van verbaal symboolgebruik. Bij de bespre-
king hiervan zullen we ook het gegeven van de positieve correla-
tie tussen temporele integratie en leersnelheid betrekken.

Het eerste bezwaar is dat in de boven beschreven redenering
nog geen rekening gehouden is met het feit dat ook de kinderen
van de controlegroep aanzienlijk vooruitgingen in prestatie van
pretest naar posttest. Evengoed als de vooruitgang van de totale
experimentele groep vergeleken is met de vooruitgang van de con-
trolegroep, dient de vooruitgang van de gebruikers van de trai-
ningsnamen hiermee vergeleken te worden. De conclusie moet dan
zijn, dat de vooruitgang van pretest naar posttest bij de kinde-
ren die naar hun zeggen de trainingsnamen gebruikten, veel min-
der spectaculair is als men deze vooruitgang legt naast de voor-
uitgang die de controlegroep te zien gaf. Toch kan gesteld wor-
den dat de vooruitgang bij de trainingsnaam-gebruikers iets gro-
ter was dan bij de controlegroep, ook als men kijkt naar de
vooruitgang van die kinderen uit de controlegroep die op de pre-
test een minder goede prestatie leverden. We komen dan aan het
tweede bezwaar (het eerste gedeeltelijk ontzenuwd hebbend).

Het tweede bezwaar is, dat onder bepaalde condities verbaal
symboolgebruik dan weliswaar lijkt te kunnen resulteren in een
betere temporele integratie bij bepaalde kinderen, maar dat het
o.i. aannemelijk is dat zo'n verbetering ook teweeggebracht kan
worden door andere factoren. We zullen dit toelichten aan de
hand van een nadere bespreking van de vooruitgang in prestatie
van pretest naar posttest bij de controlegroep.

De aanzienlijke prestatieverbetering die ook bij de con-
trolegroep van de 5-jarigen op de posttest optrad, mag beschouwd
worden als een refle vooruitgang. Immers regressie naar het ge-
middelde kan hierbij geen rol gespeeld hebben, omdat er geen
reden is om aan te nemen dat de score van deze groep op de pre-
test een voor deze leeftijd extreme score was (de gemiddelde
score van de 5-jarige kinderen op de pretest onder zowel de A-
als de B-conditie komt sterk overeen met de in hoofdstuk 2 en 3
(par. 3.2) vermelde resultaten, en er vond geen voorselectie op
basis van pretestscores plaats). De vraag is dan hoe deze voor-
uitgang in prestatie verklaard zou kunnen worden.

Ook in hoofdstuk 3 stelden we reeds de vraag (par. 3.2) hoe
een optredende vooruitgang  in  temporele  integratie prestatie
(bij 4- en 5-jarigen) over een periode van enkele dagen te ver-
klaren was. We zochten de verklaring toen in de richting van een
meer vertrouwd raken met de testsituatie met als gevolg minder



-01-

angst en betere concentratie. Het is echter ook mogelijk dat er
sprake is van een grotere mate van vertrouwdheid in andere zin.
We bedoelen vertrouwdheid met,  of liever bekendheid met, de
stimuli die in de taak aangeboden worden. Die bekendheid zou er
dan in bestaan dat het kind heeft gel eerd welke de relevante
stimulusdimensies zijn, en/of  mentale  representaties  van  de
stimuli heeft gevormd. De codering van de stimuli zou hierdoor
vergemakkelijkt kunnen worden (in de zin van een toename van
snelheid en adequaatheid van encodering van een stimulus bij
presentatie van die stimulus).  Volgens Huttenlocher en Burke
(1976) zouden ontwikkelingen in kortgeheugen bij kinderen voor
een belangrijk deel het gevolg zijn van een 'rapidly increasing
item encoding facility'. Mandler en Robinson (1978) benadrukken
het mogelijke belang van '(un)familiarity' van stimuli als de-
terminant van ontwikkelingstrends in geheugen. Gezien het feit
dat men hierbij dan denkt aan 'perceptuele' codering (en niet
aan verbale of kinetische), zouden we dan toch (zie eerder in
deze discussie) moeten aannemen dat louter een (door ervaring
ontstane) gemakkelijkere codeerbaarheid van stimuli onthouden en
integratie van die stimuli over langere tijdsduren bevordert.

Als het voorgaande waar is, dan zou hiermee tevens de wat
sterkere prestatieverbetering  op de posttest  van  de ' trainings-
naam-gebruikende' kinderen te verklaren zijn. De trainingsnamen-
gebruikers waren relatief zwak in temporele integratie op de
pretest (m.n. onder de korte tijdsduurconditie).  Tijdens de
trainingsfase bleken de kinderen die op de pretest een lagere
score hadden, meer trials nodig te hebben om de associaties tus-
sen de figuur-elementen en de verbale labels aan te leren (dit
volgt uit de posi_tieve correlaties tussen temporele integratie
onder conditie A en de leersnelheidsmaten - de tweede onder-
zoeksbevinding waar wij nog nader op in dienden te gaan). Maar
doordat zij tijdens de training meer trials nodig hadden, hadden
zij de kans meer ervaring op te doen met de stimuli uit de
figuur-reconstructietaak. Zo zou bij deze kinderen, weliswaar in
samenhang met koppeling aan verbale symbolen, doch zonder dat
deze verbale labeling essentieel was, een grotere mate van
bekendheid met de stimuli ontstaan kunnen zijn.

De hier geschetste verklaringen hebben vooralsnog een spe-
culatief karakter; aan de hand van in latere hoofdstukken be-
schreven onderzoeksgegevens kan wellicht meer gezegd worden. Wel
willen we er hier nog op wijzen, dat het feit dat bij de navraag
m.n. een aantal 7-jarige kinderen zei de lijnstukken 'in gedach-
ten vast te houden' wel in overeenstemming is met de hypothese
dat temporele integratie over langere tijdsduren mogelijk is bij
louter perceptuele of imaginaire codering. Ook willen we de aan-
dacht vestigen op de mogelijkheid, dat zelfs in situaties waarin
stimuli heel gemakkelijk 'natuurlijkerwijs' benoembaar zijn (zo-
als b.v. in het in par. 3.3 van hoofdstuk 3 beschreven onder-
zoek), daadwerkelijk optredende verbale coderingen niet de oor-
zaak zijn van een eventuele betere temporele integratie, doch
slechts een uiting vormen van de aanwezigheid van een meer fun-
damentele factor: de grote mgte van bekendheid van de stimuli in
kwestie. Als dit laatste het geval zou blijken te zijn, zou
daarmee de visie van Piaget op de relatie 'taal-denken' in ster-
ke mate empirisch gesteund worden. Tot dan blijft echter een
gemodificeerde vorm van Bruner's visie op deze relatie plausi-
bel: in situaties waarin verbale codering natuurlijkerwijs ge-
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makkelijk op kan treden, kan verbaal symboolgebruik het verloop
van bepaalde cognitieve processen bevorderen, maar in andere
situaties niet.

Nog een paar opmerkingen tot slot.  De in dit onderzoek
gevonden correlatie tussen temporele integratie (onder conditie
A) en de leersnelheid lijkt ons het best te interpreteren als
een gevolg van het feit dat beide zaken in sterke mate het alge-
hele intellectuele niveau van het kind weerspiegelen. Deze in-
terpretatie lijkt ons meer plausibel dan een interpretatie in
termen van souplesse in visueel-verbaal associeren als deter-
minant van temporele integratie (kinderen die soepel visueel-
verbale associaties leren zouden Uit zichzelf reeds verbale
symbolen gebruiken in een temporele integratietaak en daardoor
een betere prestatie leveren). O.i. is immers het vrijwel ont-
breken van waarneembare verbalisaties tijdens de temporele inte-
gratietaak een zwaarwegende contra-indicatie voor de veronder-
stelling dat verbaal symboolgebruik een bepalende factor in de
ontwikkeling van temporele integratie (althans zoals door ons
gemeten) zou zijn.

Een vraag kan verder nog zijn, of er een verband bestond
tussen temporele integratie prestatie en het bij  de navraag
geven van zelfverzonnen namen aan de stimuli. Dit bleek niet het
geval te zijn. De temporele integratiescores van de betreffende
kinderen liepen nogal uiteen, en er waren, op een uitzondering
na, geen aanwijzingen dat de kinderen de namen ook gebruikten
tijdens de taak. Bovendien vragen wij ons af hoe de namen voor
de gehele figuren het integratieproces zouden kunnen belnvloe-
den. O.i. is er hier steeds sprake van achteraf benoemen.

Samenvattend kunnen we stellen, dat het in dit hoofdstuk gerap-
porteerde onderzoek weinig aanwijzingen heeft opgeleverd voor
een invloed van verbaal symboolgebruik op temporele integratie.
De ontwikkeling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar
lijkt ons zeker niet een gevolg te zijn van een toenemend ver-
baal symboolgebruik in die leeftijdsfase. Wel is het mogelijk
dat in bepaalde situaties, bij bepaalde kinderen, van buitenaf
opgelegd gebruik van verbale symbolen kan leiden tot verbetering
van temporele integratieprestaties. Echter ook hier zijn alter-
natieve verklaringen mogelijk.

Verklaringen voor de ontwikkeling of verbetering van tempo-
rele integratie in termen van de invloed van het gebruik van
bepaalde coderingsvormen,  lijken ons eerder gezocht te moeten
worden in kinetische representatie of in perceptuele/imaginaire
representatie. Voor beide mogelijkheden werden in dit onderzoek
aanwijzingen gevonden. Nader onderzoek zal echter moeten uitwij-
zen in hoeverre gebruik van deze representatievormen werkelijk
een rol speelt. In een aantal van de in de hierna volgende
hoofdstukken beschreven onderzoeken zijn pogingen tot nadere
bestudering gedaan.



-93-

HOOFDSTUK 6

TEMPORELE INTEGRATIE EN MOTORISCHE ACTIVITEIT: OBSERVATIE VAN
BEWEGINGEN TIJDENS EEN TEMPORELE INTEGRATIETAAK

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de
bewegingen die kinderen van 5 en 7 jaar spontaan maken tijdens
het uitvoeren van een temporele integratietaak en de relatie van
de gemaakte bewegingen met de temporele integratie prestaties.
Het primaire doel van dit onderzoek was het nader bestuderen van
de relatie tussen temporele integratie en spontane bewegingen
waarin vorm en richting van de taakstimuli gerepresenteerd wor-
den. Als zodanig haakte dit onderzoek dus in op de suggestie
(zie de hoofdstukken 4 en 5) betreffende de mogelijke medigrende
rol  van  'kinetische representatie' bij temporele integratie.
Behalve via observationeel-correlationeel onderzoek werd de rol
van kinetische representatie ook langs experimentele weg onder-
zocht; het experimentele onderzoek zal beschreven worden in
hoofdstuk 7. Het observationeel-correlationele onderzoek had nog
een tweede doel. Dit was het nader exploreren van de relatie
tussen temporele integratie en motorische activiteit in de zin
van niet-stimulus-gerelateerde bewegingen die eerder interfere-
rend dan faciliterend zouden kunnen zijn ten aanzien van tempo-
rele integratie, of die althans een maat zouden kunnen vormen
voor motorisch inhibitievermogen. Als zodanig was het onderzoek
tevens gericht op een andere in hoofdstuk 4 onderscheiden cate-
gorie van mogelijke determinanten van de ontwikkeling van tempo-
rele integratie: die van aandachts- en inhibitieprocessen.

Wat betreft de mogelijke medifrende rol van kinetische re-
presentatie, zagen we in de beide voorgaande hoofdstukken reeds,
dat Flavell (1970), Van Meel (1973) en Posner (1967; 1973) ex-
pliciet gesuggereerd hebben dat representatie in de vorm van
bewegingen  (zij spreken resp. van  'gestural  representation',
'kinetische representatie' en 'motor (kinesthetic) codes') een
coderingsvorm is die evengoed een medifrende rol kan spelen bin-
nen cognitieve processen als andere coderingsvormen. Meer uitge-
breide  theorievorming betreffende een ondersteunende rol van
bewegingen in de ontwikkeling van perceptie en geheugen treft
men met name aan bij verschillende Russische psychologen en bij
Piaget.  In de Sovjet 'motor copy'  theorie wordt gesteld, dat
alle perceptie motorische activiteit inhoudt (zowel hand- als
oogbewegingen in het geval van visuele perceptie) waarin de
eigenschappen van de stimulus gecopiferd worden, en dat percep-
tie uiteindelijk gebaseerd is OP de tactiel-kinesthetische
'feedback'-stimulatie die afkomstig is van dit motorische copif-
ringsproces (zie o.a. Zaporozhets, 1965; Pick, Pick en Klein,
1967; Wolff, 1972). Volgens Piaget is voor de vorming van een
perceptueel beeld motorische activiteit nodig, en vereist het
weer in herinnering roepen van een perceptueel beeld verinner-
lijkte motorische activiteit, die een functie is van de bij de
oorspronkelijke beeldvorming betrokken bewegingen (zie  o.a.
Wolff, 1972; Wolff, Levin en Longobardi, 1974). In meer pedago-
gisch georifnteerde literatuur kan men zelfs tamelijk veelvuldig
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de gedachte aantreffen, al dan niet gebaseerd op bovengenoemde
theorieen, dat motorische activiteit waardoor stimuli worden
gereproduceerd, faciliterend werkt op de perceptie van kinderen
(b.v. Fernald, 1943; Kephart, 1973; Montessori, 1964); op basis
hiervan  zijn allerlei  trainingsmethoden ontwikkeld. Erg veel
empirische steun voor de geldigheid van deze theoriefn is tot op
heden echter niet gevonden (zie o.a. Gibson, 1969; Gibson en
Levin, 1975; Nakken, 1983; Netelenbos, 1984; Pick, Pick en
Klein, 1967; Wolff, 1972). Tot de schaarse onderzoeken waarin
inderdaad een positief effect van motorische activiteit op per-
ceptie is gevonden, behoort dat van Wolff (1972). Wolff onder-
zocht  in een  tweetal experimenten het effect van  'haptische
exploratie'  op de visuele herkenning van 'nonsense'-vormen bij
kinderen van 4.5, 5.5 en 6.5 jaar, en vond een zeer sterk effect
van motorische activiteit bij de jongste kinderen; het effect
nam echter af naarmate de leeftijd toenam. Er bleek niet alleen
een positieve relatie te bestaan tussen herkenning en handbewe-
gingen, maar ook tussen herkenning en bewegingen van het hoofd.
Wolff schreef de negatieve resultaten van voorgaande onderzoeken
toe aan het feit dat de stimuli in deze onderzoeken zich in een
natuurlijke situatie niet goed leenden voor haptische explora-
tie.  Een ander positief onderzoeksresultaat werd geboekt door
Jones (1972), die een tweetal soortgelijke experimenten als die
van Wolff uitvoerde bij 5-jarige kinderen. Tenslotte heeft on-
derzoek dat specifiek in de lijn van de theorie van Piaget ligt,
enig bewijs geleverd voor de geldigheid van deze Piagetiaanse
theorie (o.a. Levin, McCabe en Bender, 1975; Wolff, Levin en
Longobardi, 1974). Dit onderzoek heeft zich evenwel uitsluitend
gericht op de rol van motorische activiteit in de opwekking van
'imagery' ter ondersteuning van associatief leren.

Vooralsnog is er dus betrekkelijk weinig empirisch bewijs-
materiaal voorhanden voor de toch wel vaak geopperde gedachte,
dat motorische activiteit faciliterend kan werken binnen visuele
perceptie en geheugen. Maar het is heel goed mogelijk dat dit
o.a. komt doordat in de diverse theoriefn en onderzoekingen nog
te weinig rekening is gehouden met het principe, dat elke code-
ringsvorm speciaal geschikt is voor bepaalde stimuli en bepaalde
taken, maar niet of veel minder voor andere stimuli en taken
(zie hoofdstuk 4 en 5; zie ook Goodnow, 1971 en Wolff, 1972).
Ook kan de factor leeftijd van groot belang zijn. Als er een
relatie tussen motorische activiteit en perceptie gevonden
wordt,  blijkt dit alleen op de zeer jeugdige leeftijden (tot
hooguit 7 jaar) het geval te zijn. Wolff (1972) interpreteert
dit als een overgang op een gegeven ontwikkelingstijdstip van
een perceptuele strategie die steunt op kinesthetische informa-
tie, naar een strategie die voornamelijk op visuele informatie
steunt, maar in de theoriefn van de Sovjet-psychologen en van
Piaget wordt gesteld dat er een geleidelijke verinnerlijking van
motorische activiteit plaatsvindt. Daadwerkelijke motorische
activiteit zou op een bepaald moment dan niet meer noodzakelijk
zijn, en men behoeft dan ook geen relatie meer te verwachten
tussen daadwerkelijke motorische activiteit en perceptie. De
gedachte van  verinnerlijking wordt, overigens in een breder
cognitief kader, ook sterk benadrukt door Van Meel (zie o.a. Van
Meel, 1973, 1982; Curfs en Van Meel, 1980). En deze gedachte
stemt ook volledig overeen met de theorievorming en onderzoeks-
resultaten op het gebied van verbale strategiefn in de ontwikke-
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ling van b.v. het geheugen (zie o.a. Hagen en Stanovich, 1977).
Het probleem is alleen: hoe onderzoekt men een eventuele rol van
verinnerlijkte, dus onzichtbare, motorische activiteit?

In het door ons verrichte onderzoek werd uitsluitend ge-
zocht naar een eventuele relatie tussen temporele integratie en
daadwerkelijke motorische activiteit. In bovenstaande theoriein,
onderzoeksresultaten en overwegingen werd voldoende basis aanwe-
zig geacht voor de hypothese dat het maken van stimulus-repre-
senterende bewegingen positief gerelateerd zou zijn aan tempo-
rele integratie - zoals gemeten met behulp van de figuur-recon-
structietaak - bij jonge kinderen, in elk geval bij 5-jarigen en
wellicht ook bij 7-jarigen. Overigens werd niet verwacht, dat 7-
jarigen meer representerende bewegingen zouden maken dan 5-jari-
gen.

Wat betreft de relatie tussen temporele integratie en niet-
stimulus-gerelateerde motorische activiteit, werd verwacht dat
de  hoeveelheid  niet-stimulus-gerelateerde  activiteit  negatief
gerelateerd zou zijn aan temporele integratie, zowel bij 5- en
7-jarige kinderen als aparte groepen, als in de zin dat de min-
der goede temporele integratie prestatie van 5-jarigen t.o.v.
7-jarigen samen zou gaan met een hoger activiteitsniveau bij de
jongere kinderen. Voor zover het gaat om bewegingen die als een
directe  maat voor visuele aandacht (' on-task' gedrag) beschouwd
kunnen worden,  i.c. oog- en hoofdbewegingen waardoor de ogen
niet gericht zijn op de plaats waar de taakstimuli verschijnen,
behoeft deze hypothese geen nader betoog. Voor zover het gaat om
bewegingen van andere aard, zoals lichaamshoudingsveranderingen
(b.v. gaan verzitten, gaan staan), bepaalde hand- en mondbewe-
gingen (b.v. tikken, friemelen, resp. smakken,  'snuitjes trek-
ken') en ook praten (over niet terzake zijnde dingen), was de
hypothese gebaseerd op de, zoals we in hoofdstuk 4 zagen, in de
literatuur sterk benadrukte nauwe verbondenheid van concentra-
tievermogen en motorisch inhibitievermogen. Net niet kunnen
inhiberen van dergelijke bewegingen zou ofwel zelf een negatieve
invloed kunnen hebben op de concentratie tijdens de taak (Van
Meel, 1973; White, 1965), ofwel een reactie kunnen zijn op een
onvermogen de aandacht gedurende een bepaalde periode op een-
zelfde niveau te handhaven (Cruickshank, 1970; Ross, 1976),
ofwel op andere wijze kunnen samenhangen met een minder goede
aandacht (Douglas, 1972; Zentall, 1975). Hoewel de meningen
verdeeld zijn aangaande de exacte aard van de relatie tussen
motorisch inhibitievermogen en aandacht, en empirische data ten
aanzien van dit punt ontbreken, lijkt het in principe mogelijk
de rol van aandachtsprocessen (die nu eenmaal moeilijk recht-
streeks te meten zijn - zie hoofdstuk 4) in de ontwikkeling van
temporele integratie op indirecte wijze te onderzoeken via het
bestuderen van de relatie tussen activiteitsniveau en temporele
integratie.

6.2 Methode

6.2.1 Proefpfrsonen

Proefpersonen waren 29 kleuters (afkomstig van een tweetal kleu-
terscholen) met een gemiddelde leeftijd van 5 jaar en 7 maanden
en 20 tweede klassers (afkomstig van een gewone lagere school)
met een gemiddelde leeftijd van 7 jaar en 11 maanden. Alle kin-
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deren waren jongens.

6.2.2 Apfaratuur

Voor de temporele integratietaak werd gebruik gemaakt van het
figuur-reconstructie-apparaat zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Voor de registratie van de motorische activiteit van de
kinderen tijdens het uitvoeren van de temporele integratietaak
werd gebruik gemaakt van een draagbare video-set van het merk
'Sony'.

6.2.3 Tgk_en exEerimentele condlties

In dit onderzoek werd de figuur-reconstructietaak zoals beschre-
ven in hoofdstuk 2 gebruikt. De presentatie van de figuur-onder-
delen geschiedde onder twee condities: de A-conditie (3 elemen-
ten in 4.5 seconde) en de B-conditie (3 elementen in 13.5 secon-
de). De stimulusduur per element was 0.5 seconde. Onder elk van
de condities werden 8 items aangeboden. De in totaal 16 items
werden in een random volgorde gepresenteerd, met dien verstande
dat zowel in de eerste als in de tweede helft van de testserie 4
items van elke conditie voorkwamen.

6.2.4 Procedure
-----

Elk kind werd individueel getest in een ruimte in de school van
het betreffende kind. Het figuur-reconstructie-apparaat werd op
dezelfde wijze opgesteld als in het in hoofdstuk 2 beschreven
onderzoek. De proefleider zat rechts van het kind. De camera van
de video-set stond links schuin voor het kind opgesteld, en re-
gistreerde alle bewegingen van het kind behalve de beenbewegin-
gen (de benen waren niet zichtbaar door de tafel waarop het
figuur-reconstructie-apparaat stood). Omdat de camera schuin
achter het figuur-reconstructie-apparatuur stond, konden de op
het scherm oplichtende lijnstukken niet op de videoband worden
vastgelegd; d.m.v. een aan de achterzijde van het apparaat be-
vestigd lampje was het echter toch mogelijk te zien wanneer een
figuur-onderdeel op het scherm verscheen.

De aan het kind gegeven instructie was gelijk aan de in-
structie zoals gegeven in de pretest-fase van het in hoofdstuk 5
beschreven onderzoek.

6.2.5 Bewegingscategorieen_en Rkservatie yan motorische
activiteit
-----

Ten behoeve van de analyse van de video-opnamen van de door
de kinderen gemaakte bewegingen, werd een aantal bewegingscate-
goriefn onderscheiden en gedefinieerd (zie bijlage 4). De ver-
schillende categorieen werden gerangschikt onder twee hoofdcate-
goriein, te   weten 1 stimulus-gerelateerde'   en ' niet-stimulus-
gerelateerde' bewegingen*. Tot de stimulus-gerelateerde

* In eerdere publicaties (Fel tzer, 198Oa en b) werd gesproken
van  'taak-relevante'  en 'taak-irrelevante' bewegingen;  deze
termen werden echter toch minder geschikt geacht omdat de
'taakrelevantie' van bewegingen in  feite moet blijken uit
empirische data.
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bewegingen werden in de eerste plaats gerekend de represente-
rende bewegingen oftewel bewegingen van hand of hoofd, waarin de
vorm en origntatie van een figuur-onderdeel ('onvolledige'
representerende bewegingen) of de vorm van een gehele figuur
('volledige' bewegingen) gerepresenteerd wordt. De term

' repre-
senterende beweging' werd ook gehanteerd in onderzoek van o.a.
Van Heugten en Van Meel (1980), als variant op de term

' repre-
sentationele beweging' van Freedman (zie o.a. Freedman, O'Hanlon
01tman en Witkin, 1972). Een andere bewegingscategorie die onder
de stimulus-gerelateerde bewegingen gerangschikt werd, was wij-
zen (met de vinger) in de richting van het scherm waarop de sti-
muli gepresenteerd werden. Ook 'spraak; representerend' en
'scherm-8' werden tot de stimulus-gerelateerde bewegingen gere-
kend. Alle overige categoriegn werden tot de niet-stimulus-gere-
lateerde bewegingen gerekend.

De analyse  van de bewegingen vanaf de video-banden ge-
schiedde door een getrainde observator. Voor elke proefpersoon
resulteerde deze bewegingsanalyse in een protocol waarin voor
elke onderscheiden bewegingscategorie het al dan niet voorkomen
van een beweging per fase in de taak (tijdens presentatie van
een figuur-onderdeel, tijdens een interval tussen twee stimuli,
etc.)  genoteerd was (zie ook bijlage 4). Ter verkrijging van
betrouwbaarheidsgegevens werden voor een aantal proefpersonen de
bewegingen in alle categoriefn door twee observatoren gescoord.

6.3 Resultaten

6.3.1  Temporele  integratiescores

In tabel 6.1 zijn de gemiddelde scores op de temporele integra-
tietaak weergegeven.

Tabel 6.1 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per leeftijdsgroep en per
conditie.

4.5 sec. 13.5 sec. totaal

5 - 6 jaar 5.62 5.52 11.14

7 - 8 jaar 7.10 7.00 14.10

De 7-jarige kinderen presteerden onder beide temporele in-
tegratiecondities beter dan de 5-jarige kinderen. Een 2x2 (leef-
tijd x conditie) variantie-analyse met repeated measures op de
laatste factor (Winer, 1971) leverde een significant hoofdeffect
voor de factor leeftijd op (p<.01). Voor beide leeftijdsgroepen
bleken de prestaties onder de korte en de lange tijdsduurcondi-
tie niet van elkaar te verschillen (noch het conditie-effect,
noch de leeftijd x conditie interactie was significant).
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6.3.2  Interbeoordelaar-bstrollwkgrheld_bewiginlisfbservities
Voor elke bewegingscategorie werd de interbeoordelaarbetrouw-
baarheid van de observaties bepaald d.m.v. berekening van de
product-moment correlatie tussen de observatiescores van twee
onafhankelijke observatoren over 16 proefpersonen. De betrouw-
baarheid bleek goed: de gevonden correlatie-coefficignten vari-
eerden van .84 tot .98.

6.3.3 Bewegingsscores

In tabel 6.2 zijn de gemiddelde scores weergegeven voor de ver-
schillende bewegingscategorieen. Niet in alle gevallen vormde
het gemiddelde overigens de meest adequate maat: in dergelijke
gevallen wordt in de tekst een nadere beschrijving van de scores
gegeven.

De verschillen tussen de 5- en 7-jarigen zijn getoetst met
behulp van t-toetsen,  of, in geval van grote afwijkingen ten
aanzien van de voor een t-toets geldende voorwaarden, met behulp
van de Mann-Whitney U toets (indien dit laatste het geval was,
wordt dit vermeld in de tekst). Toetsing geschiedde eenzijdig,
behalve voor de categoriegn van representerende bewegingen.

In een aantal gevallen was sprake van scheve verdelingen
met een groot aantal 'ties' (steeds in de zin van een groot
aantal 0-scores): in dergelijke gevallen is weliswaar op de
aangegeven wijze getoetst (met correctie voor ties), maar wordt
in de tekst gewezen op de aard der verdeling(en) en de daaruit
voortvloeiende noodzaak tot voorzichtigheid wat betreft de in-
terpretatie van het toetsresultaat.

- Stimulus-gerelateerde bewegingen. Uit tabel 6.2 valt op
te maken, dat de frequentie waarmee de diverse typen van stimu-
lus-gerelateerde bewegingen voorkwamen, niet erg hoog was.
Representerende hoofdbewegingen kwamen niet of nauwelijks voor.
Volledige representerende handbewegingen kwamen ook erg weinig
voor en er was geen leeftijdsverschil voor deze categorie. De
volledige representerende handbewegingen kwamen alleen voor na
presentatie van alle drie lijnstukken van een figuur, d.w.z. in
de antwoordfase. Wijzen kwam iets meer voor, maar ook hier was
geen leeftijdsverschil. Van de stimulus-gerelateerde handbewe-
gingen kwamen onvolledige representerende  handbewegingen het
meest voor. Er was een heel lichte tendens naar een lager aantal
bewegingen op 7-jarige leeftijd dan op 5-jarige leeftijd, maar
er was geen sprake van een significant verschil (Mann-Whitney U
toets op leeftijdsverschil over beide condities samen: p < .27).
De in de tabel weergegeven gemiddelden geven hier een enigszins
vertekend beeld. Als  we kijken naar de individuele scores,
blijkt dat er op beide leeftijdsniveaus veel kinderen waren, die
helemaal geen onvolledige representerende hand- bewegingen maak-
ten: op 5-jarige leeftijd ruim 50% van de kinderen, op 7-jarige
leeftijd 70%. Onder conditie B kwamen deze bewegingen maar bij 8
van de 29 5-jarigen voor, en bij slechts 3 van de 20 7-jarigen.
De kinderen die deze bewegingen wel maakten, maakten voor het
merendeel slechts een of enkele van deze bewegingen: er waren
echter ook enkele kinderen die juist veel van deze bewegingen
maakten (2 kinderen bij de 5-jarigen met in totaal resp. 32 en
18 bewegingen, en 1 kind bij de 7-jarigen met een totaalscore
van 20).



Tabel 6.2 Gemiddeld aantal bewegingen per bewegingscategorie, per leeftijdsgroep en per conditie

5-6 jaar 7-8 jaar

4.5sec 13.5sec totaal 4.5sec 13.5sec totaal

Stimulus-qerelateerde beweqinqen

Representerende hoofdbewegingen (onvolledig) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10

Representerende hoofdbewegingen (volledig) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10

Representerende spraak (onvolledig) 0.00 0.00 0.10 0.10 0.05 0.15

Representerende spraak (volledig) 0.00 0.00 0.10 0.10 0.05 0.15

Representerende handbewegingen (onvolledig) 1.38 1.21 2.59 1.00 0.75 1.75

Representerende handbewegingen (volledig) 0.21 0.14 0.35 0.10 0.35 0.45

Scherm wijzen 0.45 0.41 0.86 0.60 0.25 0.85

Scherm-8 3.45 3.72 7.17 1.95 1.60 3.55       (D
(D

1

Niet-stimulus-qerelateerde beweqinqen

Hoofdbewegingen 2.67 2.62 5.31 2.15 1.25 3.40

Hoofd; proefleider 4.00 4.21 8.21 1.55 1.50 3.05

Oogbewegingen 3.76 4.28 8.04 3.45 3.10 6.55

Mondbewegingen 1.76 2.07 3.83 1.05 0.85 1.95

Spraak; stil 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.20

Spraak; stem 3.72 3.72 7.44 3.40 2.50 5.90

Handbewegingen 3.17 3.93 7.10 3.75 2.30 6.05

Houdingsveranderingen 4.34 4.62 8.96 1.30 0.85 2.15
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Van de overige categoriegn van stimulus-gerelateerde bewe-
gingen, kwamen 'bewegingen' in de categorie 'spraak; represente-
rend' (zowel  'volledig'  als 'onvolledig') nagenoeg niet voor.
Kijken naar het scherm in de antwoordfase ('scherm-8') kwam wel
veel voor, en hier werd ook een duidelijk  leeftijdsverschil
gevonden: het kwam significant meer voor bij 5-jarigen dan bij
7-jarigen (p < .01 voor beide condities).

-  Niet-stimulus-gerelateerde bewegingen. Bij de tot de
'niet-stimulus-gerelateerde bewegingen' gerekende  categoriefn
kwamen binnen de categorie 'spraak; stil' nagenoeg geen bewegin-
gen voor. In de overige categoriefn kwamen wel frequent bewegin-
gen voor. Voor al deze categoriefn gold dat 5-jarigen meer bewe-
gingen maakten dan 7-jarigen, hoewel het verschil soms klein
was. Significante verschillen tussen beide leeftijdsgroepen
werden gevonden voor de categorieen 'hoofdbewegingen' (conditie
B: p < .01; totaal: p < .05), 'hoc;fd; proefleider' (p < .01 voor
beide condities),  'oogbewegingen'  (alleen randsignificant voor
conditie B: p <  .10),  'mondbewegingen'  (conditie A:  p< .10;
conditie B: p < .05; totaal: p < .05), 'handbewegingen' (alleen
conditie B: p < .01), en 'houdingsveranderingen' (p < .01 voor
beide condities). De overige verschillen waren niet significant.
Een en ander houdt in, dat alleen voor de categorie 'spraak;
stem' noch het verschil onder conditie A, noch het verschil on-
der conditie B, noch het verschil in totaalscore significant
was.

6.3.4 Correlaties
------

Ter bepaling van de mate van samenhang tussen temporele integra-
tie en motorische activiteit en tussen de diverse bewegingscate-
goriegn onderling,  werden per  leeftijdsgroep en per conditie
(alsook voor beide condities tesamen) product-moment correlaties
berekend. Enkele bewegingscategoriegn werden niet in de analyse
opgenomen vanwege de zeer lage frequentie van voorkomen. Aan de
andere kant werden twee nieuwe bewegingsvariabelen opgenomen:
'oog + hoofd tijdens stimuli' (= het totaal van oog- en hoofd-
bewegingen alleen op die momenten dat figuur-onderdelen op het
scherm zichtbaar waren); en 'hand; representerend (totaal)'
(= samenvoeging van volledige en onvolledige representerende
handbewegingen).

De resultaten van de correlatie-berekening zijn weergegeven
in de tabellen 6.3 t/m 6.8. Statistische toetsing van de corre-
latie-coffficifnten geschiedde eenzijdig (uitgezonderd de corre-
laties tussen wel- en niet-stimulus-gerelateerde bewegingen).
Variabelen met een groot aantal nulscores (groep 5-jarigen: meer
dan 21 nulscores; groep 7-jarigen: meer dan 15 nulscores) zijn
in de tabellen met een +teken aangeduid (in deze gevallen dient
bij de interpretatie van de genoemde correlatie-coffficifnten in
principe de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden
i.v.m. 'restriction of range' en de grotere invloed van toevals-
fluctuaties).

-Temporele integratie en stimulus-gerelateerde bewegingen.
Bij de 7-jarigen correleerden de temporele integratiescores niet
met het maken van stimulus-gerelateerde bewegingen (uitgezonderd
'scherm-8' onder conditie A: lichte negatieve correlatie, tussen
-.35 en -.40; niet vermeld in tabel). Bij de 5-jarigen werden in
het algemeen lichte positieve correlaties gevonden. Voor wat de
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bewegingsscores over de temporele integratietaak als geheel be-
treft,  waren  significant op 5% niveau de correlaties tussen
wijzen en alle drie temporele integratiescores, en tussen volle-
dige representerende handbewegingen en temporele integratiescore
onder conditie B. Randsignificant waren de correlaties tussen
volledige representerende handbewegingen en temporele integratie
totaalscore, en tussen onvolledige representerende handbewegin-
gen en temporele integratie totaalscore resp. temporele integra-
tiescore onder conditie B. Er werd ook gekeken naar de bewe-
gingsscores onder elke conditie afzonderlijk. Voor wat betreft
de bewegingsscores onder conditie A werd nagenoeg hetzelfde
beeld gevonden als voor wat betreft de bewegingsscores over de
gehele temporele integratietaak. Voor wat betreft de bewegings-
scores onder conditie B correleerde alleen wijzen met resp. tem-
porele integratiescore onder conditie B (significant) en tempo-
rele integratie totaalscore (randsignificant).

Behalve de in de tabellen verwerkte correlaties werden ook
voor elk van de temporele integratiecondities alsmede voor de
totale temporele integratietaak correlaties berekend tussen de
temporele integratiescore en het totaal van de stimulus-gerela-
teerde activiteiten (d.w.z. inclusief representerende hoofdbewe-
gingen en representerende spraak doch exclusief 'scherm-8'). Bij
de 5-jarigen werden lichte positieve correlaties gevonden (rand-
significant voor de condities A en B: resp. .29 en .27; signifi-
cant op 5% niveau voor 'totaal': .32). Bij de 7-jarigen werden
geen correlaties van betekenis gevonden.

- Temporele integratie en niet-stimulus-gerelateerde
bewegingen. Bij de 5-jarigen werden lichte negatieve correlaties
gevonden tussen temporele integratiescores en houdingsverande-
ringen (maar niet onder conditie B), en tussen temporele inte-
gratie en 'proefleider kijken' onder conditie B. Voor de catego-
riefn 'spraak; stem' en 'handbewegingen' werden een aantal posi-
tieve correlaties met temporele integratiescores gevonden (met
name waar het ging om handbewegingen onder conditie A: rond .40:
niet vermeld in tabel).

Bij de 7-jarigen werden redelijk hoge negatieve correlaties
gevonden tussen temporele integratiescores en 'hoofd; proeflei-
der', 'oogbewegingen', 'irrelevante mondbewegingen'  en  'hand-
bewegingen', alsmede incidentele lichtere negatieve correlaties
tussen temporele integratiescores en 'hoofdbewegingen' en 'oog +
hoofd tijdens stimuli'. Er werden bij deze leeftijdsgroep geen
positieve correlaties gevonden tussen temporele integratiescores
en het maken van niet-stimulus-gerelateerde bewegingen.

Behalve de in de tabellen verwerkte correlaties, werden nog
een aantal correlaties berekend, en wel - voor elk van de tempo-
rele integratiecondities alsmede voor de totale temporele inte-
gratietaak - tussen de temporele integratiescore en resp. het
totaal aantal niet-stimulus-gerelateerde bewegingen (= variabele
no. 9 t/m 16, minus no. 12, uit de tabellen), het totaal aantal
niet-stimulus-gerelateerde bewegingen minus 'hoofd; proefleider'
en het totaal aantal hoofd- en oogbewegingen (= variabele no. 9
+ 11). Bij de 5-jarige kinderen werden geen correlaties van be-
tekenis gevonden. Bij de 7-jarigen werden in alle gevallen nega-
tieve correlaties gevonden. Voor wat betreft het totaal aantal
niet-stimulus gerelateerde bewegingen werden de volgende cofffi-
cienten gevonden: A-conditie: -.52, p < .01; B-conditie: -.37, p
< .10; totaal: -.41, p < .05.



Tabel 6.3 Correlaties conditie A, 5-6 jaar

1 2 3 4 5+ 6 7+ 8 9   10   11   12   13   14   15   16

1. T.I.-A(4.5 sec)

2. T.I.-8(13.5 sec) .70*

3. T.I.-totaal .91* .93*

4. Hand; represent.
(onvolledig) .29 .28

+5. Hand; represent.
(volledig) .46* .37 x .68*

6. Hand; represent.
(totaal) .39x .33x .94* .36x

+7. Scherm wijzen .39x .32x .39x .67* .54* .72*
,/

8. Scherm-8                                                                                                           0
N

9. Hoofdbewegingen

10. Hoofd; proefl.

11. 00gbewegingen .35x

12. 009+hoofd tij-
dens stimuli .43x .60*

13. Mondbewegingen

14. Spraak; stem .31x .29 .27 .27 .46* .40x

15. Handbewegingen .37x .44* .44* .29 .30 .43* .36x .39x .42x .29 .41x

16. Houdingsverand. -.35x -.30 .39x .41 x .39x .35x .38x

N.B.: * : p< .01 x:p< .05 Coofficienten met een p-waarde >.10 zijn niet opgenomen.
+ : variabele met een groot aantal nulscores (zie tekst)



label 6.4 Correlatles conditie 8, 5-6 Jaar

12 3    4    5+ 6 7+    8   9   10   11   12 13 14   15   16

1. T.I.-A(4.5 sec)

2. T.I.-8(13.5 sec) .79*

3. T.I.-totaal .91* .92*

4. Hand; represent.
(onvolledig)

+5. Hand; represent.
(volledig) .64*

6. Hand; represent.
(totaal) .98* .78*

+7. Scherm wijzen .35x .30 .79* .86* .86*                                                                 1
 -A0

8. Scherm-8 00

9. Hoofdbewegingen

10. Hoofd; proefl. -.28

11. 00gbewegingen .54*

12. Oog+hoofd tij-
dens stimuli .36x .31x

13. Mondbewegingen

14. Spraak; stem .36x .33x .38x

15. Handbewegingen .29 .28

16. Houdingsverand. .30 .34 .32x .37x .38x

N.B.: * :p <.01 x:p< .05 Coofficienten met een p-waarde > .10 zijn niet opgenomen.
+ : variabele met een groot aantal nulscores (zie tekst)



Tabel 6.5 Correlaties temporele integratietaak als geheel, 5-6 jaar

1 2 3 4 5+ 6 7     8   9   10   11 12 13 14   15   16

1. T.I.-A(4.5 sec)

2. T.I.-8(13.5 sec) .70*

3. T.I.-totaal .91* .93*

4. Hand; represent.
(onvolledig) .28 .28

+5. Hand; represent.
(volledig) .36x .30 .72*

6. Hand; represent.
(totaal) .31 x .30 .99* .81*

7. Scherm wijzen .34x .36x .38x .67* .79* .73*

8. Scherm-8

9. Hoofdbewegingen
10. Hoofd; proefl.

11. 00gbewegingen .48*

12. Oog+hoofd tij-
dens stimuli .32x .49*

13. Mondbewegingen

14. Spraak; stem .29 .33x .34x .31 x .34x .34x .63* .29

15. Handbewegingen .39x .35x .48* .37x

16. Houdingsverand. -.37x -.31x .38x .45*

N.B.: * :p <.01 x:p< .05 Coofficienten met een p-waarde >.10 zijn niet opgenomen.
+ : variabele met een groot aantal nulscores (zie tekst)



Tabel 6.6 Correlaties conditie A, 7-8 jaar

1 2 3 4 5+ 6 78 9   10   11   12   13   14   15  16

1. T.I.-A(4.5 sec)

2. T.I.-8(13.5 sec) .68*

3. T.I.-totaal .88* .94*

4. Hand; represent.
(onvolledig) .44x

+5. Hand; represent.
(volledig) .47x

6. Hand; represent.
(totaal) .96* .41x

7. Scherm wijzen .44x .47 x .41x

».
8. Scherm-8 0

Ul

9. Hoofdbewegingen -.38x .48x

10. Hoofd; proefl. -.78*-.61*-.74* .42x

11. Oogbewegingen -.44x -.32 .52x .45x .63*

12. Oog+hoofd tij-
dens stimuli .47x .42 .48x .63*

13. Mondbewegingen -.35 .36

14. Spraak; stem .61* .56* .33 .44*

15. Handbewegingen -.49*-.35 -.44x .39 .67* .72* .43x .36 .62*

16. Houdingsverand. -.31 .43 .57* .60* .41 x .43x .57* .43x .60*

N.B.: * : p<.01 x:p< .05 Coifficienten met een p-waarde >.10 zijn niet opgenomen.
+ : variabele met een groot aantal nulscores (zie tekst)



Tabel 6.7 Correlaties conditie 8, 7-8 jaar

12 3    4+ 5 6    7+ 8 9   10   11   12   13   14   15   16

1. T.I.-A(4.5 sec)

2. T.I.-8(13.5 sec) .68*

3. T.I.-totaal .88* .94*

+4. Hand; represent.
(onvolledig)

5. Hand; represent.
(volledlg) .34

6. Hand; represent.
(totaal) .84* .32

+7. Scherm wijzen

8. Scherm-8
».
0
0

9. Hoofdbewegingen

10. Hoofd; proefl. -.71*-.41 x-.58* .31

11. 00gbewegingen -.57*-.36 -.49x .59*

12. 009+hoofd tij-
dens stimuli -.36 .51x .34

13. Mondbewegingen -.37 -.38x-.48x .36 .52* .62*

14. Spraak; stem .71* .52 x .52x .44x

15. Handbewegingen -.48x-.48 x-.30 .44x .44* .77* .60* .39x .58*

16. Houdingsverand. .79* .70* .31 .44x .76* .60*

N.B. :   *   :   p < .0 1 x:p< .05 Coofficienten met een p-waarde >.10 zijn niet opgenomen.
+ : variabele met een groot aantal nulscores (zie tekst)



Tabel 6.8 Correlaties temporele integratietaak als geheel, 7-8 Jaar

12 345 6 7 8 9   10   11   12   13   14   15   16

1. T.I.-A(4.5 sec)

2. T.I.-8(13.5 sec) .68*

3. T.I.-totaal .88* .94*

4. Hand; represent.
(onvolledig)

5. Hand; represent.
(volledig) .32

6. Hand; represent.
(totaal) .95* .55*

7. Scherm wijzen

8. Scherm-8 .40x
»
0

9. Hoofdbewegingen
1

-1

10. Hoofd; proefl. -.76*-.53*-.68* .44x

11. Oogbewegingen -.57*-.41 x-.52* .42 .35 .69*

12. Oog+hoofd tij-
dens stimuli .55* .44x

13. Mondbewegingen -.46x-.35 -.43x .62* .40x

14. Spraak; stem .60* .69* .42x

15. Handbewegingen -.51x -.39x .55x .64* .76* .49x .51x .63*

16. Houdingsverand. .68* .64* .38x .50X .64* .68*

N.B.: * : p<.01 x:p< .05 Coofficienten met een p-waarde >.10 zijn niet opgenomen.
+ : variabele met een groot aantal nulscores (zie tekst)
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Voor wat betreft het voorgaande totaal minus 'hoofd; proeflei-
der'  waren de coffficifnten resp.: -.41  (p <  .05), -.34 (p <
.10) en -.34 (p < .10). Voor wat betreft het totaal van de
hoofd- en oogbewegingen waren de coffficifnten resp.: -.44 (p <
.05), -.58 (p < .01) en -.49 (p < .05).

- Bewegingscategorieen onderling. Bij de 5-jarige kinderen
correleerden wat betreft de stimulus-gerelateerde bewegingen on-
derling hoog: onvolledige representerende handbewegingen, volle-
dige representerende handbewegingen en wijzen. Wat betreft de
niet-stimulus-gerelateerde bewegingen was er sprake van een be-
trekkelijk geringe onderlinge samenhang tussen de categoriefn
(in conditie A bleek nog de meeste samenhang te bestaan). Ook
was er weinig samenhang tussen stimulus-gerelateerde en niet-
stimulus-gerelateerde bewegingen (alleen correleerde wijzen
enigszins met enkele niet-stimulus-gerelateerde bewegingscatego-
riegn, en 'houdingsveranderingen' enigszins met representerende
handbewegingen en wijzen).

Bij de 7-jarige kinderen was er wat betreft de stimulus-
gerelateerde bewegingen een minder sterke onderlinge samenhang
tussen de onvolledige en volledige representerende handbewegin-
gen en wijzen dan bij de 5-jarigen (het aantal kinderen dat
deze bewegingen vertoonde was echter ook heel laag). De niet-
stimulus-gerelateerde bewegingen daarentegen correleerden onder-
ling in sterke mate. Met betrekking tot de relatie tussen stimu-
lus-gerelateerde en niet-stimulus-gerelateerde bewegingen werd
gevonden dat de weinige kinderen die wijsbewegingen maakten, ook
veel bewegingen vertoonden binnen enkele niet-stimulus-gerela-
teerde categoriein, met name 'spraak; stem' en 'houdingsverande-
ringen'.

6.4 Discussie

6.4.1   Temporele   integrB-lie

Hoewel wij in dit onderzoek niet in de eerste plaats gelnteres-
seerd waren in de temporele integratie prestaties van 5- en 7-
jarige kinderen (die waren immers reeds meermalen onderzocht:
zie hoofdstuk 2 en 5),  stemmen de resultaten m.b.t. temporele
integratie tot nadenken. Weliswaar lagen de gemiddelde scores
van de 7-jarigen alsmede de gemiddelde score van de 5-jarigen
onder de korte tijdsduurconditie op nagenoeg hetzelfde niveau
als in voorgaande experimenten met de figuur-reconstructietaak,
maar ditmaal werd geen significant (negatief) effect van verlen-
ging van tijdsduur gevonden bij 5-jarigen, samenhangend met het
feit dat de prestatie van de 5-jarige kinderen onder de lange
tijdsduurconditie duidelijk hoger lag dan in voorgaande onder-
zoeken. Hoe is dit niet verwachte resultaat te verklaren?

Als we naar de individuele temporele integratiescores kij-
ken, blijkt dat bij 11 van de 29 kleuters de score onder condi-
tie B (lange tijdsduur) lager lag dan onder conditie A, bij 9
kinderen de A- en B-score gelijk was en bij 9 kinderen de B-sco-
re hoger lag dan de A-score. Hoewel er dus individuele verschil-
len zijn, is bij een duidelijke meerderheid geen sprake van een
slechtere prestatie onder de lange tijdsduurconditie in verge-
lijking tot de korte. De gevonden resultaten kunnen verschillen-
de dingen betekenen. In de eerste plaats is het mogelijk dat het
oorspronkelijk gevonden effect van verlenging van tijdsduur toch
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minder algemeen geldig is dan werd aangenomen. Mogelijk is de
proefpersoonselectie in de eerdere onderzoeken zodanig geweest
dat alleen kinderen van een bepaald algemeen cognitief ontwikke-
lingsniveau, of uit een bepaald milieu, of uit een bepaald on-
derwijssysteem geselecteerd zijn. Het moet echter ook niet uit-
gesloten worden geacht, dat er sprake is van een 'cohorte'-ver-
andering (zie o.a. Reese en Porges, 1976). Veranderingen binnen
het (kleuter-)onderwijs die in de afgelopen jaren geleidelijk
aan algemeen doorgevoerd zijn, zoals meer stimulatie van aller-
lei perceptueel-cognitieve vaardigheden, maar ook meer oog voor
individuele verschillen, zouden o.i. heel goed de achtergrond
hiervan kunnen vormen.

Hoe het ook zij, het lijkt verstandig om het aanvankelijk
opgebouwde beeld van het effect van de factor tijdsduur te her-
zien. Van belang daarbij is dat er aanwijzingen zijn (uit ge-
sprekken met leerkrachten maar ook uit resultaten van onderzoek
zoals beschreven in hoofdstuk 3) dat individuele verschillen ten
aanzien van dit effect bij jonge kinderen niet zonder betekenis
zijn: zij lijken te wijzen op verschillen in een algemene wijze
('stijl'?) van informatieverwerking. Een minder goede prestatie
bij verlenging van tijdsduur is o.i. indicatief voor een beperkt' temporeel perspectief'  in  de  zin  van Van  Meel  - zie hoofdstuk
1), een betere prestatie voor een fundamentele trage wijze van
informatieverwerking.

6.4.2 Temporele integratie_en stlmulus-gerelateerde_bewegingen

In overeenstemming met de hypothese werd bij 5-jarige kinderen
een - weliswaar licht - positief verband gevonden tussen het
maken van bewegingen die de stimuli representeren, i.c. repre-
senterende handbewegingen, en temporele integratie. Dit is een
belangrijk resultaat, maar we mogen op grond hiervan nog niet
zonder meer concluderen dat er sprake is van een causale relatie
in die zin dat representerende bewegingen een positieve invloed
hebben op temporele integratie bij kinderen van deze leeftijd.
Eerst dient het resultaat van het onderzoek naar het effect van
experimentele manipulatie van representerende bewegingen op
temporele integratie te worden afgewacht (zie hoofdstuk 7).

De resultaten van dit observationeel-correlationele onder-
zoek vertonen een opmerkelijke overeenkomst met de in de litera-
tuur beschreven onderzoeksresultaten op het gebied van stimulus-
gerelateerde bewegingen bij kinderen. Ten eerste werd op 5-jari-
ge leeftijd wel een positieve relatie tussen stimulus-gerela-
teerde activiteit en 'perceptie'  gevonden,  maar op 7-jarige
leeftijd niet (meer), wat overeenstemt met de bevindingen van
Wolff (1972) (zie par. 6.1).  (Wellicht zouden we dan ook een
sterker verband tussen temporele integratie en representerende
bewegingen vinden bij onderzoek van kinderen die jonger zijn dan
5 jaar.) Voorts vonden ook Flavell (1970) en Wolff (1972) geen
leeftijdsverschillen in de frequentie van voorkomen van bepaalde
stimulus-gerelateerde bewegingen. En in de derde plaats signa-
leerde ook Wolff (1972) tamelijk grote individuele verschillen
in motorische exploratie van de stimuli in zijn onderzoek.

Het feit dat 7-jarige kinderen niet meer representerende
handbewegingen maakten dan kinderen van 5 jaar ( eerder minder
zelfs) wijzen niet bepaald op een toename van het maken van
representerende handbewegingen als een effectieve strategie
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t.a.v. temporele integratie naarmate het kind ouder wordt. We
dienen echter rekening te houden met de in de inleiding reeds
genoemde hypothese, dat er bij toename van de leeftijd sprake is
van verinnerlijking van bewegingen. De mogelijkheid blijft daar-
om bestaan, dat de betere temporele integratie bij oudere kinde-
ren samenhangt met een beter gebruik van verinnerlijkte kineti-
sche representatie. Zoals eveneens reeds eerder opgemerkt, le-
vert het onderzoek van iets als 'innerlijke' bewegingen echter
de nodige problemen op. In principe zijn deze problemen overi-
gens niet onoverkomelijk (b.v. via EMG-studies).

Zo kunnen we ons ook afvragen of er wellicht sprake is van
verinnerlijkte kinetische representatie bij kinderen van 5 jaardie geen daadwerkelijke representerende bewegingen maken en toch
een goede prestatie op de temporele integratietaak leveren (wat
blijkens de resultaten van ons onderzoek wel voorkomt). Wanneer
eventueel onderzoek hiernaar mocht uitwijzen dat dit niet het
geval is, zou dat betekenen dat kinetische representatie geen
noodzakelijke voorwaarde is voor een goede temporele integratie-
prestatie. In feite geldt wat hier gezegd is ook voor kinderen
die slechts een of enkele representerende bewegingen maken en
toch goed presteren. Nader onderzoek op dit punt is van groot
belang, omdat de resultaten van ons onderzoek - toch wel enigs-
zins verrassend - hebben uitgewezen, dat er eigenlijk maar bij-
zonder weinig kinderen zijn die heel veel representerende bewe-
gingen maken tijdens de temporele integratietaak.

Bij de groep 5-jarigen is nog apart gekeken naar de sub-
groep van kinderen waarbij de temporele integratie prestatie
onder de lange tijdsduurconditie slechter was dan onder de korte
(oftewel de 5-jarigen met een 'klassiek'  temporele integratie
resultaat). Er bleken echter geen noemenswaardige verschillen
m.b.t. het voorkomen van representerende bewegingen te bestaan
tussen deze groep en de rest van de groep.

Een andere onderzochte categorie van stimulus-gerelateerde
bewegingen is wijzen. Wijzen kwam in het algemeen tamelijk wei-
nig voor; in feite was er maar een betrekkelijk klein aantal
kinderen dat wijsbewegingen maakte, zowel bij de 5- als de 7-
jarigen. Uit het feit dat (bij de 5-jarigen) ook wijzen positief
correleerde met temporele integratie, en uit het feit dat wijzen
hoog correleerde met speciaal onvolledige representerende hand-
bewegingen, zou kunnen worden afgeleid dat ook wijzen represen-
tatieve waarde had in de temporele integratietaak. Flavell
(1970) suggereerde dat wijzen representatieve waarde t.a.v. be-
paalde informatie (ruimtelijke positie) zou kunnen hebben, maar
vond in zijn eigen onderzoek geen bewijs voor deze hypothese. De
resultaten van ons eigen onderzoek vormen wel enige steun voor
deze gedachte, maar zeker geen doorslaggevend bewijs. Men zou
evengoed kunnen stellen, dat representerende handbewegingen niet
meer waarde hadden dan wijzen; veel 'wijzen' geschiedde n.1. in
de vorm van een tamelijk globale, niet specifiek op een bepaalde
plaats op het scherm gerichte vingerbeweging, waardoor het wij-
zen eerder een orifntatie-reactie leek te weerspiegelen.

Representerende hoofdbewegingen kwamen opvallend weinig
voor. Het is echter mogelijk dat deze bewegingen meer zouden
zijn voorgekomen als de kinderen geen handbewegingen hadden
mogen maken, zoals b.v. het geval was in bepaalde condities van
de experimenten van Wolff (1972) en van het onderzoek van Curfs
en Van Meel (1980).
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Tenslotte willen we een ogenblik aandacht schenken aan een
categorie die weliswaar tot de stimulus-gerelateerde bewegingen
gerekend is, maar toch van heel andere aard is dan de hierboven
besproken categoriefn:  naar het scherm kijken in de antwoord-
fase. Kinderen van 5 jaar keken in de antwoordfase beduidend
meer naar het scherm dan kinderen van 7 jaar. Vermoedelijk is
het leeftijdsverschil  op dit  punt  nauw gerelateerd  aan het
verschil in temporele integratie capaciteit tussen 5- en 7-jari-
gen. Het suggereert o.i. dat 7-jarigen reeds tijdens de succes-
sieve presentatie van de lijnstukken met het integratie-proces
bezig zijn,  terwijl de 5-jarigen relatief meer 'achteraf'  de
figuur trachten te reconstrueren, daarbij de OP het scherm
zichtbare zeven potentifle lijnstukken als hulpmiddel gebrui-
kend.

6.4.3 Temporele integratie_en niet-stimuluf-gerelateerde
bewegingen

Wat betreft de relatie tussen temporele integratie en niet-sti-
mulus-gerelateerde bewegingen zijn de resultaten bij de 7-jarige
kinderen aanzienlijk meer in overeenstemming met de verwachting
dan de resultaten bij de 5-jarigen. Bij de 7-jarigen werden in
het algemeen redelijk hoge negatieve correlaties gevonden tussen
temporele integratie en de verschillende categoriefn van niet-
stimulus-gerelateerde bewegingen (uitgezonderd praten),  bij de
5-jarigen werden alleen voor de categoriefn 'houdingsveranderin-
gen' en 'hoofd; proefleider' enkele lichte negatieve correlaties
gevonden. Voor een tweetal categoriefn (met name handbewegingen)
werd zelfs soms redelijk hoge positieve correlaties gevonden.

Deze bevindingen kunnen op verschillende wijze gelnterpre-
teerd worden. In de eerste plaats is het natuurlijk mogelijk dat
bij 5-jarige kinderen andere factoren dan 'aandacht in samenhang
met motorisch inhibitievermogen'  in sterkere mate de temporele
integratie prestatie bepalen: b.v. het algemene cognitieve ont-
wikkelingsniveau of het visueel-spatieel vermogen, terwijl bij
7-jarigen dergelijke factoren niet zo'n grote rol meer spelen.
Bij 5-jarigen zou daarnaast het maken van bepaalde bewegingen
zoals niet-stimulus-gerelateerde handbewegingen wellicht een
aandachtsregulerende functie kunnen hebben (zie o.a. Barroso,
Freedman, Grand en Van Meel, 1978). Het is echter ook mogelijk
dat het beeld der resultaten bij de groep 5-jarigen in dit on-
derzoek in niet onaanzienlijke mate bepaald is door de samen-
stelling van de steekproef. De (tien) kinderen van een van beide
kleuterscholen bleken in het algemeen beweeglijker dan de kinde-
ren van de andere (meer volgens het 'klassieke' systeem werken-
de) kleuterschool. Hoewel het dus bij een school om slechts tien
kinderen ging, hebben wij niettemin -ook correlaties berekend
tussen temporele integratie en bewegingen (over beide condities
gerekend) voor de twee scholen afzonderlijk. Hierbij bleek dat
het correlatie-patroon voor de twee scholen sterk verschilde.
Bij de 'minder klassieke' school correleerde temporele integra-
tie tamelijk sterk positief met 'spraak; stem' en 'handbewegin-
gen', en ook met representerende handbewegingen en wijzen. Bij
de andere school werd alleen een tamelijk hoge negatieve corre-
latie tussen temporele integratie en houdingsveranderingen ge-
vonden. De in ons onderzoek gevonden positieve relaties tussen
temporele integratie en motorische activiteit bleken dus alleen
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bij kinderen van de ene school te bestaan, de negatieve relatie
tussen temporele integratie en houdingsveranderingen echter
alleen bij de andere school. Maar voor beide scholen bleek te
gelden dat er bij kinderen van deze leeftijd nauwelijks negatie-
ve relaties tussen temporele integratie en niet-stimulus-gerela-
teerde bewegingen gevonden worden.

Het voorgaande geeft toch wat meer steun aan de gedachte
dat bij 5-jarigen aandachts- en inh'ibitieprocessen een minder
bepalende factor zijn t.a.v.  temporele integratie dan bij 7-
jarigen. Dit sluit evenwel niet uit dat het verschil in tempo-
rele integratievermogen tussen beide leeftijdsgroepen voor een
groot deel bepaald wordt door een verschil in aandacht en inhi-
bitievermogen. Bij de 7-jarigen werd immers wfl een duidelijk
negatieve relatie tussen temporele integratie en niet-stimulus-
gerelateerde activiteit gevonden. En tevens gold voor vrijwel
alle categoriefn, dat de 5-jarige kinderen - volgens verwachting
- meer bewegingen maakten dan de 7-jarigen (dit bleek ook te
gelden bij uitsplitsing naar school bij de 5-jarigen). De groot-
ste afname van bewegingen bij toename van de leeftijd deed zich
voor t.a.v.  de categoriegn  'houdingsveranderingen'  en 'hoofd;
proefleider'. Houdingsveranderingen deden zich op 7-jarige leef-
tijd nog maar relatief weinig voor (invloed van andere gewoonten
op de lagere school?). De afname van het kijken naar de proef-
leider zouden we willen interpreteren als een teken van toene-
mende onafhankelijkheid van volwassenen in het psychisch func-
tioneren, die volgens White (1970) een van de zes meest funda-
mentele veranderingen vormt in de grote verscheidenheid van ver-
anderingen die zich bij kinderen voltrekken tussen de leeftijden
van 5 en 7 jaar.

In het algemeen kunnen we stellen dat de verschijningsvor-
men van motorische activiteit tussen 5 en 7 jaar 'subtieler'
worden. Naast een sterke afname t.a.v. de categorie 'houdings-
veranderingen'  constateerden we in dit onderzoek ook een vrij
sterke daling in het aantal  'hoofdbewegingen'  tussen 5 en 7
jaar. Relatief weinig afname viel echter te constateren voor een
categorie als 'oogbewegingen'; ook 7-jarigen vertoonden nog veel
oogbewegingen.  Een van de meest spectaculaire bevindingen was
o.i. daarbij, dat oogbewegingen ook op zichzelf vaak zeer sub-
tiel van aard waren, zodanig dat deze bewegingen voor de naast
het kind gezeten proefleider normaliter niet waarneembaar waren,
maar pas bij nauwkeurige bestudering van de video-opnamen aan
het licht kwamen.

Hoofd- en oogbewegingen vormden overigens onze meest direc-
te maat voor 'aandacht' in ons onderzoek. De resultaten t.a.v.
deze categoriefn zouden dus in principe wat meer licht moeten
kunnen werpen op de kwestie van aandacht als determinant van
temporele integratie. We kunnen dan enerzijds constateren dat er
inderdaad sprake was van vermindering van deze bewegingen tussen
5 en 7 jaar, zonder dat het leeftijdsverschil echter erg groot
was (zeker in verhouding tot het leeftijdsverschil qua temporele
integratievermogen). Anderzijds kunnen we constateren, dat bij
de 7-j arigen eigenlijk alleen de categorie 'oogbewegingen' rede-
lijk hoog (negatief) correleerde met temporele integratie en de
categorie 'hoofdbewegingen' in feite nauwelijks; bij de 5-jari-
gen correleerden deze beide categoriefn helemaal niet met tempo-
rele integratie. Zeer frappant is, dat zelfs nauwelijks enige
correlatie van betekenis gevonden werd tussen temporele integra-
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tie enerzijds en hoofd- en oogbewegingen anderzijds wanneer al-
leen hoofd- en oogbewegingen tijdens de korte momenten van daad-
werkelijk zichtbaar zijn der figuur-onderdelen in de analyse
betrokken werden. Kennelijk is de presentatieduur van een enkel
figuur-onderdeel (een halve seconde) te lang om veel 'schade'
mogelijk te maken.

Samenvattend kunnen we in de eerste plaats stellen, dat in
dit onderzoek empirische steun gevonden is voor de hypothese,
dat kinetische representatie een positieve invloed kan hebben op
temporele integratie van bepaalde visuele stimuli. Ook blijft de
mogelijkheid open dat de ontwikkeling van temporele integratie
tussen 5 en 7 jaar ten dele bepaald wordt door een toenemend of
verbeterd gebruik van kinetische representatie als cognitieve
strategie. Rechtstreekse evidentie voor dit laatste werd echter
niet gevonden.

In de tweede plaats heeft dit onderzoek steun opgeleverd
voor de hypothese, dat de ontwikkeling van temporele integratie
tussen 5 en 7 jaar voor een deel gedetermineerd wordt door een
ontwikkeling in aandacht en inhibitievermogen. Bij 5-jarige
kinderen lijken evenwel andere factoren een belangrijker rol te
spelen in de bepaling van het vermogen tot temporele integratie.
In hoofdstuk 7 worden meer resultaten m.b.t. de rol van
kinetische representatie gerapporteerd, en in hoofdstuk 8 meer
gegevens m.b.t. de rol van aandacht.
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HOOFDSTUK 7

TEMPORELE INTEGRATIE EN MOTORISCHE ACTIVITEIT: EXPERIMENTELE
MANIPULATIE VAN REPRESENTERENDE BEWEGINGEN

7.1 Inleiding

In het in hoofdstuk 6 beschreven onderzoek werd bij 5-jarige
kinderen een positieve correlatie aangetoond tussen temporele
integratie en het maken van representerende handbewegingen,
waarmee echter nog geen bewijs was geleverd voor het bestaan van
een causaal verband. In het voorliggende hoofdstuk wordt verslag
gedaan van een tweetal onderzoeken waarin het effect van experi-
mentele manipulatie van representerende handbewegingen op tempo-
rele integratie nagegaan is. In beide onderzoeken kregen kinde-
ren van 5-6 jaar opdracht om bij elke presentatie van een onder-
deel van een te integreren figuur met de vinger een beweging in
de lucht te maken waardoor dat onderdeel gerepresenteerd werd.
De hypothese was dat deze 'verplichte' kinetische representatie
zou leiden tot een betere temporele integratie prestatie. Het
eerste onderzoek was speciaal gericht op de invloed van kine-
tische representatie op het effect van de factor tijdsduur; ver-
wacht werd dat kinetische representatie zou helpen bij het over-
bruggen van langere tijdsduren. Het tweede onderzoek was een
poging tot replicatie van de in het eerste onderzoek gevonden
resultaten, bij een groter aantal proefpersonen, en zonder de
invloed op het effect van de factor tijdsduur centraal te stel-
len.

7.2 Onderzoek 1

7.2.1 Methode
----

7.2.1.1 Proefpersonen

In eerste instantie werden 63 kleuters (allen jongens), afkom-
stig van twee kleuterscholen, en in leeftijd varierend van 60
tot 72 maanden, in het onderzoek betrokken. In de eerste fase
van het onderzoek vond echter een selectie-procedure plaats,
waardoor het aantal kinderen dat aan het eigenlijke experiment
deelnam aanzienlijk kleiner was (zie verder 7.2.1.2 en 7.2.2.1).

7.2.1.2 Taak, experimentele condities en procedure

In dit onderzoek werd exact dezelfde taak gebruikt als in het in
hoofdstuk 6 beschreven onderzoek,  d.w.z. de figuur-reconstruc-
tietaak  met  presentatie  van de figuur-onderdelen onder twee
tijdsduurcondities: conditie A (3 elementen in 4.5 seconde) en
conditie B (3 elementen in 13.5 seconde); per conditie werden 8
figuren gepresenteerd. Zie verder paragraaf 6.2.3. De opstelling
van het figuur-reconstructie-apparaat was dezelfde als in de
voorgaande onderzoeken. De afname van de taak geschiedde indivi-
dueel door een rechts naast het kind gezeten proefleider, in een
ruimte binnen de school van het betreffende kind.



-115-

Het onderzoek bestond uit twee fasen.
Fase 1: In fase 1 kregen alle 63 kinderen de temporele in-

tegratietaak uit te voeren. De aan het kind gegeven instructie
was gelijk aan de instructie zoals gegeven in het in hoofdstuk 6
beschreven onderzoek. Op grond van prestaties en bewegingen werd
een aantal kinderen geselecteerd voor deelname aan fase 2.
Selectiecriteria waren: een score per temporele integratie con-
ditie van tenminste 2 (toevalsniveau) en ten hoogste 7 (maximaal
bereikbare score: 8); een score voor de lange tijdsduurconditie
(conditie B) die tenminste 2 punten lager lag dan de score voor
de korte tijdsduurconditie (conditie A);  en het vertonen van
niet meer dan vijf representerende of wijsbewegingen (d.w.z.
bewegingen binnen de categoriegn 1, 4 en 13 zoals onderscheiden
in hoofdstuk 6) tijdens de taak.

Fase 2: De aldus geselecteerde kinderen werden in fase 2
(die binnen enkele minuten volgde op fase 1) verdeeld over twee
groepen, een experimentele groep en een controlegroep, en wel
zodanig, dat deze twee groepen zoveel mogelijk overeenkomst ver-
toonden in temporele integratie prestatie in fase 1 en in leef-
tijd. Beide groepen kregen de temporele integratietaak nogmaals
te verrichten, maar de experimentele groep kreeg nu de opdracht
om elk op het scherm verschijnend figuur-onderdeel met de vinger
(van de voorkeurshand) in de lucht na te tekenen. De letterlijke
instructies aan de kinderen van de experimentele groep en van de
controlegroep vindt men in bijlage 5.

7.2.2 Resultaten

7.2.2.1 Resultaten totale groep in fase 1

Voor de totale groep van 63 kinderen lag de gemiddelde temporele
integratiescore onder conditie B lager dan de score onder condi-
tie A:  4.63 vs 5.00 (t-toets voor afhankelijke steekproeven,
eenzijdig: p = .057). Het aantal kinderen dat voldeed aan de se-
lectiecriteria voor fase 2 was tamelijk klein, namelijk 13. Met
name voldeden veel kinderen niet aan de eis dat de score voor
conditie B minimaal 2 punten lager lag dan de score voor condi-
tie A.

Van de 13 geselecteerde kinderen werden er 7 aan de experi-
mentele groep toegewezen, en 6 aan de controlegroep. De gemid-
delde leeftijd in beide groepen was 5 jaar en 7 maanden.

7.2.2.2 Temporele integratiescores experimentele groep en
controlegroep

Bijna alle kinderen bleken in fase 2 een vooruitgang in tempo-
rele integratie prestatie te vertonen. In zowel de experimentele
groep als de controlegroep was echter een kind dat in fase 2
sterk afweek van de rest door op toevalsniveau te presteren. In
beide gevallen bleek het te gaan om kinderen die volgens de
kleuterleidsters nerveus en concentratiezwak waren. Besloten
werd om de resultaten van deze twee kinderen niet in de verdere
analyse te betrekken (de scores van deze kinderen in fase 1 wa-
ren exact gelijk; de kinderen waren ook even oud).

De gemiddelde temporele integratiescores van de twee groe-
pen in beide fasen vindt men in tabel 7.1.
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Tabel 7.1 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per groep, per conditie en
per fase (onderzoek 1).

FASE I FASE II

4.5 sec. 13.5 sec. tot. 4.5 sec. 13.5 sec. tot.

experimentele
groep 6.17 3.50 9.67 7.33 6.67 14.00
controle-
groep 6.00 3.20 9.20 5.80 5.40 11.20

De experimentele groep boekte in fase 2 een significante
vooruitgang in prestatie ten opzichte van fase 1 voor elk van
beide temporele integratie condities (Wilcoxon-toets, eenzijdig;
conditie A: p < .031, conditie B: p < .016; totaal: p < .016).
De controlegroep ging significant vooruit qua prestatie in con-
ditie B en qua totaalprestatie (in beide gevallen: p < .031),
maar vertoonde geen vooruitgang qua prestatie in conditie A. De
totaalprestatie van de experimentele groep was in fase 2 signi-
ficant beter dan die van de controlegroep (Mann-Whitney U toets,
eenzijdig: p < .05). Voor wat betreft de verschillen tussen bei-
de groepen in fase 2 onder elke conditie afzonderlijk, werden de
volgende p-waarden gevonden: .05 <p< .10 voor conditie A, en
.10 <p< .15 voor conditie B.

In fase 2 kwamen binnen de experimentele groep 5 van de 6
kinderen tot prestaties die lagen op een niveau dat normaal is
voor 7-jarigen (d.w.z. vrijwel foutloze prestaties: totaalscore
tenminste 14),  terwijl binnen de controlegroep slechts 1 kind
(van de 5) dit niveau bereikte. (N.B. dat in fase 1 geen van de
kinderen op dit niveau presteerde.)

Tenslotte bleek in fase 2 bij de experimentele groep het
verschil in prestatie tussen conditie A en B kleiner dan in fase
1, maar er was toch nog steeds sprake van een significant betere
prestatie onder conditie A dan onder conditie B (Wilcoxon-toets,
eenzijdig: p < .06); bij de controlegroep bleek geen sprake meer
te zijn van een significant verschil tussen de prestaties onder
beide condities.

7.2.3 Discussie

De resultaten van dit experiment vormen een bevestiging van de
algemene hypothese dat, bij 5-jarige kinderen, representerende
bewegingen een faciliterende invloed hebben op temporele inte-
gratie van informatie zoals gepresenteerd in de figuur-recon-
structietaak. De  instructie  om  bij  elk  figuur-onderdeel  een
representerende beweging te maken leidde tot een algehele pres-
tatieverbetering. Er is echter geen bewijs gevonden voor een
specifieke invloed van representerende bewegingen in de zin van
een reductie van het effect van de factor tijdsduur; immers bij
de controlegroep bleek in fase 2 het prestatieverschil tussen
conditie A en B zelfs nog iets sterker gereduceerd dan bij de
experimentele groep.

We dienen er echter rekening mee te houden,  dat in dit
experiment uiteindelijk maar met een klein aantal kinderen is
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gewerkt. Alvorens meer definitieve conclusies te trekken en im-
plicaties te bespreken, is bevestiging van het positieve effect
van representerqnde bewegingen in een experiment met een groter
aantal kinderen gewenst.  Daarom zullen we eerst de resultaten
van onderzoek 2 bezien. In paragraaf 7.3.3 volgt dan een discus-
sie op basis van de resultaten van beide onderzoeken tesamen.

7.3 Onderzoek 2

7.3.1 Methode

7.3.1.1 Proefpersonen

Proefpersonen waren 42 kleuters (jongens), afkomstig van vijf
kleuterscholen,  met een gemiddelde leeftijd van 5 jaar en 6
maanden (range: 61-72 maanden).

7.3.1.2 Taak, experimentele condities en procedure

In dit onderzoek werd exact dezelfde taak gebruikt als in onder-
zoek 1, met dezelfde tijdsduurcondities. Ook dit onderzoek be-
Stond uit twee fasen, maar de procedure verschilde in die zin
van de procedure in onderzoek 1, dat in fase 1 geen selectie
plaatsvond voor fase 2. De aan het onderzoek deelnemende kinde-
ren werden nu tevoren verdeeld over een experimentele groep en
een controlegroep. Beide groepen telden 21 kinderen, waren ge-
lijk wat betreft gemiddelde  leeftijd en leeftijdsrange (zie
7.3.1.1) en hadden ook van elke school eenzelfde aantal kinde-
ren; voor het overige geschiedde de toewijzing van kinderen aan
de twee groepen aselect.

Fase 1: In fase 1 kregen beide groepen de temporele inte-
gratietaak op standaardwijze en volgens standaard-instructie uit
te voeren.

Fase 2: In fase 2 voerden beide groepen de temporele inte-
gratietaak nogmaals uit, maar de experimentele groep kreeg nu,
evenals in onderzoek 1, de instructie om elk op het scherm ver-
schijnend figuur-onderdeel met de vinger in de lucht na te teke-
nen. De letterlijke instructies aan de experimentele groep en
aan de controlegroep waren identiek aan die in onderzoek 1 (zie
verder 7.2.1.2).

7.3.2 Resultaten
-----

De gemiddelde temporele integratiescores van de twee groepen in
beide fasen vindt men in tabel 7.2.
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Tabel 7.2 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per groep, per conditie en
per fase (onderzoek 2).

FASE I FASE II

4.5 sec. 13.5 sec. tot. 4.5 sec. 13.5 sec. tot.

experimentele
groep 4.24 4.19 8.43 5.67 5.05 10.71
controle-
groep 5.19 4.90 10.10 5.29 4.52 9.81

De experimentele groep presteerde in fase 2 onder elk van
beide temporele integratie condities significant beter dan in
fase 1 (t-toets voor afhankelijke steekproeven, eenzijdig:
p <  .01 voor conditie A en voor totaalprestatie; p < .05 voor
conditie B). De controlegroep presteerde in fase 2 niet beter
dan in fase 1; voor conditie B trad zelfs een lichte (niet sig-
nificante) terugval in prestatie op.

In fase 2 presteerde de experimentele groep weliswaar over
het algemeen iets beter dan de controlegroep, maar de verschil-
len tussen beide groepen waren niet significant. noch voor wat
betreft de beide temporele integratie condities afzonderlijk,
noch voor wat betreft de totaalprestatie (t-toets voor onafhan-
kelijke steekproeven; eenzijdig). Hierbij dient echter rekening
gehouden te worden met het feit dat in fase 1 de experimentele
groep lagere temporele integratiescores behaalde dan de contro-
legroep, overigens ook hier zonder dat de verschillen tussen de
twee groepen significant waren (t-toets voor onafhankelijke
steekproeven, tweezijdig).

Bovenstaande resultaten waren voor ons aanleiding om de
data tevens te analyseren met behulp van multipele regressie-
analyse  (Kerlinger en Pedhazur,  1973), waardoor het mogelijk
werd om de verschillen tussen de experimentele groep en de con-
trolegroep in fase 2 te analyseren rekening houdend met de sco-
res in fase 1. T.b.v. de analyse werd gebruik gemaakt van het
beslissingsschema zoals aangegeven door Simons (1981, p. 113).
Er werden drie afzonderlijke multipele regressie-analyses uitge-
voerd. Per temporele integratieconditie, alsmede voor de totaal-
prestatie, werden de scores in fase 2 voorspeld op basis van 1)
de scores in  fase 1, en  2)  de  beide  'bewegings'condities
('dummy' variabele). Voor de totaalprestatie werd nu een signi-
ficant verschil tussen de  experimentele en de controlegroep
gevonden (F (1,39) = 5.22, p < .05). Voor conditie A benaderde
het verschil tussen beide groepen het 5% significantieniveau
(F (1,39) = 3.68), en voor conditie B werd een p-waarde gevonden
die juist iets boven .10 lag (F (1,39) = 2.84).

Tenslotte bleek in fase 1 zowel bij de experimentele groep
als bij de controlegroep de prestatie onder conditie B nagenoeg
gelijk aan die onder conditie A. Noch voor elk van de groepen
afzonderlijk, noch voor beide groepen tesamen was er sprake van
een significant verschil tussen conditie A en B. In fase 2 bleek
echter bij beide groepen sprake van een minder goede prestatie
onder conditie B dan onder conditie A (t-toets voor afhankelijke
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steekproeven, eenzijdig: p <  .05 voor de controlegroep en p <
.10 voor de experimentele groep).

7.3.3 Discussie
-----

Ook de resultaten van het tweede experiment kunnen gezien worden
als een bevestiging van de hypothese dat er een causaal verband
bestaat tussen het maken van representerende bewegingen en tem-
porele integratie bij 5-jarige kinderen. Het vinden van een po-
sitief effect van de instructie tot het door middel van handbe-
wegingen representeren van de te integreren informatie in de
beide in dit hoofdstuk beschreven experimenten vormt een belang-
rijke aanvulling op de resultaten van het in hoofdstuk 6 gerap-
porteerde onderzoek. Het belang van dit resultaat strekt zich
o.i. zelfs verder uit dan het gebied van temporele integratie
alleen: het is ook van  betekenis voor  de  wetenschappelijke
ideegn betreffende de positieve invloed van motorische activi-
teit op cognitief functioneren in het algemeen, waarvoor, zoals
in de inleiding van hoofdstuk 6 gesignaleerd werd, tot op heden
betrekkelijk weinig empirische evidentie verzameld kon worden.
Tevens draagt het aldus bij tot de wetenschappelijke onderbou-
wing van orthopedagogische trainingsmethoden als die van Fernald
en Montessori (zie eveneens hoofdstuk 6).

De betekenis van het positieve resultaat van onze experi-
menten voor de kennis betreffende determinanten van temporele
integratie is, dat aangetoond kon worden, dat motorische activi-
teit in de zin van representerende bewegingen in principe een
medigrende rol kan vervullen in de temporele integratie van de
visuele informatie uit de figuur-reconstructietaak. En in alge-
mene zin is hiermee tevens steun gevonden voor de principiele
mogelijkheid van belnvloeding van temporele integratie door be-
paalde wijzen van representatie van informatie. De experimenten
geven evenwel geen antwoord op twee andere belangrijke vragen.
De eerste vraag kwam in hoofdstuk 6 reeds aan de orde, en luidt:
spelen representerende bewegingen nu een rol in de 'natuurlijke'
ontwikkeling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar, in de
zin van het in toenemende mate spontaan gebruiken van deze bewe-
gingen als 'strategie' om temporele integratie te bevorderen? We
kwamen in de discussie van hoofdstuk 6 tot de slotsom, dat de
enige kans op een bevestigend antwoord op deze vraag lag in de
(moeilijk te onderzoeken) mogelijkheid van een beter gebruik van
verinnerlijkte kinetische representatie, aangezien 7-jarigen
spontaan niet meer daadwerkelijke representerende bewegingen
maakten dan 5-jarigen.

De tweede vraag is: op welke wijze, oftewel via welk mecha-
nisme, leidt representatie d.m.v. bewegingen tot betere tempore-
le integratie? Er zijn hier verschillende mogelijkheden, die wij
nu nader zullen bezien.

Een van de mogelijkheden is, dat door de kinetische repre-
sentatie het proces van integratie (tot een bepaalde vorm) 22
zich vergemakkelijkt wordt. Deze gedachte wordt ondersteund door
de theorie betreffende de ontwikkeling van visuele vormperceptie
van Hebb  (1949),  en  door de  theoretische bespiegelingen die
Wolff (1972)  aan de uitkomsten van zijn experimenten (zie de
inleiding van hoofdstuk 6) verbindt (de ideefn van Hebb en van
Wolff hebben wel speciaal betrekking op oogbewegingen). Ook de
opvatting van Van Meel (Van Meel, 1979; Van Heugten en Van Meel,
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1980) van het kinetisch systeem als een semi-autonoom coderings-
systeem met zijn eigen specifieke mogelijkheden, laat toe kine-
tische representatie te zien als het kind helpend bij de con-
structie van het totaalbeeld. Momenteel valt echter verder nog
weinig over deze mogelijkheid te zeggen.

Een tweede mogelijkheid is, dat kinetische representatie
het geheugen ondersteunt. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dat
kinetische of kinesthetische (Posner; 1967) codes beter (volle-
diger en/of langer) in het geheugen bewaard blijven dan visuele
codes. Ook deze hypothese wordt gesteund door de zofven genoemde
opvatting van Van Meel aangaande het kinetisch systeem. Aan de
andere kant bieden resultaten van een aantal in de literatuur
beschreven empirische onderzoeken op dit punt weinig steun voor
deze hypothese. Zo toonde Posner (1967) in experimenteel onder-
zoek bij volwassenen aan, dat de kwaliteit van kinesthetische
codes (voor afstanden en locaties), hoewel in eerste aanleg niet
slechter dan die van visuele codes, gedurende een retentie-in-
terval van 20 seconden sterk achteruitging, in tegenstelling tot
de kwaliteit van visuele codes. In onderzoek naar retentie van
visuele versus haptisch-tactiele informatie (stimuli: zowel zin-
volle als zinloze vormen, die manipuleerbaar waren) bij jonge
kinderen, werden soortgelijke resultaten gevonden: de retentie
van tactiel-haptische informatie bleek zowel bij 3-, 4-, 7- als
bij 9-jarige kinderen duidelijk slechter te zijn (Rose, Blank en
Bridger, 1972; Bryant en Raz, 1975; Northman en Black, 1976).
Deze negatieve uitkomsten zijn echter mogelijk te verklaren van-
uit de aard van de in deze onderzoeken gebruikte stimuli.

Een andere, meer ingewikkelde wijze waarop kinetische re-
presentatie geheugen-ondersteunend zou kunnen werken, is voorge-
steld door Levin, Ghatala, De Rose en Makoid (1977). Deze onder-
zoekers vonden in een experiment bij kinderen van 10 tot 12 jaar
een zeer sterk positief effect van het met de vinger in de lucht
na laten trekken van visuele stimuli op het leren discrimineren
van deze stimuli. Volgens hen zou dit effect te verklaren zijn
in termen van het 'dual-coding'-model van Paivio (1971) of van
het 'depth-of-processing'-model van Craik en Lockhart (1972). In
principe komt de redenering van Levin c.s. hierop neer, dat het
via bewegingen representeren van de stimulus de proefpersoon
dwingt om de kenmerken van de stimulus volledig en gelntegreerd
te verwerken, waardoor weer 'diepere' verwerking van de stimulus
mogelijk wordt (in de zin van het leggen van bepaalde associa-
ties, etc.), wat leidt tot beter onthouden van de stimulus. Deze
redenering is o.i. zeker interessant, maar het is de vraag of
hij niet ts ingewikkeld is. Het zou ook kunnen zijn, dat er maar
een essentieel punt schuilt in de hier geschetste keten en wel
de noodzaak om de aandacht te richten op alle kenmerken van de -
visuele - stimulus. Dit brengt ons op een derde mogelijke hypo-
these t.a.v. de wijze waarop representerende bewegingen tempore-
le integratie zouden kunnen faciliteren.

Deze derde hypothese luidt, in meest algemene zin, dat het
uitvoeren van representerende bewegingen in een of ander opzicht
de aandacht voor de waar te nemen stimuli verbetert. In de lite-
ratuur die betrekking heeft op de relatie tussen beweging en
perceptie in het algemeen, heeft de overtuiging dat positieve
effecten van stimulusvorm-volgende bewegingen toe te schrijven
zijn aan het richten van de aandacht, gaandeweg meer veld gewon-
nen (o.a. Denner en Cashdan, 1967; Gibson, 1969; Williams, 1969;
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Goodnow, 1971; Koenigsberg, 1973; Ross, 1976). Deze overtuiging
is voor een belangrijk deel gestoeld op een aantal gegevens uit
onderzoek bij jonge kinderen, waaruit blijkt dat, wanneer er af
en toe toch sprake is van een positief effect van motorische ex-
ploratie van vormen op de visuele perceptie van die vormen, een
positief effect evenzeer, of in sterkere mate, bewerkstelligd
kan worden via methoden als het laten manipuleren van doorzich-
tige plastic ballen met de vormen daarin (Denner en Cashdan),  of
het alleen maar laten zien van de stimuli in een in het oog 10-
pende plastic bal (Goodnow), of het leggen van transparanten met
bepaalde transformaties van een bepaalde vorm over deze vorm
heen, zodanig  dat  essentiele  vormkenmerken  visueel  duidelijk
opvallen (Koenigsberg). Dit richten van de aandacht kan in prin-
cipe varifren van het meest globale 'kijken naar iets waar an-
ders niet naar gekeken zou worden'  (b.v. omdat andere dingen
interessanter zijn - Goodnow), tot het specifiek richten van de
visuele aandacht op flle essentifle aspecten van de te verwerken
stimuli.

Binnen de figuur-reconstructietaak zou het laten uitvoeren
van representerende bewegingen het kind dan kunnen dwingen tot
blijven kijken naar de plaats waar de stimuli verschijnen, en
niet laten afleiden door andere zaken, of om - visueel - op de
richting en positie (= de essentifle kenmerken) van de lijnstuk-
ken uit de figuur-reconstructietaak te letten wanneer het kind
dit niet uit zichzelf zou doen.

Vooralsnog zou kinetische representatie o.i.  in principe
langs elk van de drie hier aangegeven wegen invloed kunnen uit-
oefenen op temporele integratie bij jonge kinderen. Nader onder-
zoek zal moeten uitwijzen welke hypothese de juiste is. Het is
daarbij niet ondenkbaar dat meer dan een van de hypothesen juist
blijkt. Een voorbeeld kan dit illustreren. In de in dit hoofd-
stuk beschreven experimenten is weliswaar een positief effect
van kinetische representatie op temporele integratie gevonden,
maar er is geen sprake van een dramatische vooruitgang: de mees-
te kinderen van de experimentele groep uit onderzoek 2 bereikten
in fase 2 nog (lang) niet het prestatieniveau van 7-jarigen (een
bijna foutloze prestatie - zie ook 7.2.2.2); ook vertoonde een
aantal kinderen geen vooruitgang in prestatie. Wellicht berust
het nu door ons gevonden effect (alleen) op een verbetering van
het 'on-task'  gedrag der kinderen; de kinderen voerden alleen
een tevoren niet geoefende representerende beweging uit op die
momenten waarop een lijnstuk op het scherm zichtbaar werd, en
bewogen zelden tijdens de 'blanco' tijdsintervallen. Door b.v.
eerst intensief te trainen op het nauwkeurig en automatisch uit-
voeren van de bij een bepaald figuur-onderdeel behorende repre-
senterende beweging en/of de kinderen te instrueren om gedurende
de tijdsintervallen tussen de figuuronderdelen de representeren-
de bewegingen te herhalen, zou echter mogelijk een groter effect
van kinetische representatie op temporele integratie bewerkstel-
ligd kunnen worden via dan ingeslepen en het geheugen ondersteu-
nende 'kinetische codes'.

Het is interessant om na te gaan of er in de ons momenteel
ter beschikking staande onderzoeksgegevens aanwijzingen te vin-
den zijn voor kenmerkende verschillen tussen kinderen die wel
resp. niet profiteren van de 'verplichte' kinetische representa-
tie. Wel of geen vooruitgang in temporele integratie prestatie
in fase 2 van onze experimenten bleek samen te hangen met niet
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resp. wel op toevalsniveau presteren in fase 1 (oftewel tevoren
wel resp. niet reeds in enige mate in staat zijn tot temporele
integratie). Wel of geen vooruitgang bleek ook in lichte mate
samen te hangen met - althans op het oog - goed resp. gebrekkig
(= onnauwkeurig of niet elke keer) uitvoeren van de verplichte
representerende bewegingen. (In  onderzoek 2  voerde  tweederde
deel der kinderen de bewegingen naar behoren uit, voor zover dat
door de proefleider beoordeeld kan worden; in een volgend onder-
zoek zou de 'kwaliteit' van de verplicht uitgevoerde represente-
rende bewegingen nauwkeuriger beoordeeld kunnen worden aan de
hand van video-opnamen.) De eerstgenoemde samenhang duidt erop
dat verplichte kinetische representatie, op de wijze zoals in
deze beide onderzoeken, niet of nauwelijks 'bij machte is' om
kinderen die in het geheel nog niet in staat zijn tot temporele
integratie van de stimuli uit de figuur-reconstructietaak 'over
de drempel te helpen'. Kennelijk dient de ontwikkeling van de
capaciteit tot temporele integratie enigermate op gang te zijn
gekomen, wil kinetische representatie een positief effect sorte-
ren. De tweede samenhang - die dus nauwkeuriger onderzocht zou
kunnen worden - lijkt in eerste instantie te duiden op de onmis-
baarheid van een goede kinetische code voor de bewerkstelliging
van het 'kinetisch effect'. Het is echter ook mogelijk onnauw-
keurig bewegen of vergeten te bewegen te zien als een reflectie
van een niet goed verlopende visuele informatie-opname.

Tenslotte willen we ook in de discussie van dit hoofdstuk
enige aandacht besteden aan een punt dat weliswaar losstaat van
de relatie tussen temporele integratie en motorische activiteit,
maar dat wel van grote betekenis is voor de theorievorming be-
treffende de ontwikkeling van temporele integratie in het alge-
meen, nl. de kwestie van het effect van de factor tijdsduur. In
de discussie van hoofdstuk 6 kwamen we tot de conclusie dat het
aanvankelijk opgebouwde beeld van het effect van verlenging van
tijdsduur aan herziening toe was. Het is interessant om te zien
welk effect verlenging van tijdsduur in de twee in dit hoofdstuk
beschreven onderzoeken had bij 5-jarige kinderen. We constateren
dan dat in onderzoek 1 bij een grote steekproef (N = 63) toch
weer een weliswaar heel licht, maar niettemin het 5% significan-
tieniveau benaderend effect van de factor tijdsduur wordt gevon-
den. In onderzoek 2 wordt bij een eveneens redelijk grote steek-
proef (N = 42) echter weer geen verschil gevonden tussen de kor-
te en de lange tijdsduurconditie, althans niet in fase 1 van dit
onderzoek.  In fase 2 van dit onderzoek verschijnt dan ineens
weer wel een - opnieuw licht, maar niettemin bij de controle-
groep op 5% niveau significant - effect van  verlenging  van
tijdsduur.

Op grond hiervan kunnen we in elk geval stellen, dat er
kennelijk toch geen sprake is van een 'cohorte'-verandering, zo-
als in hoofdstuk 6 als een van de mogelijkheden geopperd werd.
Eerder is het zo, dat het oorspronkelijk gevonden effect van de
factor tijdsduur minder algemeen geldig is dan werd aangenomen,
en dat het van verschillende variabelen afhangt of dit effect al
dan niet optreedt. Een aantal mogelijke variabelen noemden we
reeds in hoofdstuk 6. We kunnen hier nu een variabele aan toe-
voegen: de duur van de totale temporele integratietaak (naarmate
de taak langer duurt, komt het negatieve effect van tijdsduur-
verlenging sterker naar voren).
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HOOFDSTUK 8

TEMPORELE INTEGRATIE, AANDACHT EN GEHEUGEN

8.1 Inleiding

In het in dit hoofdstuk beschreven onderzoek zijn verschillende
mogelijke determinanten van de ontwikkeling van temporele inte-
gratie tussen 5 en 7 jaar tegelijkertijd bestudeerd.

In hoofdstuk 6 werden - meest nog indirecte - aanwijzingen
gevonden dat de ontwikkeling van temporele integratie tussen 5
en 7 jaar althans ten dele toe te schrijven is aan een ontwikke-
ling in het handhaven van de aandacht. Bepaalde vormen van niet-
stimulus-gerelateerde activiteit, waaronder wegkijken van de

taak, bleken meer voor te komen bij 5-jarigen dan bij 7-jarigen.
Het in het voorliggende hoofdstuk gerapporteerde onderzoek had
onder meer ten doel de relatie tussen temporele integratie en
aandachtsduur-ontwikkeling op andere wijze te onderzoeken. Voor
de aandachtsmeting werd nu gebruik gemaakt van een reactietijd-
paradigma (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.1), teneinde meer
greep te krijgen op aandacht als interne cognitieve activiteit.

Een tweede doel van het onderzoek was het bestuderen van de
rol van kortgeheugenduur in de ontwikkeling van temporele inte-
gratie. Het in diverse onderzoeken gevonden differentifle effect
van de factor tijdsduur op temporele integratie bij kinderen
jonger dan 6 jaar vergeleken met kinderen ouder dan 6 jaar, zou
ook het gevolg kunnen zijn van een grotere mate van verval bin-
nen het korte-termijn geheugen bij de jongere kinderen. Dit werd
onderzocht door het vergelijken van geheugenprestaties onder
verschillende tijdsduur-condities, alsmede het relateren van
geheugenprestaties aan temporele integratie prestaties. De hypo-
these was dat geheugenduur evenzeer als, of zelfs in sterkere
mate dan aandachtsduur,  van invloed zou zijn op de temporele
integratie ontwikkeling (zie hoofdstuk 4).

Ten derde werd geheugenspanne, in de zin van het aantal in-
formatie-eenheden dat tegelijkertijd in het korte termijn geheu-
gen kan worden vastgehouden, onderzocht in relatie tot temporele
integratie. Hierbij werd gebruik gemaakt van de klassieke maat
voor geheugenspanne in de hier bedoelde zin, de digit span (zie
wederom hoofdstuk 4). Hoewel in dit onderzoek alleen temporele
integratie van 3 elementen bestudeerd werd en, volgens de in de
literatuur vermelde gegevens, kinderen van 5 jaar en ouder reeds
4 elementen kunnen onthouden (zodat de ootwikkeling van tempore-
le integratie tussen 5 en 7 jaar niet te maken kan hebben met
het feit dat 5-jarigen nog geen 3 elementen kunnen onthouden),
leek het ons interessant na te gaan in hoeverre temporele inte-
gratie prestaties bij 5-7 jarige kinderen covarifren met digit
span. Deze interesse was o.m. gestoeld op de in paragraaf 4.3.3
genoemde hypothese van Halford betreffende het 'overhouden' van
voldoende informatieverwerkingscapaciteit voor het verrichten
van een mentale handeling met in het korte-termijn geheugen aan-
wezige informatie-eenheden.

Behalve bcvengenoemde drie factoren werd nog een vierde
factor in relatie tot temporele integratie onderzocht. Het be-
trof hier in feite een uitbreiding van het onderzoek naar de rol
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van kinetische representatie (zie hoofdstuk 6 en 7).
Geredeneerd werd als volgt: als spontane kinetische representa-
tie van informatie inderdaad een medifrende rol vervult in tem-
porele integratie bij kinderen in de leeftijdsfase van 5 tot 7
jaar, dan zou de temporele integratie prestatie kunnen varifren
met de senso-motorische vaardigheid van het kind, in het bijzon-
der de kwaliteit van de oog-hand coRrdinatie. Dit werd onder-
zocht door ook een oog-hand coRrdinatietest in het onderzoek op
te nemen, en de prestaties op deze test te vergelijken met de
temporele integratie prestaties.

Tenslotte werd in dit onderzoek, vergeleken met het in de
hoofdstukken 5 t/m 7 gerapporteerde onderzoek, een extra tijds-
duurconditie toegevoegd aan de temporele integratietaak. Vanwege
de centrale plaats die wij binnen ons onderzoek als geheel toe-
kennen aan het onderzoek naar het tijdsduuraspect van temporele
integratie, achtten wij het van belang meer onderzoek te ver-
richten naar temporele integratie over tijdsduren korter dan 4.5
seconde. Hoewel in het in hoofdstuk 3 beschreven onderzoek geen
verschil was gevonden tussen temporele integratie (van 3 elemen-
ten) over 2.5 vergeleken met 4.5 seconde, was de empirische ba-
sis voor de conclusie dat tijdsduurverkorting beneden de tijds-
duur van 4.5 seconde geen invloed heeft op de temporele integra-
tie prestatie van kinderen tussen 5 en 7 jaar, o.i. nog erg
smal. Wij besloten in het onderhavige onderzoek nogmaals een
vergelijking  te maken tussen temporele  integratie prestaties
onder de tijdsduurcondities van resp. 2.5 en 4.5 seconde.

8.2 Methode *

8.2.1 Proefpersonen

Proefpersonen waren 24 kinderen (allen jongens), verdeeld over
twee leeftijdsgroepen (N = 12 voor elke groep). De eerste groep
bestond uit kleuters van een gewone kleuterschool, met een ge-
middelde leeftijd van 5 jaar en 11 maanden (range: 66-77 maan-
den),  en de tweede groep uit eerste klassers van een gewone
lagere  school,  met een gemiddelde leeftijd van 7 jaar en 0
maanden (range: 79-88 maanden).

8.2.2 APRaratuur

Voor de temporele integratietaak werd gebruik gemaakt van het
figuur-reconstructie apparaat zoals beschreven in hoofdstuk 2.
Dit apparaat werd tevens gebruikt voor de t.b.v. dit onderzoek
ontworpen 'positiegeheugentaak' (zie 8.2.3).

Daarnaast werd voor de reactietijdtaak in dit onderzoek
(zie eveneens 8.2.3) gebruik gemaakt van reactietijd-apparatuur
van het merk 'Getra'. Deze apparatuur bestaat uit twee even gro-
te, onderling verbonden kastjes: een voor de proefpersoon en een
voor de proefleider (afmetingen van elk kastje: 13xllx22 cm.).
De proefleider kan d.m.v. knoppen een rood waarschuwingslampje
dan wel een reactiesignaal-lichtje van een bepaalde kleur (enke-
le centimeters boven het waarsehuwingslampje) aan de voorzijde
van het kastje van de proefpersoon laten branden.

* Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met D. Vonhogen,
doctoraal-studente ontwikkelingspsychologie.
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Het reactiesignaal-lichtje is een lampje achter een rond matgla-
zen venstertje van 2 cm doorsnede. De proefpersoon kan het reac-
tiesignaal-lichtje doven d.m.v. het indrukken van een van vier
knoppen onderaan de voorzijde van dit kastje. De reactietijd (=
tijdsduur tussen het moment waarop het reactiesignaal-lichtje
gaat branden en het moment dat het door de proefpersoon gedoofd
wordt), wordt electronisch in honderdsten van seconden geregis-
treerd, en is afleesbaar op het kastje van de proefleider. In
dit onderzoek werden slechts een reactietijdsignaal en reactie-
knop van een bepaalde kleur (n.1. geel) gebruikt.

8.2.3 Taken en_experimentele_condities

1. Temporele integratietaak.

Ook in dit onderzoek werd de figuur-reconstructietaak zoals be-
schreven in hoofdstuk 2 gebruikt. De presentatie van de figuur-
onderdelen geschiedde onder drie tijdsduurcondities. Twee van de
drie condities waren identiek aan de condities uit het in de
hoofdstukken 5,  6 en 7  beschreven onderzoek: conditie  A  (3
elementen in 4.5 seconde) en conditie B (3 elementen in 13.5
seconde). In de derde conditie - conditie X - werden 3 elementen
over een tijdsduur van 2.5 seconde gepresenteerd). De stimulus-
duur per figuur-onderdeel was 0.5 seconde.

Onder elk van de condities werden 8 figuren aangeboden. De
in totaal 24 items werden in een random volgorde gepresenteerd,
met dien verstande dat zowel in de eerste als in de tweede helft
van de testserie 4 items van elke conditie voorkwamen.

2. Reactietijdtaak.

Voor de meting van aandachtsduur werd gebruik gemaakt van een
eenvoudige reactietijdtaak met variabel preparatie-interval
(PI). Met behulp van de in 8.2.2 beschreven reactietijd-appara-
tuur werd de reactie van kinderen bepaald onder 2 PI-condities:
conditie RT-A met een PI van 4.5 seconde en conditie RT-B met
een PI van 13.5 seconde (dezelfde tijdsduren dus als in resp.
conditie A en B van de temporele integratietaak). Elke PI-condi-
tie omvatte 8 trials. De condities werden door elkaar aangebo-
den. De volgorde van de in totaal 16 trials was at random be-
paald met de restrictie dat zowel in de eerste als de tweede
helft van de serie 4 trials van elke conditie voorkwamen. De
duur van het waarschuwingssignaal (het oplichten van het rode
lampje) was steeds 0.5 seconde.

Met name het verschil in reactietijd tussen conditie RT-A
en RT-B werd beschouwd als een goede maat voor het vermogen tot
het handhaven van de aandacht gedurende een bepaalde tijd
(hoewel ook de reactietijd per conditie althans ten dele als
maat voor sustained attention opgevat kan worden - zie b.v.
Krupski en Boyle, 1978).

3. Positiegeheugentaak.

Teneinde te onderzoeken in hoeverre kinderen in staat zijn tot
het gedurende een bepaalde tijd vasthouden van een informatie-
element binnen het korte-termijn geheugen, werd de positiegeheu-
gentaak ontworpen. De taak bestond in essentie uit de presenta-
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tie van telkens een der zeven lijnstukken op het scherm van het
figuur-reconstructie apparaat (gedurende 0.5 seconde), met voor
de proefpersoon de opdracht het betreffende lijnstuk te onthou-
den gedurende een variabel tijdsinterval, waarna de proefpersoon
op een kaart met daarop de zeven mogelijke figuur-elementen kon
aanwijzen welk lijnstuk gezien was. Ook in deze taak werden twee
tijdsduurcondities gehanteerd die afgestemd waren op de tijds-
duurcondities A en B uit de temporele integratietaak: conditie
POS-A met een tijdsinterval van 4.5 seconde, en conditie POS-B
met een tijdsinterval van 13.5 seconde. Onder elk van beide con-
dities werd elk van de zeven lijnstukken tweemaal gepresenteerd.
De in totaal 28 trials werden in een random volgorde aangeboden,
met dien verstande dat zowel in de eerste helft als in de tweede
helft van de serie elke conditie even vaak voorkwam.

4. Digit span.

Om te onderzoeken hoeveel informatie-elementen tegelijk kunnen
worden vastgehouden in het korte-termijn geheugen werd gebruik
gemaakt van de subtest  'Digit span' ('Cijferreeksen') van de
WISC-R, doch hiervan alleen het onderdeel 'Cijfers voorwaarts'.
Voor een beschrijving van deze taak verwijzen we naar de hand-
leiding van de WISC-R, alsmede naar de in par. 8.2.4 gegeven
taak-instructie.

Het onderdeel 'Cijfers achterwaarts' werd achterwege gela-
ten omdat dit naar onze mening een meer complexe taak is, waarin
niet alleen het onthouden (en nazeggen) van cijferreeksen ge-
vraagd wordt maar ook het verrichten van een bepaalde mentale
handeling met de in het kortgeheugen opgenomen cijfers.

5. Frostig oog-hand coordinatie test.

Als maat voor oog-hand coErdinatie werd de subtest 'Eye-motor
coordination' van Marianne Frostig's 'Developmental test of
visual perception' gebruikt. Voor een beschrijving van deze test
verwijzen we naar handleiding en testboekje van de betreffende
test  (Frostig,  1966),  alsmede naar de in par. 8.2.4 gegeven
test-instructie.

8.2.4 Procedure
-----

Elk kind werd individueel getest in een ruimte in de school van
het betreffende kind. Het kind zat achter een tafeltje met de
proefleidster rechts naast zich. De verschillende taken werden
in de hieronder aangegeven volgorde door het kind uitgevoerd
(bij de bepaling van de volgorde werd getracht zoveel mogelijk
afwisseling aan te brengen).

1. Temporele integratietaak.

Het figuur-reconstructie apparaat werd op dezelfde wijze opge-
steld als in de voorgaande onderzoeken. De aan het kind gegeven
instructie was gelijk aan die in het in hoofdstuk 6 beschreven
onderzoek.
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2. Digit span.

De instructie bij het onderdeel 'Cijfers voorwaarts' van de WISC
was gelijk aan de in de WISC-R handleiding aangegeven instruc-
tie: 'Ik ga je zo dadelijk een paar cij fers voorlezen. Luister
goed, en wanneer ik klaar ben, zeg jij ze na'. Vervolgens sprak
de proefleidster een voor een de cijferreeksen uit, langzaam (+
een cijfer per seconde) en duidelijk gearticuleerd. Afbreken van
de test geschiedde volgens de in de WISC-handleiding gegeven af-
breek-regel (d.w.z. afgebroken werd na twee maal achtereen falen
op een cijferreeks van dezelfde lengte).

3. Reactietijdtaak.

De proefleidster pakte de beide kastjes (zie 8.2.2) en zette het
ene voor het kind en het andere voor zichzelf neer. Daarna werd
de volgende instructie gegeven: 'Je ziet hier een kastje. Daarop
gaat telkens een rood lampje branden. Je moet dan goed opletten
want even daarna gaat er een geel lampje aan. Als je het gele
lampje ziet moet je zo vlug als je kan op de gele knop drukken.
We zullen het nu samen eens een keertje proberen; leg je vinger
maar vast op de gele knop!' Nadat het kind een proeftrial (PI:
4.5 seconde) had gedaan, volgde als verdere instructie: 'We gaan
dit nu steeds doen.  Soms kan het wel een beetje langer duren
voordat het gele lampje gaat branden, maar je moet toch steeds
blijven opletten. En probeer steeds zo vlug als je kan de knop
in te drukken. Houd je vinger dus maar op de gele knop'. Dan
volgde afname van de testserie van 16 trials (zie 8.2.3). (N.B.
Er werd op toegezien dat het kind bij het begin van elke trial
zijn vinger al op de knop had.)

4. Frostig oog-hand coordinatie test.

De test werd gelntroduceerd als een 'tekenspelletje, dat heel
gemakkelijk begint, maar steeds iets moeilijker wordt'. Bij elk
item werd een instructie gegeven in de vorm van een vrije inter-
pretatie van de officiele engelstalige instructie  (Frostig,
1966). Als voorbeeld de instructie die bij het eerste item gege-
ven wordt: 'Het muisje wil het koekje hebben. Om bij het koekje
te komen moet hij door de gang kruipen. Nu moet jij met je pot-
lood tekenen hoe het muisje loopt. Je moet heel goed binnen de
gang blijven en je mag ook niet stoppen of je potlood optillen.
Het is dus de bedoeling, dat je aan een stuk door tekent. Een
lijn, zonder te stoppen,  en zo goed mogelijk binnen de gang
blijven.'  De proefleidster  lette erop dat  het  kind het  vel
papier recht voor zich had liggen en het vel niet draaide of
verschoof.

De scoring geschiedde met behulp van sjablonen (zie de
handleiding van de test). Per proefpersoon werd een totaalscore
bepaald over de 16 items van de test (per item werden 0, 1 of 2
punten toegekend, afhankelijk van de mate waarin 'fouten' ge-
maakt werden, in de zin van buiten de lijnen komen etc.).

5. Positiegeheugentaak.

Het figuur-reconstructie apparaat werd op dezelfde wijze opge-
steld als bij de temporele integratietaak. De instructie aan het
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kind luidde:  'Ik ga je nu geen figuurtjes laten zien zoals je
daarstraks zag, maar alleen streepjes. Je moet die streepjes
goed onthouden, en daarna moet je steeds weer op een kaart aan-
wijzen welk streepje je gezien hebt. Je moet altijd een tijdje
wachten voor je aan mag wijzen welk streepje je gezien hebt,
soms wat langer, soms wat korter.' Vervolgens werd de testserie
van 28 items (zie 8.2.3) gepresenteerd met gebruikmaking van de
handbedieningsmogelijkheid  van het  figuur-reconstructie  appa-
raat. De antwoordkaart werd steeds pas aan het kind getoond
wanneer het onthoud-tijdsinterval verstreken was.

8.3 Resultaten.

8.3.1 Temporele integratiescores

In tabel 8.1 zijn de gemiddelde scores op de temporele integra-
tietaak weergegeven.

Tabel 8.1 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per leeftijdsgroep en per
conditie.

X           A           B

2.5 sec. 4.5 sec. 13.5 sec.

5 - 6 jaar 5.67 5.42 4.75

6 - 7 jaar 7.25 7.50 7.42

De temporele integratiedata werden eerst, ter vergelijking
met de resultaten van het in hoofdstuk 5 t/m 7 beschreven onder-
zoek, onderworpen aan een 2 (leeftijden) x 2 (condities) varian-
tie-analyse met repeated measures op de laatste factor (Winer,
1971), waarin alleen de condities A en B betrokken waren. Er
werd een significant hoofdeffect voor de factor leeftijd gevon-
den (F(1,22)= 16.68, p < .001), en een randsignificant conditie-
effect (F(1,22) = 3.19, p = .087): 6-7 jarigen presteerden beter
dan 5-6 jarigen, en de prestatie onder de lange tijdsduurcondi-
tie was over het algemeen genomen iets slechter dan onder de
korte tijdsduurconditie. De scores in tabel 8.1 geven de indruk
dat het effect van de factor tijdsduur groter was voor de 5-6
jarigen dan voor de 6-7 jarigen (bij 6-7 jarigen was sprake van
een verwaarloosbaar klein verschil). Desondanks werd geen signi-
ficante leeftijd x conditie interactie gevonden (F(1,22)= 1.91,
p = .18). Vanwege het theoretisch belang van het al dan niet
bestaan van een verschil in prestatie onder beide tijdsduurcon-
dities bij 5-6 jarige kinderen, werd het verschil tussen condi-
tie A en B bij de jongste leeftijdsgroep apart getoetst met be-
hulp van een t-toets voor afhankelijke steekproeven (eenzijdige
toetsing); het verschil bleek significant op 5% niveau.

Vervolgens werd een 2 (leeftijden) x 3 (condities) varian-
tie-analyse met repeated measures op de laatste factor verricht,
waarin ook conditie X betrokken was. In vergelijking met de
voorgaande variantie-analyse werden twee verschillen gevonden:
het conditie-effect was niet significant (F(2,44)= 1.80, p =
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.18), en de interactie was randsignificant (F(2,44)= 2.82, p =

.069). Bij de 5-6 jarigen werd, vanwege het theoretisch belang,
het verschil in prestatie tussen de condities X en A (2.5 versus
4.5 seconde) apart getoetst met behulp van een t-toets: het ver-
schil bleek niet significant (eenzijdige toetsing).

8.3.2 Refctietljden

In tabel 8.2 zijn de gemiddelde reactietijden op de reactietijd-
taak weergegeven.

Tabel 8.2 Gemiddelde reactietijd in honderdsten van seconden
op de reactietijdtaak, per leeftijdsgroep en per
conditie.

4.5 sec. 13.5 sec.

5 - 6 jaar 52.13 51.03

6 - 7 jaar 49.86 54.40

Op de reactietijd-data werd eveneens een 2 (leeftijd) x 2
(condities) variantie-analyse met repeated measures op de laat-
ste factor uitgevoerd. Er werd geen enkel significant effect
gevonden. De gemiddelde reactietijd van 6-7 jarigen verschilde
niet van die van 5-6 jarigen, en op geen van beide leeftijds-
niveaus verschilde de reactietijd onder de lange tijdsduurcondi-
tie van die onder de korte tijdsduurconditie. Opgemerkt dient te
worden dat zowel bij de 5-6 jarigen als de 6-7 jarigen sprake
was van tamelijk grote individuele verschillen in reactietijd
(standaarddeviaties varifrend van 18 tot 20), en ook in de rich-
ting van het verschil in prestatie onder beide tijdsduurcondi-
ties.

8.3.3 Positiegeheugen

In tabel 8.3 zijn de gemiddelde scores op de positiegeheugentaak
weergegeven.

Ook de data van de positiegeheugentaak werden onderworpen
aan een 2 (leeftijden)  x 2  (condities) variantie-analyse met
repeated measures op de laatste factor. Er werd een significant
leeftijdseffect gevonden (F(1,22) = 9.43, p < .01), een rand-
significant conditie-effect (F(1,22) = 3.64,  p = .067), maar
geen significante interactie (F(1,22) = 1.70, p = .20): 6-7

Tabel 8.3 Gemiddeld aantal onthouden lijnstukken op de positie-
geheugentaak, per leeftijdsgroep en per conditie.

4.5 sec. 13.5 sec.

5 - 6 jaar 10.17 8.83

6 - 7 jaar 12.92 12.67
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jarigen presteerden beter dan 5-6 jarigen en de prestatie onder
de lange tijdsduurconditie was in het algemeen iets slechter dan
onder de korte tijdsduurconditie. Net als bij de temporele inte-
gratie data, geven de - in tabel 8.3 vermelde - scores op deze
taak echter de indruk dat op 5-6 jarige leeftijd een sterker
effect van de factor tijdsduur aanwezig was dan op 6-7 jarige
leeftijd. Bij aparte toetsing van het verschil tussen beide
tijdsduurcondities bij 5-6 jarigen met behulp van een t-toets
voor afhankelijke steekproeven (eenzijdig), bleek dit verschil
randsignificant (.05 <p< .10).

8.3.4 Digit span

Voor iedere proefpersoon werden twee digit span scores berekend.
Naast de 'oude' manier van scoren, inhoudend dat de score gelijk
is aan de lengte van de cijferreeks die de proefpersoon nog cor-
rect herhaalt (WISC), werd de 'nieuwe' scoringswijze toegepast,
die inhoudt dat elke correct herhaalde reeks met 1 punt gewaar-
deerd wordt (WISC-R). De 'oude' score geeft een beter inzicht in
het aantal cijfers/informatie-eenheden dat een proefpersoon kan
onthouden.

De gemiddelde digit span scores vindt men weergegeven in
tabel 8.4.

Tabel 8.4 Gemiddelde scores op de digit span en op de Frostig
oog-hand coRrdinatie test, per leeftijdsgroep.

Digit span Digit span Frostig
'nieuw' 'oud'

5 - 6 jaar 2.83 3.75 10.67

6 - 7 jaar 3.92 4.33 13.75

Kinderen van 6-7 jaar bleken met zowel de 'oude'  als de
'nieuwe' maat een significant hogere digit span score te hebben
dan 5-6 jarige kinderen (t-toets voor onafhankelijke steekproe-
ven, eenzijdig:  p <  .05). Van belang is voorts, dat gemiddeld
genomen beide leeftijdsgroepen ruimschoots in staat waren tot
het onthouden van cijferreeksen van 3 items, en dat geen enkel
kind op de digit span 'oud' een score lager dan 3 behaalde; wel
was er in de groep 5-6 jarigen een kind dat slechts een van de
twee reeksen van 3 cijfers correct reproduceerde.

8.3.5 00%-hand_coordinatiescores------

De  gemiddelde  scores op de Frostig oog-hand  co2rdinatietest
vindt men eveneens in tabel 8.4. Kinderen van 6-7 jaar presteer-
den significant beter dan 5-6 jarigen (t-toets voor onafhanke-
lijke steekproeven, eenzijdig: p < .05).

8.3.6 Correlaties
------

Ter bepaling van de mate van samenhang tussen de temporele inte-
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gratie scores en de scores op de overige variabelen, werden per
leeftijdsgroep product-moment correlaties berekend. De resulta-
ten van de correlatie-berekening zijn weergegeven in de tabellen
8.5 en 8.6. (N.B. De X-conditie van de temporele integratietaak
is hierin niet opgenomen.)
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Tabel 8.6 Correlaties 6-7 jarigen

Temporele integratie Reactietijd Positiegeheugen D.S, Fr.

A     B   A+8   8-A       A     B   A+B   A-8 A 8   A+8   8-A

A

Temporele B .50x
integratie A+B .87* .86*

B-A -.50 .49 -.01

A .42 .46 .51 .34
Reactie- B .38 .30 .39 -.09 .79*                                                                  1
tijd A+B .42 .40 .48 -.02 .99* .94* ,.

6,
A-8 .12 .30 .24 .18 .45 -.20 .15                                                 N

A .07 .06 .08 -.01 -.08 -.49 -.29 .58x
Positie-     8 -.23 -.41 -.37 -.18 -.57x -.84* -.73* .31 .66*
geheugen A+B -.14 -.27 -.23 -.13 -.43 -.78* -.63x .44 .85* .96*

8-A -.35 -.58 -.54 -.23 -.69* -.76* -.76* .00 .18 .85* .67*

Digit span D.S. .36 -.21 .09 -.56 .22 .16 .20 .11 -.09 -.01 -.10 -.07

Frostig Fr. -.23 -.56 -.45 -.33 -.12 -.45 -.30 .46 .31 .49 .46 .42 .19

N.B. * P <. 01

x P <.05
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Voor wat betreft de temporele integratietaak, de reactietijdtaak
en de positiegeheugentaak zijn ook de totaalscore over de condi-
ties A en B alsmede het verschil in prestatie onder resp. condi-
tie A en B als variabelen in de analyse betrokken. Statistische
toetsing van de correlatie-coffficifnten geschiedde eenzijdig.
- Leeftijdsgroep 5-6 jaar. Bij de 5-6 jarigen werden hoge posi-
tieve correlaties gevonden tussen de temporele integratiescores
en de scores op de positiegeheugentaak en op de digit span (p <
.01 in de meeste gevallen). Ook de A-B verschilscores voor resp.
temporele integratie en positiegeheugen correleerden onderling
significant (p < .05).

De temporele integratiescores correleerden over het alge-
meen niet met de scores op de reactietijdtaak; een uitzondering
vormde de significante positieve correlatie tussen de A-B ver-
schilscores op beide taken (p < .05).

Voorts werd een positief verband gevonden tussen de tempo-
rele integratiescores en de Frostig-scores, doch significant was
alleen de correlatie tussen de temporele integratiescore onder
conditie A en de score op de oog-hand coordinatietest (p < .05).

Wat betreft de samenhang tussen de Tdeterminant'-variabelen
onderling, werden hoge positieve correlaties gevonden tussen de
Frostig-score en de scores op de positiegeheugentaak (p < .001);
alsmede redeljk hoge negatieve correlaties tussen de Frostig-
score en de scores op de reactietijdtaak (p < .05). (N.B. Een
negatieve correlatie van een bepaalde variabele met een van de
reactietijdvariabelen wijst op een positief verband: immers hoe
betere (snellere) reactietijd, hoe 'lagere' score.) Van de posi-
tiegeheugen variabelen correleerde alleen de prestatie onder
conditie POS-B significant met de digit span. Tenslotte corre-
leerden de positiegeheugenscores en de reactietijdscores met
elkaar; slechts in een geval bleek de correlatie echter signifi-
cant (POS A+B met RT A+B:p< .05).

- Leeftijdsgroep 6-7 jaar. T.a.v. de correlaties bij de 6-7
jarige kinderen dient ten eerste opgemerkt te worden dat de va-
riantie der scores op enkele mateo kleiner is dan bij de 5-6
jarigen. Dit geldt in vrij sterke mate voor de positiegeheugen
variabelen, en in mindere mate voor de temporele integratie
variabelen. De correlatie-coffficifnten zijn hierdoor beinvloed.

Bij de 6-7 jarigen werden geen significante corFelaties
gevonden tussen de temporele integratie prestaties en de presta-
ties op de andere taken. Weliswaar werden verschillende redelijk
hoge correlaties gevonden, doch het teken van de correlatie-
coffficifnten was telkens tegengesteld aan de verwachting. Aan
deze correlaties kan weinig waarde gehecht worden vanwege de
reeds gememoreerde geringe spreiding der scores en de relatief
grote invloed van enkele individuele gevallen.

Wat betreft de samenhang tussen de prestaties op de taken
die naast de temporele integratietaak in dit onderzoek gebruikt
zijn, werden alleen significante en hoge correlaties gevonden
tussen de positiegeheugen variabelen en de reactietijd variabe-
len (doch ook hier dient rekening gehouden te worden met de
kleine varianties van de positiegeheugenscores).

8.3.7 Stapsgewljze_mfltiEele_regressle_analyse

Naast de berekening van de eenvoudige product-moment correla-
ties, werd een stapsgewijze multipele regressie analyse uitge-
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voerd op de data van de 5-6 jarigen, per temporele integratie
conditie (A resp. B) met temporele integratie als afhankelijke
variabele. In beide regressie-analyses werden 4 onafhankelijke
variabelen betrokken bij de voorspelling van de temporele inte-
gratiescore. In de analyse met temporele integratie onder condi-
tie A als afhankelijke variabele, waren de onafhankelijke varia-
belen resp. RT-A score, POS-A score, digit span (nieuw) en Fros-
tig-score. In de analyse met temporele integratie onder conditie
B als afhankelijke variabele, waren de onafhankelijke variabelen
resp. RT-B score, POS-B score, digit span (nieuw) en Frostig-
score.

Voor beide temporele integratie condities werd veruit de
meeste variantie in temporele integratie verklaard door het
positiegeheugen (49% in conditie A en 53% in conditie B;  r =
resp.  .70 en .73). Alle vier onafhankelijke variabelen tesamen
verklaarden in conditie A 81% van de variantie (multipele r =
.90) en in conditie B 88% van de variantie (multipele r = .94).

8.4 Discussie

Alvorens de resultaten m.b.t. de mogelijke determinanten van de
ontwikkeling van temporele integratie te bespreken, is het van
belang vast te stellen dat in dit onderzoek opnieuw een diffe-
rentieel effect van de factor tijdsduur is gevonden op temporele
integratie bij kinderen jonger resp. ouder dan 6 jaar. Bij de
6-7 jarige kinderen was de mate van temporele spreiding niet van
invloed op de temporele integatie prestaties, bij de 5-6 jarigen
trad met name een verslechtering van de prestatie op bij verlen-
ging van de tijdsduur van 4.5 tot 13.5 seconde. Verkorting van
de tijdsduur tot 2.5 seconde had bij de jongere kinderen welis-
waar nog weer een geringe prestatieverbetering t.o.v. de tijds-
duur van 4.5 seconde tot gevolg, doch deze verbetering was niet
significant. Dit laatste vormt dus in feite een bevestiging van
het resultaat van het in hoofdstuk 3 beschreven onderzoek.

Welke verklaring kan nu op grond van de in dit onderzoek
verkregen resultaten gegeven worden voor de geconstateerde ont-
wikkeling t.a.v. het tijdsduuraspect van temporele integratie?
Naar onze mening suggereren de resultaten dat een ontwikkeling
in kortgeheugenduur ten grondslag ligt aan genoemde ontwikkeling
in temporele integratie, en niet een ontwikkeling in aandachts-
duur. Immers op de positiegeheugentaak bleek wel sprake van een
- licht - effect van de factor tijdsduur bij de 5-6 jarige kin-
deren, doch op de reactietijdtaak niet. Ook was de gemiddelde
reactietijd van de 6-7 jarigen onder geen van beide tijdsduur-
condities sneller dan die van de 5-6 jarigen. Voorts werd bij de
jongere leeftijdsgroep een significante correlatie gevonden tus-
sen de A-B verschilscores voor resp. de temporele integratietaak
en de positiegeheugentaak.  Weliswaar bleek een ongeveer even
sterke samenhang aanwezig tussen de A-B verschilscores van resp.
de temporele integratietaak en de reactietijdtaak, maar laatst-
genoemde correlatie is niet eenvoudig te interpreteren. De ver-
schilscores op de reactietijdtaak bleken nl. niet altijd 'ver-
val' bij langere tijdsduur te representeren: bij sommige proef-
personen was juist sprake van aanzienlijk snellere reactietijden
in de lange tijdsduurconditie dan in de korte. Het lijkt ons
daarom dat ook een snelheidsfactor (misschien niet zozeer 'in-
formatieverwerkingssnelheid' als wel 'instellingssnelheid') een
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rol speelt.
De resultaten ondersteunen dus de hypothese betreffende de

rol van kortgeheugenduur, maar niet de hypothese betreffende de
rol van aandachtsduur. Een mogelijke reden voor het niet vinden
van evidentie voor de aandachtsduurhypothese is dat de belang-
rijkste ontwikkeling in aandachtsduur (althans wat tijdsduren
zoals door ons onderzocht betreft) zich reeds in een eerdere
leeftijdsfase voltrekt: tussen 4 en 6 jaar, of zelfs tussen 3 en
5 jaar. In hoofdstuk 4 (paragraaf 4.3.1) opperden wij reeds deze
mogelijkheid , en wezen daarbij met name op onderzoeksresultaten
van Levy (1980). Aan de andere kant zou men toch wel enige voor-
uitgang in het vermogen tot het gedurende een bepaalde tijd
handhaven van de aandacht mogen verwachten tussen 5 en 7 jaar.
En de resultaten van het in hoofdstuk 6 gerapporteerde onderzoek
wijzen toch ook wel in deze richting. Een andere mogelijkheid
zou dan kunnen zijn dat de reactietijdtaak in feite geen goede
maat vormde voor het te onderzoeken aandachtsaspect. De kinderen
vonden b.v.  de reactietijdtaak erg leuk om te doen, zodat de
taak wellicht een minder sterk beroep deed op willekeurige aan-
dacht. Het zou ook simpelweg kunnen zijn dat de reactietijdtaak
qua aard 'te ver af'  staat van de figuur-reconstructietaak, en
dat in onderzoek naar aandachtsduur in relatie tot temporele
integatie zoals gemeten met behulp van de figuur-reconstructie-
taak eigenlijk gebruik zou moeten worden gemaakt van soortgelij-
ke stimuli als in deze taak gebruikt werden, zo niet de stimuli
uit deze taak zelf. Dit zou dan wel betekenen dat taakspecifieke
factoren een grote rol spelen. Op het punt van taakspecifieke
factoren komen we dadelijk in een ander verband terug. Duidelijk
is, dat 'aandacht' moeilijk te meten blijft, en dat een defini-
tieve conclusie omtrent de rol van aandachtsduur in de ontwikke-
ling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar nog niet ge-
trokken kan worden. Meer onderzoek op dit punt is noodzakelijk.

We nemen nu de geconstateerde ontwikkeling in geheugenduur
nader onder de loupe. In de eerste plaats kan dan opgemerkt wor-
den, dat de A-B verschilscore op de positiegeheugentaak, alsmede
de prestatie onder de lange tijdsduurconditie van deze taak, bij
de 5-6 jarige kinderen positief gerelateerd waren aan de digit
span, terwijl de digit span ook langer was bij de 6-7 jarigen.
Dit suggereert o.i. dat er inderdaad sprake is van een geheugen-
verschijnsel van algemene aard. Men kan zich voorts afvragen in
hoeverre de ontwikkeling in het duur-aspect van het kortgeheugen
te maken heeft met een ontwikkeling in strategiegebruik (zie
hoofdstuk 4). Het gebruik van b.v. een rehearsalstrategie lijkt
ons in principe zeker ook mogelijk bij het onthouden van stimuli
van visueel-ruiatelijke aard zoals gebruikt in de positie-geheu-
gentaak: de rehearsal zou dan wel plaatsvinden in niet-verbale
vorm, d.w.z. in 'imaginaire' of 'kinetische' vorm (zie de hoofd-
stukken 5, 6 en 7).

We dienen ons echter te realiseren, dat noch wat betreft
kortgeheugen, noch wat betreft temporele integratie zelf (zie
ook de eerdere onderzoeken)  sprake is van een bijzonder sterk
effect van de factor tijdsduur. Het verschil in gemiddelde pres-
tatie bij een tijdsduur van resp· 4.5 (2.5) seconde en 13.5 se-
conde bij 5-6 jarige kinderen is minder groot dan het verschil
in gemiddelde prestatie onder de kortste tijdsduurconditie tus-
sen kinderen van 5-6 jaar en 6-7 jaar. M.a.w. het belang van de
factor tijdsduur moet niet overschat worden, en andere factoren
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mogen niet uit het oog worden verloren. Laten we eens nagaan wat
we momenteel kunnen zeggen over de herkomst van het verschil in
temporele integratie prestatie tussen kinderen van resp. 5-6 en
6-7 (7-8) jaar (zie ook hoofdstuk 2, par. 2.3.2), onder de kort-
ste door ons onderzochte tijdsduurcondities.

Dat de factor tijdsduur toch nog een belangrijke rol zou
spelen wanneer het gaat om totaal-tijdsduren korter dan 2.5 se-
conde,  lijkt ons onwaarschijnlijk,  ezien de geringe mate van
prestatieverval voor tijdsduren tussen 2.5 en 13.5 seconde, en
gezien de resultaten van de experimenten uit hoofdstuk 3, par.
3.3. Dit zou betekenen dat aandachtsduur en geheugenduur niet of
nauwelijks als determinant van het verschil in temporele inte-
gratieprestatie (bij zowel een tijdsduur van 2.5 als van 4.5 se-
conde) tussen de jongere en oudere kinderen in aanmerking komen.
Het is echter wel mogelijk dat het initifle richten van de aan-
dacht (op de taak/stimulus in het algemeen of meer specifiek op
de relevante kenmerken van de stimulus) of de initifle vorming
van een geheugenrepresentatie (in het korte-termijn geheugen)
verschilt voor de jongere en oudere kinderen.

In dit verband is het o.i. van groot belang dat in dit on-
derzoek de temporele integratie prestatie bij 5-6 jarige kinde-
ren zo sterk bleek te correleren met de positiegeheugenprestatie
(onder elk van de tijdsduurcondities). De temporele integratie-
prestatie onder de tijdsduurconditie van 4.5 seconde (en ook van
2.5  seconde)  blijkt sterk afhankelijk van de mate waarin een
kind in staat is de afzonderlijke stimulus-elementen over een
tijdsduur van 4.5 seconde te onthouden. Naar onze mening vormt
de prestatie onder de 4.5 seconde tijdsduurconditie van de posi-
tiegeheugentaak een weerspiegeling van de mate waarin het kind
in staat is tot representatie van ruimtelijke relaties. Het is
een bekend ontwikkelingspsychologisch gegeven dat het vermogen
tot  visueel-spatiele  representatie met  name  sterk ontwikkelt
tussen 5 en 7 jaar (zie o.a.  Bryant, 1969, 1973; Piaget en
Inhelder, 1956); een uiting hiervan is b.v. het verdwijnen van
omkeringen van  letters etc.  Volgens Bryant  (1969)  hebben de
visueel-ruimtelijke problemen van kinderen van 5 jaar te maken
met het nog niet kunnen vormen van een absolute (i.t.t.  een
relatieve) mentale representatie van de ruimtelijke positie van
visuele stimuli: wanneer kinderen twee simultaan aangeboden
diagonale lijnen op gelijkheid moesten beoordelen, presteerden
5-jarigen even goed als 7-jarigen; doch wanneer twee successief
aangeboden diagonalen moesten worden vergeleken (met een inter-
stimulus interval van enkele seconden), presteerden de 5-jarigen
op toevalsniveau en de 7-jarigen even goed als bij simultane
aanbieding.

De hoge correlatie tussen temporele integratie en positie-
geheugen zou dan betekenen dat temporele integratie zoals geme-
ten via de figuur-reconstructietaak bij 5-6 jarige kinderen voor
een groot deel een functie is van het vermogen tot adequate men-
tale representatie van de te integreren stimulus-elementen. De
ontwikkeling van temporele integratie (in algemene zin) tussen 5
en 7 jaar zoals gemeten met de figuur-reconstructietaak zou dan
ook voor een belangrijk deel gedetermineerd kunnen zijn door de
verandering in dit vermogen tot representatie van visueel-ruitn-
telijke stimuli. We vinden hier dus een sterke suggestie dat
taakspecifieke  factoren  een  erg belangrijke  rol  spelen.  Dit
sluit overigens goed aan bij de resultaten van het in hoofdstuk
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3 beschreven onderzoek naar de ontwikkeling van temporele inte-
gratie van stimuli van verschillende aard.

Gezien het feit dat de temporele integratie prestatie onder
de tijdsduurconditie van 4.5 seconde vrijwel volledig te verkla-
ren bleek met de 4 in dit onderzoek gehanteerde 'determinant'-
variabelen, waaronder zich geen maat voor 'integratie sec' be-
vond, is het aannemelijk dat integratie sec geen rol van beteke-
nis speelt in de ontwikkeling van temporele integratie tussen 5
en 7 jaar, zoals gemeten via de figuur-reconstructietaak. Voorts
bleek in dit onderzoek, dat als alle onderzochte 'voorwaarden'
voor temporele integratie goed ontwikkeld waren, het kind ook
altijd goed in staat was tot temporele integratie. M.a.w. het
daadwerkelijke integratieproces (de mentale handeling) lijkt dus
in elk geval vanaf de leeftijd van 5 g 6 jaar min of meer 'van-
zelf'  te verlopen wanneer het  'materiaal'  waarmee de mentale
handeling moeten worden uitgevoerd, in adequate vorm binnen het
korte-termijn geheugen aanwezig is. Deze constatering komt sterk
overeen met de in hoofdstuk 4 vermelde bevinding van Bryant en
Trabasso (1971)  dat 4-5 jarige kinderen in staat bleken tot
transitieve inferenties wanneer zij eenmaal in staat waren de
premissen in het geheugen vast te houden. Het is wel aanneme-
lijk, dat een fundamentele ontwikkeling in integratie sec zich
voordoet tussen 3 en 5 jaar (zie eveneens hoofdstuk 4).

Er is echter nog een onderzoeksgegeven dat er op zou kunnen
duiden dat integratie sec toch een rol van enige betekenis
speelt in de ontwikkeling tussen 5 en 7 jaar. Het betreft de
correlatie tussen temporele integratie en de digit span. Als de
hypothese van Halford (zie paragraaf 8.1) juist is, dan zou een
mentale handeling met een bepaalde hoeveelheid binnen het kort-
geheugen aanwezige items pas kunnen worden uitgevoerd, als er
nog voldoende informatieverwerkingscapaciteit over is. Aangezien
alle kinderen van 5-6 jaar een digit span hadden van minstens 3
items, zou de spreiding in digit span scores mogelijkerwijze de
individuele verschillen kunnen weerspiegelen in de mate waarin
kinderen informatieverwerkingscapaciteit over hadden (voor inte-
gratie sec). De correlatie tussen temporele integratie prestatie
onder de tijdsduurconditie van 4.5 seconde enerzijds en digit
span anderzijds (die overigens net op de grens van significantie
ligt), zou dan kunnen betekenen dat (beschikbare informatiever-
werkingscapaciteit voor) integratie sec toch in zekere mate me-
deverantwoordelijk is voor de verschillen in de temporele inte-
gratie prestatie op deze leeftijd.

We willen er overigens op wijzen dat,  tegen deze achter-
grond bezien, gemiddeld genomen kinderen van 5-6 jaar in feite
toch nog niet z2 veel informatieverwerkingscapaciteit over zou-
den hebben (gemiddelde 'oude' digit span score was 3.75). Voorts
merken we op dat, als we alleen naar het hoeveelheidsaspect van
het kortgeheugen kijken dat in de digit span tot uitdrukking
komt,  5-6 en zelfs 6-7 jarige kinderen weliswaar drie items
kunnen onthouden in het korte-termijn geheugen, maar - gemiddeld
genomen - nog niet toe zijn aan het vasthouden van vijf items.
Het is dan weinig verwonderlijk, dat zelfs 7-jarige kinderen nog
veel moeite hebben met temporele integratie van vijf items (vgl.
de resultaten van het in hoofdstuk 2 beschreven onderzoek).
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Tenslotte bekijken we de resultaten voor wat betreft oog-
hand cogrdinatie die in dit onderzoek verkregen zijn. Wij zouden
deze resultaten willen interpreteren als verdere steun biedend
aan de in de in hoofdstuk 6 en 7 beschreven studies onderzochte
hypothese dat motorische activiteit in de zin van represente-
rende bewegingen van .net name de handen een medifrende rol kan
spelen in temporele integratie bij jonge kinderen. Toch beperkt
de empirische ondersteuning zich ook hier in feite tot de rela-
tie tussen temporele integratie en kinetische representatie bij
kinderen van kleuterleeftijd, in de vorm van een positieve cor-
relatie tussen temporele integratie (onder de korte tijdsduur-
condities) en de prestatie op de Frostig-subtest. Weliswaar be-
haalden tevens de 6-7 jarige kinderen een hogere Frostig-score
dan de 5-6 jarigen, maar de conclusie dat 6-7 jarigen een betere
oog-hand cofrdinatie hebben is natuurlijk triviaal, en impli-
ceert niets omtrent een verschil in gebruik van kinetische re-
presentatie. Binnen de leeftijdsgroep van 6-7 jaar werd voorts
geen positief verband tussen temporele integratie en oog-hand
coordinatie gevonden, eerder zelfs een negatieve relatie.

Frappant is nog de zeer hoge positieve correlatie tussen
oog-hand coErdinatie en positiegeheugen (met name onder de korte
tijdsduurconditie) die bij de 5-6 jarigen gevonden werd. Als we
de verschillende door ons in het voorgaande hoofdstuk besproken
hypothesen betreffende de wijze waarop kinetische representatie
tot betere temporele integratie zou kunnen leiden in herinnering
roepen, lijkt het ons toe dat genoemde sterke positieve relatie
het minder aannemelijk maakt dat kinetische representatie het
integratieproces op zich belnvloedt, maar erop wijst dat kine-
tische representatie een belangrijke rol speelt bij de vorming
van een adequate geheugenrepresentatie van de afzonderlijke, te
integreren informatie-eenheden. Hoewel we beseffen dat de
Frostig oog-hand cofrdinatie subtest in het gunstigste geval nog
slechts een indirecte maatstaf voor kinetische representatie
vormt (het is een maat voor een voorwaarde voor effectief ge-
bruik van kinetische representatie), menen we toch dat in dit
onderzoek met deze maat in feite onverwacht belangwekkende re-
sultaten zijn verkregen. De Frostig-score bleek overigens ook te
correleren met de reactietijd, hetgeen o.i. te begrijpen is van-
uit het feit dat ook in de reactietijdtaak een motorische compo-
nent aanwezig is.

Samenvattend kunnen we stellen, dat dit onderzoek een aan-
tal belangrijke gegevens omtrent determinanten van de ontwikke-
ling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar heeft opgele-
verd. In de eerste plaats bevestigen de resultaten dat taakspe-
cifieke factoren een grote invloed hebben op de temporele inte-
gratie ontwikkeling in deze leeftijdsfase (zie de hoofdstukken
2, 3 en 4). Taakspecifieke factoren zijn in die zin werkzaam,
dat de mate waarin het kind in staat is tot adequate cognitieve
representatie van de te integreren informatie-eenheden de voor-
naamste bepaler is van de mate waarin het kind in staat is tot
temporele integratie (dit geldt overigens vooralsnog alleen voor
integratie van  relatief weinig informatie-eenheden).  Er zijn
aanwijzingen dat kinetische representatie met name een rol

speelt bij die adequate representatie van afzonderlijke eenhe-
den, althans bij 5-3 jarige kinderen. Veranderingen in integra-
tie sec lijken nauwelijks (meer) een rol te spelen in de ontwik-
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keling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar. Evenzo is er
weinig steun gevonden voor de hypothese dat een ontwikkeling in
aandachtsduur een determinant is van deze temporele integratie
ontwikkeling; verder onderzoek van deze hypothese, met gebruik-
making van een andere aandachtsmaat, is echter nog nodig. Wel is
er evidentie gevonden dat de ontwikkeling in temporele integra-
tie in de 5 tot 7 jaar periode ten dele te verklaren is door een
ontwikkeling in kortgeheugenduur.
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HOOFDSTUK 9

TEMPORELE INTEGRATIE BIJ HYPERACTIEVE KINDEREN

9.1 Inleiding

Onder 'hyperactieve kinderen' worden verstaan kinderen die
gekenmerkt worden door een teveel aan motorische activiteit in
situaties waarin inhibitie van motorische activiteit noodzake-
lijk is (kortweg: 'hyperactiviteit'), en daarnaast allerlei per-
ceptueel-cognitieve en ook emotionele problemen vertonen, waar-
van met name aandachtsproblemen vaak in een adem genoemd worden
met, en tegenwoordig veelal gezien worden als meer fundamenteel
dan, de overmatige motorische activiteit (zie o.a. American
Psychiatric Association, 1980; Cantwell, 1975; Douglas, 1972;
Ross en Ross, 1982; Safer en Allen, 1976; Van der Vlugt en
Feltzer, 1983). Onderzoek naar temporele integratie bij een spe-
cifieke groep kinderen die problemen vertoont met zowel moto-
rische inhibitie als aandacht is om verschillende redenen inte-
ressant.

In de eerste plaats kan onderzoek naar temporele integra-
tie bij hyperactieve kinderen nadere kennis opleveren omtrent de
invloed van aandachtsprocessen c.q. aandachtsproblemen op tempo-
rele integratie. Hoe werken de met hyperactiviteit gepaard gaan-
de aandachtsproblemen van deze kinderen door in temporele inte-
gratie? Is temporele integratie bij deze kinderen in algemene
zin gestoord? Of uiten de aandachtsproblemen zich op meer speci-
fieke wijze(n) in temporele integratie prestaties? Wat betreft
de eerstgenoemde mogelijkheid komt een suggestie in de richting
van een fundamentele (temporele) integratiestoornis vanuit de al
wat oudere literatuur met betrekking tot kinderen met een 'lich-
te hersendysfunctie' (waarin hyperactiviteit als een der belang-
rijkste symptomen genoemd wordt). In deze literatuur nemen nl.
begrippen als  'dissociatie',  'desintegratie'  en  'fragmentatie
van de informatieprocessen'  een centrale plaats in (zie o.a.
Cruickshank,  1970; Dumont,  1976). Wat betreft de mogelijkheid
van een meer specifieke invloed op temporele integratie kan met
name gedacht worden aan de mogelijkheid dat bij hyperactieve
kinderen, in tegenstelling tot b.v. de bevindingen bij ongedif-
ferentieerde groepen van kinderen met leermoeilijkneden (zie de
hoofdstukken 3 en 8),  wel een duidelijk negatief effect wordt
gevonden van verlenging van de tijdsduur waarover integratie
dient plaats te vinden. De in de literatuur meest voorkomende en
ook het meest door onderzoeksresultaten ondersteunde beschrij-
ving van de aandachtsproblemen bij hyperactieve kinderen is nl.
een beschrijving in termen van problemen met 'sustained atten-
tion' (zie met name Douglas en Peters,  1979;  Ross en Pelham,
1981).

Een tweede reden waarom onderzoek naar temporele integratie
bij hyperactieve kinderen interessant is, is de mogelijkheid tot
nadere exploratie van de relatie tussen temporele integratie en
inhibitie van motorische activiteit. Hoewel we in hoofdstuk 6
constateerden dat we uiterst voorzichtig dienen te zijn met uit-
spraken met betrekking tot een eventueel causaal verband, kan
door onderzoek in elk geval getracht worden vast te stellen in
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hoeverre er verband is. Wellicht is bij hyperactieve kinderen
een duidelijker verband te vinden tussen temporele integratie en
niet-stimulus-gerelateerde motorische activiteit dan in het in
hoofdstuk 6 beschreven onderzoek bij (overwegend)  niet-hyper-
actieve kinderen kon worden vastgesteld. Redenen ter rechtvaar-
diging van de verwachting van hogere correlaties bij hyperactie-
ve kinderen zijn b.v. gelegen in een mogelijk grotere spreiding
in bewegings'scores' (en in temporele integratie scores) binnen
een hyperactieve groep, of in de mogelijkheid dat de correspon-
dentie tussen de 'niveaus' van motorische inhibitie en aandacht
bij een hyperactieve groep sterker is dan bij kinderen in het
algemeen omdat kinderen met aandachtsproblemen doch zonder over-
matige motorische activiteit uitgeselecteerd zijn.

In de derde plaats is onderzoek naar temporele integratie
bij hyperactieve kinderen interessant omdat het de mogelijkheid
biedt tot nadere bestudering van het effect van kinetische re-
presentatie, in de zin van het laten maken van representerende
bewegingen bij alle te integreren informatie-elementen (zie
hoofdstuk 7), op temporele integratie. Het is zowel van prak-
tisch als van theoretisch belang om te weten of, en zo ja in
welke mate, het facilitatieve effect van kinetische represen-
tatie dat in het in hoofdstuk 7 gerapporteerde onderzoek gevon-
den werd, ook bij hyperactieve kinderen optreedt. Op grond van
de in hoofdstuk 7 veronderstelde aandachtsrichtende werking van
'verplichte'  kinetische  representatie en de  bij  hyperactieve
kinderen verwachte invloed van de aandachtsproblemen op tempo-
rele integratie, zou een positief effect te verwachten zijn;
maar het is ook mogelijk dat op een gegeven moment aandachts-
problemen te zwaar zijn, of de senso-motoriek te zeer gestoord
is, om nog een positief effect mogelijk te maken.

In dit hoofdstuk zal verslag worden gedaan van een tweetal
door ons verrichte onderzoeken naar temporele integratie bij
hyperactieve kinderen. Alvorens echter over te gaan tot een be-
schrijving van deze onderzoeken, zal eerst aan de hand van de
literatuur nader worden ingegaan op de problematiek van hyper-
actieve kinderen in het algemeen (paragraaf 9.2), en op de aan-
dachtsproblemen (paragraaf 9.3) en de relatie tussen de aan-
dachtsproblemen en de overmatige motorische activiteit  (para-
graaf 9.4) in het bijzonder; hierbij zullen telkens implicaties
voor ons onderzoek worden aangegeven.

9.2 Hyperactieve kinderen

De problematiek van 'hyperactieve kinderen'  is met name in de
afgelopen 10 1 15 jaar zeer sterk in de belangstelling komen te
staan, zowel in wetenschappelijke kring als onder diegenen die
in de praktijk met kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden te
maken hebben. Deze belangstelling heeft geleid tot een stroom
van wetenschappelijk onderzoek en publicaties over hyperactivi-
teit, met name in de V.S. Helaas heeft dit nog niet met zich
meegebracht dat er overeenstemming heerst over een definitie van
hyperactieve kinderen, zelfs niet over te gebruiken terminolo-
gie. 'Hyperactieve kinderen', 'hyperactiviteit', 'hyperkinesie',
'hyperkinetisch syndroom', 'developmental hyperactivity', en
andere termen (waaronder ook termen als 'minimal brain dysfunc-
tion'  ('MBD') en 'specific learning disabilities') worden door
elkaar gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde groep van kin-
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deren die telkens weer op enigszins andere wijze (vooral ten
aanzien van de rangschikking der verschijnselen) wordt gedefi-
nieerd.  Zo definieerde Werry (1968) 'developmental hyperacti-
vity' aldus: '...a level of daily motor activity which is clear-
ly greater (ideally by more than two standard deviations from
the mean) than that occurring in children of similar sex, mental
age, socioeconomic and cultural background and which is not
accompanied by clear evidence of major central nervous system
disorder or childhood psychosis and which has been present con-
sistently since the earliest years of life'  (p. 583). Volgens
Cantwell (1975) bestaat het 'hyperactive child syndrome' Uit
vier kernsymptomen, te weten hyperactiviteit,  afleidbaarheid,
impulsiviteit en prikkelbaarheid, alsmede een aantal secundaire
symptomen,  zoals agressief gedrag, minderwaardigheidsgevoelens
en leermoeilijkheden. Safer en Allen (1976) beschouwen overbe-
weeglijkheid als het hoofdkenmerk van 'hyper-actieve kinderen',
met daarnaast als vier belangrijke (= frequent  voorkomende)
kenmerken aandachtsstoornissen, leermoeilijkheden, gedragspro-
blemen en onrijpheid, en voorts als minder frequent voorkomende
kenmerken o.a. impulsiviteit, minderwaardigheidsgevoelens en
slechte relaties met leeftijdgenoten; zij zijn van mening dat
niet van een 'syndroom' gesproken kan worden.

In de meest recente versie van de 'Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders' , DSM-III, van de American
Psychiatric Association (1980) (Nederlandse uitgave 1982), wordt
de hyperactiviteit niet langer als het centrale verschijnsel be-
schouwd, maar valt de nadruk  op de aandachtsproblemen: men
spreekt nu van  'Attention Deficit Disorder (ADD) with Hyper-
activity' (naast "ADD without Hyperactivity'). Als de drie be-
langrijkste diagnostische criteria voor "ADD with Hyperactivity'
worden genoemd: aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperacti-
viteit (hieraan wordt nog toegevoegd: begint voor 7 jaar; duurt
tenminste 6 maanden;  niet toe te schrijven aan schizofrenie,
affectieve stoornis of diepe zwakzinnigheid).

Volgens Ross en Pelham (1981) betekent de DSM-III definitie
weliswaar een verbetering ten opzichte van eerdere pogingen tot
definifring, maar dient er toch nog heel wat werk verricht te
worden voordat een betrouwbare en valide definitie van 'hyper-
activity'  bereikt is.  Zij wijzen met name op het tot nog toe
ontbreken van een voldoende specifieke operationalisering van
centrale begrippen als aandachtsproblemen en hyperactiviteit,
het ontbreken van betrouwbare leeftijdsnormen voor de meeste van
de  genoemde gedragskenmerken,  het onvermijdelijke subjectieve
element in het (in de diagnostiek veelvuldig voorkomende) ge-
bruik van 'rating scales', en de gerechtvaardigde twijfel die
bestaat ten aanzien van de visie dat het hier om een homogene
diagnostische categorie (een 'syndroom') gaat.

Hoewel wijzelf betwijfelen of de DSM-III definitie inder-
daad een verbetering inhoudt in vergelijking met eerdere defi-
nities, kunnen wij ons verder wel met het commentaar van Ross en
Pelham verenigen. Gezien het feit dat er nog geen algemeen aan-
vaarde goede definitie voorhanden is, is het weinig verwonder-
lijk dat in de literatuur genoemde cijfers betreffende de fre-
quentie van voorkomen van hyperactiviteit sterk uiteenlopen. De
schattingen varifren van 1 tot 20% van alle kinderen (zie o.a.
Barkley, 1981;  Wallander en Cohen Conger,  1981). De meest ge-
noemde schattingen zijn echter 3-5% (o.a. Safer en Allen, 1976)
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en 4-10% (o.a. Stewart, Pitts, Craig en Dieruf,  1966; Trites,
Dugas, Lynch en Ferguson, 1979). Trites et al. (1979) suggereren
dat in elk land 4-10% van de kinderen hyperactief is, maar dat
hyperactiviteit onder verschillende diagnoses (zoals b.v. 'con-
duct disorder') gerubriceerd wordt (dit zou met name de opval-
lend  lage schatting in een  land als Engeland - zie Rutter,
Shaffer en Shepperd (1975):  1,5% - verklaren). Waar overigens
wel volledige overeenstemming over bestaat,  is dat hyperacti-
viteit vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes; de in de
literatuur meest genoemde sexe-ratio is 4:1 (zie b.v. Cantwell,
1975, en Safer en Allen, 1976). Een andere implicatie van de
definitieproblemen is, dat er min of meer grote verschilleo zijn
in de samenstelling van de steekproeven van hyperactieve kinde-
ren die in de vele verschillende wetenschappelijke onderzoeken
op dit terrein nader bestudeerd worden, waardoor de vergelijking
van resultaten bemoeilijkt wordt. Het is daarom zaak steeds dui-
delijk aante geven wat men onder 'hyperactieve kinderen' ver-
staat. In wat volgt zullen wij in het kort onze eigen visie ge-
ven op wat hyperactieve kinderen zijn, een visie die veel over-
eenkomst vertoont met die van Ross en Ross (1982). Een meer uit-
voerige uiteenzetting van onze visie op hyperactiviviteit kan
men overigens vinden in een eerdere publicatie (Van der Vlugt en
Feltzer, 1983).

Wij zijn het eens met de conclusie die door steeds meer
onderzoekers getrokken wordt, dat er onvoldoende grond is om te
kunnen spreken van een hyperactiviteitssyndroom. Uit onderzoeks-
resultaten is allereerst gebleken, dat er een geringe samenhang
is tussen de gedragsverschijnselen die kenmerkend worden genoemd
voor hyperactieve kinderen (zie b.v. Ross (1980), Ross en Ross
(1982) en Safer en Allen (1976), die onder meer verwijzen naar
correlationeel onderzoek van Schulman, Kaspar en Throne (1965)
en van Werry (1968)). Tevens is er hoogstwaarschijnlijk sprake
van een grote diversiteit in oorzaken van de verschijnselen (zie
b.v. Ross, 1980; Ross en Ross, 1982). In wezen is er o.i. maar
een kenmerk dat alle kinderen die hyperactief genoemd worden,
gemeen hebben: het feit dat zij het gedragskenmerk hyperactivi-
teit vertonen. Alle andere gedragsverschijnselen die in de lite-
ratour kenmerkend genoemd  zijn voor hyperactieve kinderen, komen
weliswaar vaak voor in combinatie met de hyperactiviteit, maar
komen niet bij elk hyperactief kind voor. Ieder hyperactief kind
vertoont een eigen patroon van verschijnselen. En bij elk kind
kunnen weer andere oorzakelijke factoren in het spel zijn. Dit
sluit echter de mogelijkheid tot het onderscheiden van subgroe-
pen niet uit.

Het enige algemene gedragskenmerk, de hyperactiviteit, kan
- zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds werd aangeduid -
het best gedefinieerd worden als het frequent vertonen van over-
matige activiteit in situaties waarin motorische inhibitie nood-
zakelijk is. Hyperactieve kinderen vallen nl. niet in de eerste
plaats op door de totale hoeveelheid activiteit die zij verto-
nen, maar vooral doordat zij - aanhoudend - een te grote mate
van activiteit aan de dag leggen in situaties waarin dit niet
gewenst is zoals in de klas of in een wachtkamer (zie o.a.
Barkley, 1981; Cantwell, 1975; Ross en Ross, 1982; Safer en

Allen, 1976;  Schleifer, Weiss, Cohen, Elman, Cvejic en Kruger,
1975). Het hyperactieve gedrag kan in velerlei vorm tot uiting
komen: wiebelen, draaien, wippen, steeds gaan verzitten, telkens
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opstaan van de stoel, voortdurend van de plaats weglopen, frie-
melen met de vingers, op tafel tikken, ieder voorwerp onmiddel-
lijk aanraken, geluiden maken, enz. Zowel klinische observaties
als een aantal onderzoeksresultaten suggereren sterk dat het van
kind tot kind verschilt welke vormen van hyperactief gedrag het
meest op de voorgrond treden en in welke situaties de hyperacti-
viteit tot uiting komt. In het algemeen worden zelden hoge cor-
relaties gevonden tussen verschillende maten van (hyper)activi-
teit (Barkley, 1981; Barkley en Ullman, 1975; Kivlahan, Siegel
en Ullman, 1982).  In 'laboratorium'-situaties kan gebruik ge-
maakt worden van verschillende objectieve maten ter kwantifice-
ring van het activiteitsniveau,  zoals de registratie van het
aantal bewegingen dat een kind maakt door een aan de ledematen
te bevestigen apparaatje (een 'actometer'), of directe observa-
tie van het aantal bewegingen of van het aantal verplaatsingen
in de ruimte. In praktijksituaties (ook wanneer men een groep
hyperactieve kinderen Wil selecteren t.b.v. wetenschappelijk
onderzoek) is men echter meestal aangewezen op het gebruik van
vragenlijsten, zoals de Conners Teacher Rating Scale (Conners,
1969).  Hoe goed een vragenlijst echter ook is (de tot nu toe
ontwikkelde  'hyperactiviteits'-vragenlijsten zijn o.i. evenwel
nog voor veel verbetering vatbaar), het subjectieve element in
de bepaling van de mate van hyperactiviteit blijft hierbij toch
altijd in tamelijk sterke mate aanwezig (b.v.: verschillen in
tolerantieniveau tussen verschillende beoordelaars; subjectieve
'indruk' van hyperactiviteit). Overigens blijft ook bij gebruik
van de meest objectieve maat het leggen van de grens tussen
'hyperactief' en 'niet-hyperactief' toch onder alle omstandig-
heden een subjectieve aangelegenheid. De betiteling van een kind
als  'hyperactief'  berust dus uiteindeijk toch op een sociaal
oordeel (Kivlahan et al., 1982; Zentall, 1975). Een belangrijke
overweging t.a.v. de beoordeling van een kind als hyperactief/
niet-hyperactief is daarbij, dat juist leerkrachten en ouders
het kind gedurende lange tijd en in vele verschillende situaties
hebben meegemaakt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat som-
migen (o.a. O'Leary en Turkewitz, 1978) leerkracht-'ratings'
toch als de beste bron van informatie t.a.v. het activiteits-
niveau van een kind beschouwen.

Hyperactieve kinderen hebben ook momenten waarop zij niet
hyperactief zijn. Zulke momenten kunnen zich geheel onvoorspel-
baar voordoen, maar ook meer 'wetmatig'. Dit laatste is b.v. het
geval in situaties die nieuw zijn of waarin veel beweging te
zien is (zie o.a. Zentall, 1975; Zentall en Zentall, 1976). Ten-
slotte kan opgemerkt worden dat hyperactiviteit zowel al op heel
jonge leeftijd als pas op latere leeftijd aan de dag kan treden,
en dat de hyperactiviteit in de regel in de puberteit afneemt,
zonder echter in de meeste gevallen geheel te verdwijnen (niet
zelden lijkt sprake te zijn van het vinden van sociaal geaccep-
teerde vormen van hyperactief gedrag)  en zonder dat de met
hyperactiviteit gepaard gaande problemen, zoals de aandachts-
problemen, afnemen (zie o.a. Ross en Pelham, 1981; Ross en Ross,
1982; Safer en Allen, 1976; Stamm en Kreder, 1979).

Wat betreft de gedragsverschijnselen kan naar onze mening
verder het volgende gezegd worden (zie ook Van der Vlugt en
Feltzer, 1983). Naast de hyperactiviteit zijn aandachtsproblemen
het meest  frequent voorkomende verschijnsel  bij  hyperactieve
kinderen (bij tenminste 85% - zie b.v. Safer en Allen, 1976).
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Nauw verwant aan de hyperactiviteit en de aandachtsproblemen is
het verschijnsel  impulsiviteit,  oftewel het niet lang genoeg
kijken, luisteren of nadenken alvorens tot actie over te gaan
(zie ook paragraaf 9.4).  Verder hebben hyperactieve kinderen
niet altijd,  maar toch wel vaak, te kampen met min of meer
ernstige leermoeilijkheden op school. Safer en Allen (1976)
schatten dat bij 70-80% sprake is van 'learning disabilities';
volgens Zentall  (1980)  is ook bij de overige 20-30% meestal
sprake van leerproblemen, zij het in lichte vorm. Naast de
aandachtsproblemen en de impulsiviteit zijn er bij veel kinderen
allerlei  specifieke problemen op perceptueel-cognitief gebied
aanwijsbaar, waardoor de leermoeilijkheden te verklaren zijn. De
specifieke perceptueel-cognitieve problemen zijn van zeer uit-
eenlopende aard en verschillen van kind tot kind. Voorbeelden
van deze problemen zijn: problemen met ruimtelijke orifntatie,
figuur-achtergrond perceptie, visueel-motorische  co2rdinatie,
visueel geheugen, auditief geheugen, taalproblemen. Desondanks
beschikken hyperactieve kinderen in veel gevallen over een nor-
maal algemeen intelligentieniveau. De combinatie van normale
intelligentie en leermoeilijkheden leidt er in Nederland voor
veel hyperactieve kinderen toe dat zij aangewezen zijn op LOM-
onderwijs.  (Overigens zijn lang niet alle LOM-kinderen hyper-
actief). Als er geen sprake is van ernstige leerstoornissen, kan
een  hyperactief  kind  binnen  het  regulier onderwijs blijven.
Hyperactiviteit kan evenwel ook samengaan met een beneden nor-
maal intelligentieniveau. Tenslotte vertonen veel hyperactieve
kinderen van individu tot individu verschillende problemen in
het emotionele vlak, zoals een lage frustratietolerantie, een
negatief zelfconcept of agressief gedrag.

Wat betreft de oorzaken van hyperactiviteit (en de daarmee
gepaard gaande verschijnselen), zijn in de literatuur vele sug-
gesties te vinden (zie o.a. Ross en Ross, 1982; Van der Vlugt en
Feltzer,  1983).  Hoewel de resultaten van uitgebreid onderzoek
aannemelijk hebben gemaakt dat een groot aantal factoren een rol
speelt in de etiologie van hyperactiviteit, is op dit punt toch
feitelijk nog weinig met zekerheid te zeggen. Door de pioniers
op het gebied van het hyperactiviteitsonderzoek (o.a. Strauss en
Lehtinen, 1947) werd hyperactiviteit gezien als het gevolg van
een beschadiging van de hersenen. Slechts bij een betrekkelijk
klein deel van de hyperactieve kinderen (schattingen komen vaak
niet verder dan 10%) worden echter 'harde' neurologische aanwij-
zingen voor het bestaan van een hersenbeschadiging gevonden.
Vermoedelijk is bij veel hyperactieve kinderen wel sprake van
een dysfunctioneren van de hersenen ('MBD' zo men wil, maar deze
term vermijden we liever vanwege de vele ongewenste connota-
ties), maar is dit dysfunctioneren slechts in een deel der ge-
vallen het gevolg van een (al dan niet aantoonbare) hersenbe-
schadiging. Naar alle waarschijnlijkheid spelen ook genetische
factoren een  belangrijke rol (via b.v. niet goed verlopende
neurofysiologische processen of een vertraagde ontwikkeling van
het zenuwstelsel). Belangrijk is, dat naast organische factoren
waarschijnlijk ook psychosociale factoren een causale rol spe-
len, zowel in interactie met organische factoren als op zich-
zelf; zo meende b.v. Ney (1974) twee niet-organische subgroepen
te kunnen onderscheiden: een 'geconditioneerde' en een 'reactie-
ve' subgroep.

Men kan zich afvragen of het nog wel zinvol is om bij een
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kennelijk zo heterogene groep als de groep 'hyperactieve kinde-
ren' onderzoek te doen. Misschien is het idealiter inderdaad
gewenst om in onderzoeken naar het gedrag van hyperactieve kin-
deren te streven naar & priori onderscheiding van zo homogeen
mogelijke subgroepen van 'hyperactieve' kinderen. We beschikken
echter nog niet over de middelen om dit te  verwezenlijken.
Voorts sluit heterogeniteit in oorzaken en verschijnselen op
zichzelf nog niet uit dat op een bepaald niveau van functioneren
toch overeenkomst bestaat tussen veel of zelfs alle individuen
binnen de betreffende groep (vgl. b.v. Van Meel, 1968; Rosenthal
en Allen, 1978). Uit de literatuur blijkt dat vele onderzoekers
geen poging hebben ondernomen om de heterogene groep hyperactie-
ve kinderen op te splitsen in subgroepen (een aantal overigens
wel, zoals b.v. Fish (1971) en Schleifer et al. (1975)). Het
lijkt echter wel verstandig om binnen een onderzoek een niet al
te heterogene groep kinderen te bestuderen. Men kan b.v. alleen
die hyperactieve kinderen onderzoeken die in het regulier onder-
wijs blijven, zoals b.v. Douglas (zie o.a. Douglas en Peters,
1979) en Sergeant (1981) hebben gedaan. Men kan ook alleen
hyperactieve kinderen met een laag IQ onderzoeken, zoals in de
50-er en 60-er jaren nogal eens gebeurde. Wijzelf zouden dan
echter eerder willen kiezen voor onderzoek van hyperactieve
kinderen met (ernstige) leermoeilijkheden, omdat dit toch verre-
weg de grootste groep van hyperactieve kinderen betreft, en deze
groep toch o.i. het meest beantwoordt aan het 'klassieke' beeld
van een 'hyperactief kind': een kind dat hyperactief is,
aandachtsproblemen vertoont en leermoeilijkheden heeft. Bij kin-
deren van kleuterleeftijd is differentiatie naar wel/geen leer-
moeilijkheden overigens natuurlijk nog nauwelijks mogelijk.
Tenslotte menen wij, dat het in zekere zin arbitrair is waar
precies de  'grens'  hyperactiviteit/niet-hyperactiviteit gelegd
wordt; het enige waar we rekening mee dienen te houden is, dat
in het geval dat alleen kinderen die in zeer hoge mate 'hyper-
actief' zijn geselecteerd werden, dit kan betekenen dat de on-
derzoeksresultaten een meer extreem beeld geven dan wanneer een
ruimer criterium gehanteerd wordt.

9.3 Aandacht bij hyperactieve kinderen

Door leerkrachten en ouders wordt vaak uitgedrukt dat er iets
schort aan de aandacht bij een hyperactief kind d.m.v. beschrij-
ving als 'let niet op',  'kan zich niet concentreren', 'wordt
snel afgeleid', 'luistert niet' of 'kan zich niet lang achtereen
met een taak of spel bezighouden'. De problemen met de definif-
ring van 'aandacht'  (zie hoofdstuk 5) hebben onderzoekers niet
weerhouden op grote schaal onderzoek te verrichten naar aan-
dachtsproblemen bij hyperactieve kinderen. Veel onderzoek op dit
gebied  is verricht door de zogenaamde 'Montreal'-groep onder
leiding van Douglas (zie o.a. Douglas, 1972; Douglas en Peters,
1979) .  Hierbij  is met name gebruik gemaakt  van het paradigma  van
de reactietijdtaak (vaak met al dan niet variabele voorperiode-
duur) en dat van de vigilantietaak (in dit geval een specifieke
vorm daarvan, de zgn.  'Continuous Performance Task').  Douglas
c.s. vonden bij hyperactieve kinderen gemiddeld langere reactie-
tijden, meer fluctuatie in reactietijden, en slechtere presta-
ties op vigilantietaken (zowel in het algemeen slechtere presta-
ties als een groter prestatieverval over de tijd), dan bij niet-
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hyperactieve kinderen (zie o.a. Cohen en Douglas, 1972; Douglas,
1972;  Douglas en Peters,  1979; Sykes, Douglas en Morgenstern,
1973). Zij trokken uit het door hen verrichte onderzoek de con-
clusie dat hyperactieve kinderen met name problemen hebben met
'sustained attention'. Volgens Douglas c.s. kunnen hyperactieve
kinderen in principe hun aandacht wel richten, maar dan alleen
voor hele korte tijdsduren (enkele seconden) en wanneer zij daar
telkens  weer  opnieuw  toe  worden aangespoord. Resultaten van
onderzoek van anderen hebben zonder uitzondering bevestigd dat
hyperactieve kinderen problemen hebben met 'sustained attention'
(Anderson, Halcomb en Doyle,  1973; Doyle, Anderson en Halcomb,
1976; Dykman, Ackerman, Clements en Peters,  1971;  Grunewald-
Zuberbier, Grunewald en enRasche, 1975; Rugel, Cheatam
Mitchell, 1978; Zahn, 1975).

De aandachtsproblemen van hyperactieve kinderen worden in
de wetenschappelijke literatuur echter niet alleen beschreven in
termen van problemen met 'sustained attention'. Zowel in de al
Nat oudere literatuur (zie met name Strauss en Lehtinen, 1947;
Cruickshank, Bentzen, Ratzeburg en Tannhauser, 1961) als in de
meer recente literatuur (zie o.a. Conners, 1976; Hallahan en
Reeve, 1980; Rosenthal en Allen, 1978) wordt de nadruk gelegd op
problemen t.a.v. het selectieve aspect van aandacht bij hyper-
actieve kinderen. Strauss en Lehtinen (1947) hadden als hypothe-
se dat hyperactieve kinderen niet in staat zijn om irrelevante
stimulatie Uit te filteren. Zowel Strauss en Lehtinen als
Cruickshank (Cruickshank et al., 1961; Cruickshank en Paul,
1971) stelden dat hyperactieve kinderen sterk afleidbaar zijn,
oftewel meer afgeleid worden door irrelevante stimuli dan andere
kinderen. Onderzoek naar afleidbaarheid is voor velen de wijze
geweest waarop selectieve aandacht bij  hyperactieve kinderen
nader bestudeerd werd. Hoewel  er bedenkingen zijn tegen het
zonder meer gelijkstellen van  'afleidbaarheid'  aan  'problemen
met selectieve aandacht' (zie o.a. Ross en Pelham, 1981;
Sergeant, 1981), kunnen de resultaten van het onderzoek naar
afleidbaarheid o.i. toch wel voor een belangrijk deel beschouwd
worden als iets zeggend over selectieve aandacht bij hyperactie-
ve kinderen (vgl. ook Douglas en Peters, 1979). Wij zullen deze
resultaten nu nader bekijken, temeer omdat deze resultaten op
zichzelf zeer interessant zijn.

Strauss en Lehtinen en Cruickshank hebben zelf nauwelijks
empirisch onderzoek verricht dat hun theorie betreffende de aan-
dachtsproblemen van hyperactieve kinderen al dan niet zou hebben
kunnen staven. Slechts een onderzoek van Cruickshank
(Cruickshank et al., 1961) kan als een empirische toetsing van
de theorie worden opgevat. De resultaten van dit onderzoek,
waarin men o.a. kinderen liet werken in  'prikkelarme hokjes'
(teneinde de veronderstelde afleidbaarheid tegen te gaan) vorm-
den echter geen ondersteuning voor de theorie. Merkwaardigerwijs
(gezien de indruk die hyperactieve kinderen in de praktijk ge-
ven) hebben ook veel andere onderzoekers geen bewijs kunnen vin-
den voor de stelling dat hyperactieve kinderen sterker afleid-
baar zijn dan andere kinderen. Enkele onderzoekers die evenals
Cruickshank c.s. hyperactieve kinderen in 'prikkelarme hokjes'
plaatsten (Rost en Charles, 1967; Shores en Haubrich, 1969;
Somerville, Warnberg en Bost, 1973), konden eveneens geen posi-
tief effect hiervan op taakprestaties vaststellen (hoewel soms
melding werd gemaakt van verbetering van 'on-task' gedrag). En
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in een groot aantal onderzoeken bleek dat onder condities waarin
irrelevante visuele en/of auditieve omgevingsstimulatie  (b.v.
lichtflitsen, gekleurde achtergronden of harde geluiden) werdaangeboden, de taakprestatie van hyperactieve kinderen of niet
verslechterde (Browning, 1967; Carter en Diaz, 1971; Steinkamp,
1974; Sykes, Douglas, Weiss en Minde, 1971; Zentall en Zentall,
1976), of althans niet meer verslechterde dan de prestatie van
niet-hyperactieve kinderen (Campbell, Douglas en Morgenstern,
1971; Cohen, Weiss en Minde, 1972; Dykman, Walls, Suzuki,
Ackerman en Peters, 1970; Hoy, Weiss, Minde en Cohen, 1978;
Mcintyre, Blackwell en Denton, 1978; Sykes, Douglas en
Morgenstern, 1973; Worland, North-Jones en Stern, 1973). Sommige
onderzoekers hebben zelfs gesuggereerd (maar niet bewezen) dat
hyperactieve kinderen tot betere prestaties komen door irrele-
vante omgevingsstimulatie (o.a. Zentall, Zentall en Barack,
1978).

De vele negatieve resultaten op het gebied van afleidbaar-
heid hebben verschillende onderzoekers tot de overtuiging ge-
bracht dat afleidbaarheid geen specifiek kenmerk is van hyper-
actieve kinderen (o.a. Douglas en Peters, 1979; Safer en Allen,
1976). Anderen, waaronder wijzelf, zijn het hier echter niet mee
eens. Ten eerste is wel steeds een differentieel effect van
taak-irrelevante stimuli gevonden bij gebruik van een andere
maat: hyperactieve kinderen blijken een grotere mate van respon-
siviteit op irrelevante stimuli te vertonen dan andere kinderen
in de zin dat zij meer wegkijken van de taak, meestal naar of in
de richting van die irrelevante stimuli (Anderson, Halcomb en
Doyle, 1973; Bremer en Stern, 1976; Doyle, Anderson en Halcomb,
1976; Freibergs en Douglas, 1969; Steinkamp, 1974; Sykes et al.,
1973; Whalen, Henker, Collins, Finch en Dotemoto, 1979). Zelfs
Douglas erkent dit, maar zij beschouwt deze maat niet als maat
voor afleidbaarheid; zij wijst er ook op, dat in de door haar
geciteerde studies (zie Douglas en Peters, 1979) de toename in
het wegkijken van de taak niet gepaard ging met een verslechte-
ring van de taakprestatie. Wijzelf beschouwen de grotere respon-
siviteit van hyperactieve kinderen echter wel als een maat voor
afleidbaarheid. Bovendien is het o.i onvoorstelbaar dat wegkij-
ken van de taak nooit tot een prestatieverslechtering of missen
van relevante informatie ZOU leiden. In feite blijkt Douglas
zich t.a.v. dit punt op slechts een tweetal studies te baseren,
in een waarvan (Bremer en Stern, 1976) de hyperactieve en niet-
hyperactieve groep eerst zodanig gematched waren (op leesniveau)
dat het niet al te verwonderlijk is dat de taakprestaties (op
een leestaak) onder de distractieconditie niet verschilden.

Ten tweede blijkt uit een toenemend aantal onderzoeksresul-
taten dat onder bepaalde omstandigheden hyperactieve kinderen
wel degelijk ook meer afleidbaar zijn wanneer men taakprestatie
als maat gebruikt.  Een van de belangrijkste factoren hierbij
lijkt te zijn de mate waarin relevante stimuli gescheiden zijn
van irrelevante stimuli, oftewel de mate van onderlinge nabij-
heid van relevante en irrelevante stimuli. Wanneer irrelevante
stimuli duidelijk gescheiden zijn van relevante, b.v. wanneer de
irrelevante stimuli bestaan uit b.v. geluiden of lichtflitsen
die geen deel uitmaken van de te verrichten taak,  blijkt de
taakprestatie van hyperactieve kinderen over het algemeen niet
sterker beinvloed te worden dan die van niet-hyperactieve kinde-
ren (Browning, 1967; Carter en Diaz, 1971; Dyxman et al., 1970;
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Sykes et al., 1971; Worland et al., 1973); maar wanneer de irre-
levante stimuli grenzen aan de taak-relevante stimuli of binnen
de taak aanwezig zijn (b.v. wanneer in een taak waarin alleen op
vorm moet worden gelet, kleur en grootte als irrelevante dimen-
sies meespelen), blijkt hun taakprestatie over het algemeen wel
in sterkere mate te verslechteren (Adams, Haydn en Cantor, 1974;
Radosh en Gittelman, 1981; Rosenthal en Allen, 1980; Zentall,
Zentall en Barack, 1978; Zentall, Zentall en Booth, 1978).
Hallahan en Reeve (1980) spreken in dit verband van ' trie proxi-
mal-distal dichotomy'.  Er zijn overigens ook uitzonderingen op
deze regel gevonden, maar men zou ook niet anders verwachten als
men zich realiseert dat er nog vele andere factoren zijn die het
effect van irrelevante stimuli zouden kunnen beinvloeden. Voor
de invloed van de volgende factoren is reeds enige empirische
evidentie gevonden: de aantrekkelijkneid van irrelevante stimuli
(Radosh en Gittelman,  1981), de opvallendneid ('salience') van
irrelevante stimuli  (Rosenthal en Allen, 1980), de moeilijk-
heidsgraad van de taak (Conners, 1975), de ervaring met de taak
(Conners, 1975) en de 'teacher vs child directedness' van de
taak (Zentall, 1980). De relevantie van factoren als opvallend-
heid en aantrekkelijkheid van relevante stimuli is nog niet in
wetenschappelijk onderzoek aangetoond, maar lijkt ons in theorie
groot te zijn (Cruickshank - zie Cruickshank et al.,  1971 en
Cruickshank, 1970 - en Rosenthal en Allen (1978) zijn dezelfde
mening toegedaan); enige steun komt al wel van klinische obser-
vaties waaruit blijkt dat de aandacht van hyperactieve kinderen
vaak wel goed en langdurig gericht kan zijn wanneer het kind
geconfronteerd wordt met zaken die veel en afwisselende stimula-
tie bevatten zoals bepaalde films en T.V.-programma's of bepaald
speelgoed (zie b.v. Ross en Pelham, 1981; Zentall, 1975).

Naar onze mening zijn de aandachtsproblemen van hyperactie-
ve kinderen niet beperkt tot een bepaald aspect van aandacht,
maar gelden deze problemen in elk geval zowel het 'sustained'
als het selectieve aspect, en vermoedelijk ook andere aspecten
van aandacht zoals 'divided attention' (dit is ook de visie van
Keogh en Margolis (1976) en van Ross en Pelham (1981)). Van be-
lang lijkt ons hierbij het (traditionele)  onderscheid tussen
willikeurige en onwillekeurige aandacht (zie ook Krupski, 1980).
De aandachtsproblemen van hyperactieve kinderen betreffen o.i.
met name de willekeurige aandacht. De kern van de aandachtspro-
blemen bij deze kinderen lijkt ons te zijn dat het kind minder
goed in staat is zelf te bepalen waar de aandacht op gericht is,
m.a.w. dat het kind onvoldoende zelfcontrole heeft t.a.v. de
aandacht. De aandacht van het kind wordt relatief meer 'gecon-
troleerd'  door aspecten van externe en ook interne stimuli.
Bepaalde aspecten van b.v. externe stimuli kunnen het kind ech-
ter zodanig 'boeien' dat de onvrijwillige aandacht in bepaalde
situaties wel goed en over een langere tijdsduur gericht kan
zijn.

Een  interessante aanvulling op de psychologische onder-
zoeksgegevens betreffende de aandachtsproblemen bij hyperactieve
kinderen vormen o.i. resultaten van psychofysiologisch onderzoek
bij deze kinderen. Op fysiologische maten als EEG, huidgeleiding
en hartslag blijkt het merendeel der hyperactieve kinderen, in
vergelijking tot andere kinderen, tragere en minder sterke reac-
ties op visuele en auditieve stimuli te vertonen en tevens snel-
ler te habitueren; Hastings en Barkley (1978) hebben dit samen-
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gevat als een 'underarousability' van het zenuwstelsel, oftewel
een fysiologisch minder responsief zijn op stimuli. Men zou deze
gegevens kunnen interpreteren als een indicatie voor aandachts-
problemen op zenuwstelselniveau. We dienen echter voorzichtig te
zijn met het doen van uitspraken over de preciese aard van de
relatie tussen de fysiologische en de psychologische gegevens.
In de volgende paragraaf komen we op deze relatie terug.

Implicaties. Op grond van het bovenstaande zou men o.i. bij
hyperactieve kinderen zowel in algemene als in specifieke zin
problemen met temporele integratie kunnen verwachten, althans
voor zover gebruikte temporele integratie taken een beroep doen
op vrijwillige aandacht.  Ervan uitgaande dat de door ons ge-
bruikte figuur-reconstructietaak inderdaad een beroep doet op
vrijwillige aandacht, zouden we ten eerste kunnen verwachten dat
bij hyperactieve kinderen bij elke tijdsduur en complexiteits-
graad temporele integratieproblemen optreden vanwege de proble-
men met selectieve aandacht. Ten tweede is een negatief effect
van tijdsduurverlenging op temporele integratie te verwachten op
grond van de problemen met sustained attention. In de derde
plaats is bij hyperactieve kinderen een groter negatief effect
van toename van het aantal te integreren elementen te verwachten
dan bij andere kinderen, omdat de kans dat momenten van onaan-
dachtigheid tot het niet opnemen van informatie leiden daarmee
immers groter wordt.

9.4 De relatie tussen aandacht en bewegingen bij hyperactieve
kinderen

In de literatuur treft men verschillende visies aan op de aard
van de relatie tussen aandacht en bewegingen bij hyperactieve
kinderen, alsmede wisselende onderzoeksresultaten. In de visie
van Strauss en Lehtinen (1947) en van Cruickshank (Cruickshank
et al., 1961) vormen de (selectieve) aandachtsproblemen  van
hyperactieve kinderen de primaire factor, en wordt de overmatige
motorische activiteit gezien als een reactie op de daardoor op-
tredende overstimulatie. Ook Ross (1976) ziet de hyperactiviteit
als een gevolg  van de problemen met (selectieve) aandacht,
alleen via een ander mechanisme: volgens Ross is de hyperactivi-
teit een geleerde reactie op de faalervaringen die ontstaan als
gevolg van de selectieve aandachtsproblemen, met als doel een
(tijdelijk) ontsnappen aan onplezierige gevoelens. Andere voor-
beelden van het beschouwen van de aandachtsproblemen als de
meest fundamentele factor vindt men bij Rosenthal en Allen
(1978) en in de DSM-III (APA, 1980), hoewel de aard van de rela-
tie in deze gevallen niet nader gespecificeerd wordt.

Een aan de bovenstaande opvatting tegengestelde visie,
d.w.z. dat de aandachtsproblemen juist veroorzaakt worden door
de  overmatige  motorische activiteit, is te vinden bij Keogh
(1971) en bij Van Meel (1973). Keogh voegt hier echter nog aan
toe de gedachte van een 'sneeuwbaleffect': hyperactiviteit leidt
tot aandachtsproblemen; aandachtsproblemen leiden weer tot meer
hyperactiviteit; enzovoorts.

Douglas (Douglas en Peters,  1979) weigert, hoewel zij de
aandachtsproblemen van hyperactieve kinderen sterk benadrukt,
een keuze te maken: zij beschouwt de aandachtsproblemen, impul-
siviteit en hyperactiviteit als onderling zeer nauw verweven
aspecten van eenzelfde (constitutioneel bepaalde) predispositie.
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Douglas en Peters maken overigens ook gewag van de mogelijkneid
van een sneeuwbaleffect. Tenslotte kan men bij een aantal onder-
zoekers de opvatting aantreffen dat de hyperactiviteit en de
aandachtsproblemen in feite toe te schrijven zijn aan een derde
factor. Zo zijn in Luria's visie (Luria, 1961) zowel hyperacti-
viteit als aandachtsproblemen het gevolg van neurologisch be-
paalde controle- of inhibitieproblemen. Een andere 'derde fac-
tor'  zien sommigen in een afwijkend arousalniveau bij  hyper-
actieve kinderen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij
Satterfield, Cantwell en Satterfield (1974) en bij Rugel et al.
(1978). Ook door Zentall (1975) wordt een afwijkend arousal-
niveau als primair gezien in de problematiek van hyperactieve
kinderen.  Hyperactiviteit heeft volgens Zentall  ten doel het
verhogen van een te laag arousalniveau (het hyperactieve kind
heeft een fysiologisch bepaalde behoefte aan stimulatie, en

crefert deze stimulatie zelf). Helaas wordt in deze opvatting de
plaats van de aandachtsproblemen niet expliciet aangegeven; ver-
moedelijk worden de aandachtsproblemen eveneens als een gevolg
van het afwijkend arousalniveau opgevat (en de hyperactiviteit
als een 'poging' tot verbetering van de aandacht).

Samenvattend kunnen we vaststellen dat wat betreft het
causale aspect van de relatie tussen de aandachtsproblemen en de
hyperactiviteit welhaast het volledige scala van mogelijkheden
in de binnen de literatuur bestaande opvattingen terug te vinden
is. Dit heeft veel te maken met het feit, dat er betrekkelijk
weinig onderzoeksgegevens voorhanden zijn t.a.v. de relatie aan-
dacht-bewegingen, en dat de onderzoeksgegevens die er zijn nau-
welijks uitsluitsel geven. Een door voorstanders van de visie
dat de aandachtsproblemen net meest fundamenteel zijn veel ge-
hanteerd argument is dat de hyperactiviteit in de puberteit af-
neemt terwijl de aandachtsproblemen blijven bestaan (zie para-
graaf 9.2). Dit verschijnsel lijkt ons echter ook wel te rijmen
met de 'derde factor' opvatting. Wat betreft hyperactieve kin-
deren van kleuter- en lagere school leeftijd wordt in het meren-
deel der onderzoeken gevonden dat een hoger activiteitsniveau
correspondeert met  grotere aandachtsproblemen  (Doyle et al.,
1976; Dykman, Ackerman, Clements en Peters, 1971; Rugel et al.,
1978;  Sykes et al.,  1971;  Sykes et al.,  1973;  Whalen et al.,
1979; Zentall, Zentall en Booth, 1978; Zentall en Shaw, 1980).
Een dergelijk verband past echter bij elk van de theoretische
mogelijkheden (echter het minst bij het 'lage arousal' model).
In sommige onderzoeken bij hyperactieve kinderen wordt geen
'negatief' verband tussen activiteit en aandacht gevonden, maar
wordt ofwel geen lineair verband gevonden (Barkley en Ullman,
1975;  Rugel et al.,  1978 (exp.  IV); Zentall en Zentall,  1976)
ofwel zelfs een positief verband (Cohen en Douglas, 1972).
Laatstgenoemde onderzoeksgegevens lijken meer te pleiten voor
een 'derde factor' theorie met een laag arousalniveau als pri-
maire factor  (zonder echter een duidelijk bewijs daarvoor te
vormen).

Momenteel is dus in feite nog heel weinig te zeggen over de
aard van de relatie tussen de hyperactiviteit en de aandachts-
problemen. De in de literatuur geopperde visies met betrekking
tot causaliteit hebben o.i. alle wel een bepaalde plausibili-
teit, maar tot nu toe ontbreken onderzoeksgegevens die duidelijk
voor een bepaalde theorie pleiten. Het lijkt ons overigens dat
het verkrijgen van dergelijke gegevens een zeer moeilijke zaak
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zal  zijn.  Alleen door een zorgvuldig manipuleren van taak-,
omgevings- en kindvariabelen en het bestuderen van het effect
daarvan op zowel activiteitsniveau (onderscheiden naar verschil-
lende typen van beweging) als aandacht (onderscheiden naar ver-
schillende aspecten) zou o.i. op den duur meer inzicht verkregen
kunnen worden. Naar onze mening dient ook zeker rekening gehou-
den te worden met de mogelijkheid dat meerdere van de besproken
mechanismen tegelijkertijd werkzaam ·zijn, ofwel in de zin dat
bij verschillende groepen hyperactieve kinderen andere mechanis-
men werkzaam zijn, ofwel in de zin dat bij dezelfde hyperactieve
kinderen diverse mechanismen in een bepaalde onderlinge relatie
werkzaam zijn. Een voorbeeld van de laatstgenoemde mogelijkheid
zou b.v. kunnen zijn een vicieuze cirkel (of sneeuwbaleffect)
waarbij aandachtsproblemen en hyperactiviteit primair door een
derde factor zoals een gebrekkig (impuls- )inhibitievermogen
bepaald zijn,  maar eigenlijk van meet af aan elkaar  tevens
voortdurend negatief beinvloeden.

In een eerdere publicatie (Van der Vlugt en Feltzer, 1983)
hebben wij reeds expliciet als onze visie gegeven, dat problemen
met impuls-controle als meest fundamentele factor te beschouwen
zijn bij de aandachtsproblemen en hyperactiviteit van hyperac-
tieve kinderen. Wij baseerden onze visie op de overweging, dat
de drie  'kern'  verschijnselen in het gedrag van hyperactieve
kinderen (hyperactiviteit, aandachtsproblemen en impulsiviteit)
in feite alle een gebrekkig vermogen tot impulscontrole inhou-
den. Het hierboven gegeven voorbeeld van een mogelijke vicieuze
cirkel kan als aanvulling op deze opvatting gelden. Daarnaast
behoren in onze visie ook de implicaties van de resultaten van
psychofysiologisch onderzoek bij hyperactieve kinderen geinte-
greerd te worden. De resultaten van dit onderzoek wijzen nl.
eerder in de richting van een 'underarousal' van het zenuwstel-
sel (en niet op een 'overarousal' zoals men in eerste instantie
verwacht had), of meer nog in de richting van een (zie paragraaf
9.3) 'underarousability' van het zenuwstelsel (zie o.a. Hastings
en Barkley, 1978; Rosenthal en Allen, 1978). De vraag is nu hoe
impulscontrole-problemen in verband kunnen worden gebracht met
een minder sterke neurofysiologische activiteit. Satterfield
(o.a. Satterfield, Cantwell en Satterfield, 1974) veronderstelt
dat een verminderde neurofysiologische activiteit gepaard gaat
met een verminderd vermogen tot inhibitie binnen het zenuwstel-
sel. Dit lijkt ons inderdaad een plausibele gedachte, zij het
dat het associeren van 'underarousability' met inhibitieproble-
men  iets meer verbeeldingskracht kost dan de associatie van
'underarousal' met inhibitieproblemen (in het eerste geval kan
o.i.  alleen maar sprake zijn van een indirecte relatie).  De
tegengestelde idee dat hyperactiviteit (en afleidbaarheid) opge-
vat zou kunnen worden als een 'voorzien in' een door een te laag
arousalniveau veroorzaakte behoefte aan stimulatie (Zentall,
1975; maar ook Douglas en Peters, 1979) is op zichzelf bijzonder
interessant, maar wordt toch weinig geschraagd door empirische
data. Alleen Zentall en Zentall  (1976) vonden een duidelijke
afname van motorische activiteit bij hyperactieve kinderen bij
verhoging van de mate van omgevingsstimulatie. In latere onder-
zoeken (Whalen et al., 1979; Zentall en Shaw, 1980) bleek verho-
ging van omgevingsstimulatie echter tot toename van motorische
activiteit te leiden. Het wil overigens niet zeggen dat hyperac-
tieve kinderen geen behoefte aan stimulatie hebben. O.i. lijken
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deze kinderen (of althans vele ervan) zeker behoefte aan stimu-
latie te hebben in de zin dat een hogere mate van stimulatie
nodig is om de 'underarousability ' te compenseren.

Implicaties. Uit het bovenstaande moge blijken dat de
kwestie van de relatie tussen aandacht en bewegingen bij hyper-
actieve kinderen een zeer complexe is. Het is dan ook moeilijk
om voorspellingen te doen omtrent het verband tussen bewegingen
en temporele integratie bij hyperactieve kinderen.  Dit impli-
ceert dat ons onderzoek op dit punt vooralsnog een meer explora-
tief karakter zal hebben. Ons lijkt het meest in de lijn der
verwachting te liggen dat een hoger activiteitsniveau in de re-
gel samengaat met een minder goede temporele integratie presta-
tie (gezien het feit dat in de meeste onderzoeken toch een dui-
delijk negatief verband tussen aandacht en bewegingen gevonden
wordt, en onze opvatting dat eenzelfde factor - impuls-controle
- van invloed is op zowel aandacht en bewegingen bij hyperactie-
ve kinderen), maar dat mogelijk voor bepaalde typen van bewegin-
gen, en mogelijk onder bepaalde taak- en of omgevingscondities,
geen negatief of zelfs een positief verband gevonden wordt. Voor
wat betreft niet-stimulus-gerelateerde bewegingen zouden we eer-
der een negatief verband verwachten voor b.v. hoofdbewegingen,
omdat die een directe maat voor 'on-task' gedrag vormen, en
eerder geen of een positief verband voor b.v. beenbewegingen,
omdat deze het niveau van 'arousal' en 'arousability' zouden
kunnen opvoeren zonder verder erg 'storend'  te zijn voor het
cognitief functioneren. Voor wat betreft stimulus-gerelateerde
bewegingen zoals representerende handbewegingen zouden we een
positief verband verwachten. Het maken van een (correcte) repre-
senterende beweging is in elk geval een teken dat cognitieve
verwerking van het gerepresenteerde heeft plaatsgevonden. Het is
mogelijk ook een uiting van de werking van een apart (kinetisch)
coderingssysteem met eigen specifieke mogelijkheden (zie hoofd-
stuk 4, 6 en 7).

9.5 Onderzoek 1 *

Het eerste onderzoek werd verricht bij kinderen in de leeftijd
van 7 tot 10 jaar. Dat in eerste instantie (zie echter paragraaf
9.6!) geen jongere kinderen werden onderzocht (zoals we in voor-
gaande hoofdstukken zagen doen de grootste veranderingen in de
'normale' ontwikkeling van temporele integratie zoals door ons
onderzocht zich voor tussen 4 en 7 jaar), vindt zijn oorzaak
primair in het feit dat voor de leeftijd van 7 jaar de 'diagno-
se' hyperactiviteit in de meest gangbare zin (hyperactiviteit +
aandachtsproblemen + leermoeilijkheden) nog moeilijk te stellen
is. De 'peak range for referral' voor wat betreft hyperactivi-
teit, ligt volgens Ross en Pelham (1981) bij 8-10 jaar. Daar-
naast is het o.i. interessant temporele integratie bij hyper-
actieve kinderen te onderzoeken op een leeftijd waarop bij niet-
hyperactieve kinderen een fundamentele ontwikkeling in temporele
integratie juist achter de rug is.

* Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met E. Legdeur-
Prince en A. Smolders, beiden doctoraal-studente ontwikke-
lingspsychologie.
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Het onderzoek hield een vergelijking in van hyperactieve en
niet-hyperactieve kinderen wat betreft temporele integratiepres-
taties onder verschillende condities, waarbij tevens de door de
kinderen spontaan gemaakte bewegingen tijdens de uitvoering van
de temporele integratietaak werden geobserveerd, teneinde de re-
latie  tussen temporele integratie en motorische activiteit te
kunnen onderzoeken. Daarnaast werd bij de hyperactieve kinderen
apart het effect onderzocht van experimentele manipulatie van
representerende bewegingen op temporele integratie.

Met betrekking tot temporele integratie werden de volgende
hypothesen onderzocht: 1. Hyperactieve kinderen leveren onder
elke temporele integratie conditie een slechtere prestatie dan
niet-hyperactieve kinderen. 2. Bij hyperactieve kinderen treedt
een negatief effect op van verlenging van de tijdsduur waarover
gelntegreerd dient te worden, maar bij niet-hyperactieve kinde-
ren treedt geen effect op. 3. Bij hyperactieve kinderen treedt
een sterker negatief effect op van verhoging van het aantal te
integreren informatie-elementen.

Met betrekking tot de spontane motorische activiteit werd
verwacht dat hyperactieve kinderen als groep meer zouden bewegen
dan niet-hyperactieve kinderen, zowel wat betreft totaal aantal
bewegingen als per afzonderlijke bewegingscategorie (alleen voor
representerende bewegingen kon geen duidelijke verwachting wor-
den geformuleerd), doch individueel verschillen zouden vertonen
in de vorm waarin de hyperactiviteit tot uiting komt.

T.a.v. de relatie tussen temporele integratie en motorische
activiteit droeg het onderzoek een meer exploratief karakter. In
het algemeen gesproken werden, zowel voor hyperactieve als niet-
hyperactieve kinderen, overwegend negatieve correlaties verwacht
tussen temporele integratie en niet-stimulus-gerelateerde bewe-
gingen, maar er werd rekening mee gehouden dat voor sommige be-
wegingscategoriefn (b.v. beenbewegingen) geen of zelfs een posi-
tieve correlatie zou worden gevonden. Voor stimulus-gerelateerde
bewegingen werden zowel voor hyperactieve als niet-hyperactieve
kinderen hooguit lichte positieve correlaties verwacht met tem-
porele integratie.

Wat betreft het effect van experimentele manipulatie van
representatieve bewegingen werd verwacht dat het verplicht maken
van representatieve handbewegingen bij elk informatie-element
voor de hyperactieve kinderen een positief effect op de tempo-
rele integratie prestatie zou hebben en het aantal niet-stimu-
lus-gerelateerde bewegingen zou doen afnemen.

9.5.1 Methode
----

9.5.1.1 Proefpersonen

Er werden twee groepen van elk 24 kinderen (alleen jongens) ge-
vormd: een hyperactieve en een niet-hyperactieve groep. De leef-
tijdsopbouw was voor beide groepen gelijk. De leeftijd van de
kinderen varieerde van 7 jaar en 6 maanden tot 9 jaar en 11
maanden; de gemiddelde leeftijd was 8 jaar en 8 maanden.

De kinderen uit de hyperactieve groep waren afkomstig van
een viertal L.O.M.-scholen. In eerste instantie was aan de leer-
krachten gevraagd kinderen te selecteren die door hen als 'hy-
peractieve kinderen' werden beschouwd (waarbij  'hyperactieve
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kinderen' omschreven waren als 'kinderen die druk en storend
zijn, en concentratieproblemen hebben'). Van de door de leer-
krachten aangewezen kinderen werden alleen die kinderen in de
hyperactieve groep opgenomen die: 1. een score van 26 of hoger
behaalden op een door de leerkracht ingevulde korte vragenlijst
(een in het Nederlands vertaald gedeelte van de 'Conners Teacher
Rating Scale' - zie bijlage 6); 2. geen medicijnen gebruikten;
3.  geen ernstige lichamelijke handicaps hadden (zoals slecht-
ziendheid of spasticiteit); 4. een IQ van 90 of hoger hadden. De
range van scores op de vragenlijst was 26-48.

De kinderen uit de niet-hyperactieve groep waren afkomstig
van een school voor gewoon lager onderwijs (G.L.0.). De school-
prestaties van deze kinderen lagen op gemiddeld niveau, en de
kinderen vertoonden in de ogen van hun leerkrachten geen opval-
lende gedragsproblemen (met inbegrip van hyperactiviteit en con-
centratieproblemen). De kinderen hadden ook geen ernstige licha-
melijke handicaps en gebruikten geen medicijnen.

In het vervolg zal de hyperactieve groep aangeduid worden
als de 'H.A.-groep') (of 'H.A.-kinderen') en de niet-hyperactie-
ve groep als 'G.L.0.-groep' (of 'G.L.0.-kinderen').

9.5.1.2 Apparatuur

Voor de temporele integratietaak werd gebruik gemaakt van het
figuur-reconstructie-apparaat zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Voor de registratie van de motorische activiteit van de
kinderen tijdens het uitvoeren van de temporele integratietaak
werd gebruik gemaakt van dezelfde video-set als in het onderzoek
dat werd beschreven in hoofdstuk 6.

9.5.1.3 Taak en experimentele condities

Evenals in de in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoe-
ken werd gebruik gemaakt van de figuur-reconstructietaak.  De
presentatie van de figuur-onderdelen geschiedde onder drie con-
dities: de A-conditie (3 elementen in 4.5 seconde), de B-condi-
tie (3 elementen in 13.5 seconde) en de C-conditie (5 elementen
in 4.5 seconde), d.w.z. dezelfde drie condities als in het tem-
porele integratie experiment zoals beschreven in hoofdstuk 2. De
stimulusduur per element was wederom 0.5 seconde. Onder elk van
de drie condities werden 8 items aangeboden. De in totaal 24
items werden in een random volgorde gepresenteerd, met dien ver-
stande dat zowel in de eerste als in de tweede helft van de
testserie 4 items van elke conditie voorkwamen.

Bij de H.A.-groep werd de testserie van 24 items tweemaal
afgenomen, de tweede keer onder een van twee 'bewegings'-condi-
ties: men zie hiervoor paragraaf -975.1.4.

9.5.1.4 Procedure

De temporele integratie apparatuur en de video-set werden opge-
steld in het mobiel laborator'ium van de subfaculteit psychologie
van de Katholieke Hogeschool Tilburg, d.i. een kleine bus die
speciaal voor onderzoeksdoeleinden is ingericht en waarmee on-
derzoekers naar scholen en andere instellingen kunnen gaan. De
kinderen werden evenals in de voorgaande onderzoeken individueel
getest. Er waren twee proefleidsters. Een van de proefleidsters
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zat rechts van het kind en nam de temporele integratietaak af.
De andere proefleidster zorgde voor de bediening van de videoset
en de belichting. De camera stond links iets schuin achter het
kind  opgesteld  en  registreerde  alle  bewegingen  van  het  kind
behalve de oogbewegingen. De opstelling van het figuur-recon-
structie-apparaat was hetzelfde als in de voorgaande onderzoe-
ken.

Het onderzoek bestond uit twee fasen.
Fase 1.  In fase 1 werd zowel de H.A.-groep als de G.L.0.-

groep in het onderzoek betrokken. Alle 48 kinderen kregen de uit
24 items bestaande temporele integratietaak uit te voeren. De
aan het kind gegeven instructie was gelijk aan de instructie zo-
als gegeven in het in hoofdstuk 2 beschreven temporele integra-
tie experiment. Terwijl  het  kind de  temporele integratietaak
verrichtte, werden de door het kind gemaakte bewegingen op de
videoband vastgelegd.

Fase 2.  In fase 2 werd alleen de H.A.-groep in het onder-
zoek betrokken. De 24 H.A.-kinderen werden verdeeld in  twee
groepen van 12, een experimentele groep en een controlegroep,
die zoveel mogelijk overeenkwamen qua leeftijd en qua score op
de door de leerkracht ingevulde vragenlijst (zie 9.5.1.1). Beide
groepen kregen (na een pauze van enkele minuten) de uit 24 items
bestaande temporele integratietaak nogmaals te verrichten, maar
de experimentele groep kreeg nu de instructie om elk op het
scherm verschijnend figuur-onderdeel met de vinger in de lucht
na te tekenen (zie de instructie voor de experimentele groepen
in de in hoofdstuk 7 beschreven onderzoeken). Ook tijdens de
tweede afname van de temporele integratietaak werden video-opna-
men gemaakt van de door het kind gemaakte bewegingen.

De controlegroep en de experimentele groep zullen in het
vervolg worden aangeduid als resp. 'H.A.C.-groep' en 'H.A.E.-
groep'.

Positiegeheugentaak en digit span. Naast de temporele integra-
tietaak werden, ter verkrijging van nadere informatie omtrent de
mogelijke determinanten van temporele integratie bij hyperactie-
ve kinderen, ook de in hoofdstuk 8 beschreven positiegeneugen-
taak (echter nu alleen de  'korte'  tijdsconditie) en de digit
span 'vooruit' bij alle proefpersonen afgenomen. De afname van
deze taken geschiedde na het volbrengen van de temporele inte-
gratie opdracht (d.w.z. bij de H.A.-groep pas na het voor de
tweede maal verrichten van de temporele integratietaak).

9.5.1.5 Bewegingscategoriein en observatie van motorische
activiteit

Ten behoeve van de analyse van de video-opnamen van de door de
kinderen gemaakte bewegingen, werd een aantal bewegingscatego-
riein onderscheiden en gedefinieerd (zie bijlage 7). Dit bewe-
gingscategoriein-systeem was een iets aangepaste versie van het
systeem dat gehanteerd werd in het onderzoek zoals beschreven in
hoofdstuk 6.  De analyse van de video-opnamen geschiedde door
twee getrainde observatoren. Een van de observatoren scoorde de
bewegingen in de categoriegn 1 t/m 5 (zie bijlage 7) en de ande-
re observator de bewegingen in de categoriein 6 t/m 10. Ter ver-
krijging van betrouwbaarheidsgegevens (zie 9.6.1.2) werden voor
een aantal proefpersonen de bewegingen in alle categoriegn door
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beide observatoren gescoord. De scoring hield in dat voor elke
proefpersoon op een speciaal scoringsformulier per item uit de
temporele integratietaak iedere beweging geregistreerd werd die
gemaakt werd in de 'stimulus-presentatie'-periode, oftewel de
periode tussen inschakeling van het figuur-reconstructie-appa-
raat en moment van het van het scherm verdwijnen van het laatste
figuur-onderdeel. (Voor de bewegingscategorieen 2,  7  en 3 -
representerende hoofd- en handbewegingen en wi3zen - werd dezd
periode met ong. 1 seconde verlengd tot het moment waarop de
antwoordkaart voor de proefpersoon lag.) De uiteindelijke 'bewe-
gingsscores'  per proefpersoon werden gevormd door de aantallen
gemaakte bewegingen per categorie per conditie (A, B of C) van
de temporele integratietaak.

9.5.2 Resultaten
-----

9.5.2.1 Temporele integratiescores

In tabel 9.1 zijn de gemiddelde scores op de temporele integra-
tietaak weergegeven.

Tabel 9.1 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per groep, per conditie
(A, B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 7.50 7.00 5.42 19.92

H.A. 6.08 6.21 3.96 16.25

H.A.C. 6.17 6.25 3.75 16.17 6.33 6.92 4.75 18.00

H.A.E. 6.00 6.17 4.17 16.33 6.42 6.33 5.00 17.67

Fase 1: De H.A.-groep leverde onder elk van de drie tempo-
rele integratie condities een slechtere prestatie dan de G.L.0.-
groep. De scores van de H.A.- en de G.L.0.-groep onder de drie
temporele integratie condities werden geanalyseerd met behulp
van een 2 (groepen)  x 3 (condities) variantie-analyse met
repeated measures op de laatste factor (Winer, 1971). Naast een
significant groepseffect (F(1,46) = 17.83, p < .001) werd tevens
een significant conditie-effect gevonden (F(2,92) = 56.60, p <
.001), maar geen significante groep x conditie interactie
(F(2,92) = 1.46, p = .24). Nadere analyse van het significante
conditie-effect leerde dat dit volledig toe te schrijven was aan
de beduidend slechtere prestatie van beide groepen onder condi-
tie C in vergelijking met de condities A en B; de scores onder
conditie A en B verschilden nauwelijks van elkaar. Samenvattend
kan gesteld worden dat bij zowel de H.A.-groep als de G.L.0.-
groep geen effect van de factor tijdsduur gevonden werd (hoewel
bij de G.L.0.-groep een lichte tendens bestond naar een minder
goede prestatie onder conditie B), doch wel een effect van de
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factor complexiteit, een effect dat voor beide groepen even
sterk was.

Fase 2:  De prestaties van de H.A.E-groep en de H.A.C.-
groep, die in fase 1 op ongeveer gelijk niveau lagen, verschil-
den ook in fase 2 niet significant van elkaar (t-toetsen; een-
zijdig). De H.A.E.-groep bleek weliswaar in fase 2 significant
vooruitgegaan te zijn in prestatie onder conditie C (p < .05;
t-toets voor afhankelijke steekproeven, eenzijdig) en in totaal-
prestatie (p < .05), maar de H.A.C.-groep bleek op deze punten
eveneens significant vooruitgegaan te zijn (p <.01 voor zowel
C-conditie als totaalprestatie); de H.A.C.-groep bleek daarnaast
ook enigszins vooruitgegaan te zijn in prestatie onder conditie
B (.05 < p <.10).

Individuele verschillen. In fase 1 kwam ong. 1/3 deel van
de kinderen uit de H.A.-groep tot temporele integratiescores die
vergelijkbaar waren met die van de kinderen uit de G.L.0.-groep.
Ong. 2/3 deel van de kinderen uit de H.A.-groep leverde derhalve
prestaties die onder het niveau van de G.L.0.-groep lagen. Drie
kinderen uit de H.A.-groep behaalden erg lage scores. Binnen de
H.4.-groep vertoonden 13 van de 24 kinderen in fase 1 een 'pro-
fiel' van scores onder de 3 condities dat duidelijk afweek van
het 'profiel' dat gevormd werd door de gemiddelde scores, tegen
slechts 2 van de 24 kinderen binnen de G.L.0.-groep. In de mees-
te gevallen bleek het afwijkende profiel toe te schrijven aan
een opvallend slechte prestatie onder een of twee condities van
de temporele integratietaak (waarbij het van individu tot indi-
vidu verschilde om welke conditie(s) het ging). Bij slechts 3
van de 24 H.A.-kinderen was de score onder de B-conditie duide-
lijk lager dan onder de A-conditie (bij de G.L.0.-kinderen
eveneens); bij 5 H.A.-kinderen was de B-score juist duidelijk
hoger dan de A-score (dit laatste kwam bij de G.L.0.-kinderen in
het geheel niet voor). In fase 2 deden zich per (H.A.-) kind per
conditie maar heel weinig grote veranderingen voor t.o.v. fase
1, zowel binnen de H.A.E.-groep als binnen de H.A.C.-groep.

9.5.2.2 Interbeoordelaar-betrouwbaarheid bewegingsobservaties

Voor elke bewegingscategorie werd de interbeoordelaar-betrouw-
baarheid van de observaties bepaald door voor zowel de H.A.- als
de G.L.0.-groep de product-moment correlaties tussen de observa-
tiescores van de beide observatoren per conditie van de tempo-
rele integratietaak (A, B of C) te berekenen over 12 proefperso-
nen. De betrouwbaarheid van de observaties was in het algemeen
goed te noemen: voor de H.A.-groep varieerden de gevonden corre-
latiecoefficifnten op twee uitzonderingen na van .78 tot 1.00
(met 25 van de 30 coefficifnten .90 of hoger) en voor de G.L.O.-
groep op twee uitzonderingen na van .90 tot 1.00.

9.5.2.3 Bewegingsscores

In de tabellen 9.2 t/m 9.16 zijn de gemiddelde scores weergege-
ven voor de verschillende bewegingscategoriefn alsmede voor een
aantal combinaties van bewegingscategoriefn. Niet in alle geval-
len vormde het gemiddelde overigens de meest adequate maat: in
dergelijke gevallen wordt in de tekst een nadere beschrijving
van de scores gegeven.

De verschillen tussen de H.A.- en G.L.0.-groep, tussen de
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H.A.E.- en de H.A.C.-groep, en tussen de scores in fase 1 en
fase 2, zijn getoetst met behulp van t-toetsen (voor onafhanke-
lijke danwel afhankelijke steekproeven), of, in geval van grote
afwijkingen t.a.v. de voor een t-toets geldende voorwaarden, met
behulp van de Mann-Whitney U toets danwel de Wilcoxon-toets (in-
dien dit laatste het geval was, wordt dit vermeld in de tekst).
Tenzij anders vermeld, werd eenzijdig getoetst. Opgemerkt dient
te worden dat in een aantal gevallen sprake was van scheve ver-
delingen met een bijzonder groot aantal 'ties' (steeds in de zin
van een groot aantal 0-scores): in dergelijke gevallen is welis-
waar op de aangegeven wijze getoetst (met correctie voor ties),
maar wordt in de tekst gewezen op de aard der verdeling(Bn) en
de daaruit voortvloeiende noodzaak tot voorzichtigheid wat be-
treft de interpretatie van het toetsresultaat. Bij de interpre-
tatie van de resultaten is door ons rekening gehouden met het
grote aantal uitgevoerde toetsen.

- Totale hoeveelheid bewegingen (categorie 1 t/m 10).

Tabel 9.2 Gemiddeld totaal aantal bewegingen per groep, per
conditie (A, B, C; T=totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 17.88 44.29 18.13 80.29

H.A. 31.54 60.17 30.04 121.75

H.A.C. 30.75 59.92 27.67 118.33 36.92 76.08 34.08 147.08

H.A.E. 32.33 60.42 32.42 125.17 52.33 101.33 67.33 221.00

Fase 1: De H.A. groep maakte in totaal onder elk van de drie
temporele integratie condities aanzienlijk meer bewegingen dan
de G.L.0.-groep (p < .01 voor de A- en de C-conditie; echter p <
.10 voor de B-conditie). Dat in conditie B het verschil tussen
de groepen minder groot is, houdt verband met de grotere toename
(2,5 vs. 2 maal zoveel) van het totaal aantal bewegingen in de
B-conditie ten opzichte van de A-conditie bij de G.L.0.-groep
dan bij de H.A.-groep.

Bij  zowel  de H.A.-  als de G.L.0.-groep kwamen tamelijk
grote individuele verschillen in totaal aantal bewegingen voor.
Hoewel het merendeel van de H.A.-kinderen duidelijk meer bewe-
gingen maakte dan het doorsnee G.L.0.-kind, kwam de totaalscore
van 7 H.A.-kinderen niet boven het gemiddelde van de G.L.0.-
groep uit.

Fase 2: De H.A.E.-groep vertoonde in fase 2 een grote toe-
name van de totale hoeveelheid bewegingen, waarbij natuurlijk
onmiddellijk bedacht dient te worden dat deze groep de instruc-
tie had gekregen om elk figuur-onderdeel met de vinger in de
lucht na te tekenen.

De H.A.C.-groep vertoonde eveneens een toename van het to-
taal aantal bewegingen in fase 2;  de toename was significant
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(p<.05) voor de A- en B-conditie, en randsignificant (.05<p<.10)
voor de C-conditie. Nog slechts 2 kinderen uit deze groep be-
reikten een score die onder het gemiddelde van de G.L.0.-groep
in fase 1 lag.

- Niet-stimulus-gerelateerde bewegingen  (cat.  1 t/m 10 minus
cat. 2, 7 en 8).

Tabel 9.3 Gemiddeld totaal aantal niet-stimulus-gerelateerde
bewegingen oftewel de totale hoeveelheid bewegingen
verminderd met de stimulus-gerelateerde bewegingen
(= representerende hoofd- en handbewegingen en
wijzen), per groep, per conditie (A, B, C; T = totaal
en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 17.25 42.29 16.33 78.25

H.A. 30.58 57.42 28.46 116.46

H.A.C. 29.17 58.08 25.08 112.83 33.50 72.33 30.25 136.08

H.A.E. 32.00 56.75 31.33 120.08 21.42 58.42 20.58 100.42

Fase 1: De resultaten t.a.v. de niet-stimulus-gerelateerde bewe-
gingen gaven hetzelfde beeld te zien als voor de totale hoeveel-
heid bewegingen (zie tabel 9.2). De H.A.-groep maakte onder elke
temporele  integratie conditie meer  niet-stimulus-gerelateerde
bewegingen dan de G.L.0.-groep;  het verschil was significant
(p<.01) voor de A- en C-conditie, en randsignificant voor de
B-conditie. Bij beide groepen kwamen echter tamelijk  grote
individuele verschillen voor.

Fase 2: Oe H.A.E.-groep vertoonde in fase 2 een significan-
te daling (P<.01) van het aantal niet-stimulus-gerelateerde
bewegingen onder conditie A en C; onder conditie B werden echter
evenveel van deze bewegingen gemaakt als in fase 1.

De H.A.C.-groep vertoonde in fase 2 een randsignificante
toename van deze bewegingen onder elk van de drie condities.

Een en ander had tot gevolg dat de H.A.C.-groep in fase 2
meer niet-stimulus-gerelateerde bewegingen maakte dan de H.A.E.-
groep, met name onder conditie A.

- Totale hoeveelheid bewegingen minus representerende hand-
bewegingen (cat. 1 t/m 10 minus cat. 7).
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Tabel 9.4 Gemiddeld totaal aantal bewegingen met uitzondering
van de representerende handbewegingen, per groep , per
conditie (A, B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 17.58 43.46 16.75 77.79

H.A. 31.54 59.58 29.83 120.96

H.A.C. 30.75 59.17 27.67 117.58 36.67 75.92 34.00 146.58

H.A.E. 32.33 60.00 32.00 124.33 22.42 58.83 23.33 104.58

Fase 1: De resultaten t.a.v. de totale hoeveelheid bewegin-
gen minus de representerende handbewegingen gaven wat betreft de
verschillen tussen de H.A.-groep en de G.L.0.-groep nagenoeg
hetzelfde beeld te zien als voor de totale hoeveelheid bewegin-
gen inclusief de representerende handbewegingen (zie tabel 9.2).

Fase 2: De H.A.E.-groep vertoonde eenzelfde afname van be-
wegingen als voor de niet-stimulus-gerelateerde bewegingen (zie
tabel 9.3).

De H.A.C.-groep vertoonde een significante toename van be-
wegingen onder de condities B en C.

- Hoofd; rondkijken (cat. 1).

Tabel 9.5 Gemiddeld aantal bewegingen in de categorie 'hoofd
rondkijken', per groep, per conditie (A, B, C; T =
totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 0.96 2.13 0.83 3.92

H.A. 1.96 4.63 2.08 8.67

H.A.C. 1.83 4.17 1.50 7.50 2.58 7.83 3.00 13.42

H.A.E. 2.08 5.08 2.67 9.83 2.42 7.17 2.25 11.83

Fase 1: De H.A.-groep keek onder alle drie condities signi-
ficant meer in het rond dan de G.L.0.-groep.

Fase 2: Zowel de H.A.E.-groep als de H.A.C.-groep keek in
fase 2 iets meer in het rond dan in fase 1, maar een significan-
te toename (p<.01) van deze categorie bewegingen werd alleen
gevonden voor de H.A.C.-groep onder conditie B (er was in fase 2
evenwel geen significant verschil  tussen beide groepen onder
conditie B).
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- Representerende hoofdbewegingen (cat. 2).

Tabel 9.6 Gemiddeld aantal representerende hoofdbewegingen per
groep, per conditie (A, B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 0.29 0.71 0.75 1.75

H.A. 2.00 3.29 1.83   7.13

H.A.C. 3.67 3.17 2.58 9.42 5.42 5.67 6.17 17.25

H.A.E. 0.33 3.42 1.08 4.83 1.00 0.58 2.75 4.33

Fase 1:  Zowel bij de H.A.- als de G.L.0.-groep bleek wat
betreft de representerende hoofdbewegingen onder de verschillen-
de condities sprake van een scheve verdeling der scores, in die
zin dat veel kinderen helemaal geen representerende hoofdbewe-
gingen maakten,  een aantal een of enkele van deze bewegingenmaakte en hooguit een paar kTT2eren  (zeer)  veel van deze bewe-gingen maakten. Het resultaat van de toetsing van de verschillen
tussen de H.A.-groep en de G.L.0.-groep met behulp van de Mann-
Whitney U toets (tweezijdig) - een significant verschil (p<.05)
onder alle drie condities - dient derhalve met de nodige reserve
bezien te worden (evenals de in tabel 9.6 vermelde gemiddelden),doch is toch wel indicatief voor een tendens tot het voorkomen
van ineer representerende hoofdbewegingen bij de H.A.-groep.
Representerende hoofdbewegingen kwamen bij  de H.A.-groep, in
vergelijking tot de G.L.0.-groep, in die zin meer voor dat er
zowel minder kinderen waran die deze bewegingen helemaal niet
maakten, als meer kinderen waren die veel (meer dan 8) van deze
bewegingen :naakten; in de H.A.-groep waren 2 kinderen met zeer
hoge scores over de taak als geheel.

Fase 2: Bij de H.A.E.-groep bleef in fase 2 voor de groep
als geheel het aantal representerende hoofdbewegingen ongeveer
gelijk aan dat in fase 1; er deden zich wel enkele individuele
verschuivingen voor: in conditie B maakte een kind duidelijk
meer bewegingen van dit type dan in fase 1, en in conditie A en
C maakten drie kinderen duidelijk wat meer bewegingen.

De kinderen uit de H.A.C.-groep vertoonden in fase 2 in het
algemeen gesproken een tendens tot het maken van iets meer
representerende hoofdbewegingen dan in fase 1, met name onder
conditie B (Wilcoxon-toets, tweezijdig: significant verschil,
p<.05). Een kind maakte over de taak als geheel veel meer bewe-
gingen (met name veel bewegingen in conditie C); in deze groep
kwamen nu drie kinderen (tegen een kind in fase 1) tot een hoge
totaalscore. Een paar kinderen maakten evenwel nog minder bewe-
gingen dan in fase 1.

- Hoofd; proefleider/apparattiur (cat. 3).
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Tabel 9.7 Gemiddeld aantal bewegingen in de categorie 'hoofd
proefleider/apparatuur', per groep, per conditie (A,
B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 1.33 2.50 1.83 5.67

H.A. 2.71 3.75 2.88   9.33

H.A.C. 2.58 4.42 2.42 9.42 2.33 2.83 2.00 7.17

H.A.E. 2.83 3.08 3.33 9.25 1.25 2.42 1.25 4.92

Fase 1: De H.A.-groep keek onder alle drie condities meer
naar de proefleider en/of de apparatuur dan de G.L.0.-groep; het
verschil was significant voor de A- en de C-conditie (resp.
p<.01 en p<.05), en randsignificant voor de B-conditie.

Fase 2: Zowel bij de H.A.E.-groep als bij de H.A.C.-groep
trad in fase 2 een daling van het aantal bewegingen in deze
categorie op. Het verschil tussen fase 1 en fase 2 was bij de
H.A.E.-groep significant voor de A- en de C-conditie (p<.01),
bij de H.A.C.-groep alleen voor de B-conditie (p<.05).  In het
algemeen was de daling van het aantal bewegingen iets sterker
bij de H.A.E.-groep dan bij de H.A.C.-groep.

- Niet-stimulus-gerelateerde mondbewegingen (cat. 4).

Tabel 9.8 Gemiddeld aantal niet-stimulus-gerelateerde mond-
bewegingen per groep, per conditie (A, B, C; T=
totaal) en per fase.

A B C T A B C T

G.L.0. 2.25 4.92 2.38 9.96

H.A. 3.42 5.67 2.29 11.38

H.A.C. 3.33 6.17 2.00 11.50 4.50 8.25 3.50 16.25

H.A.E. 3.50 5.17 2.58 11.25 2.08 4.83 2.17 9.08

Fase 1: Hoewel niet-stimulus-gerelateerde mondbewegingen
over het g6heel genomen iets meer voorkwamen bij de H.A.-groep,
werd onder geen enkele conditie een significant verschil gevon-
den tussen de H.A.- en de G.L.0.-groep.

Fase 2: De H.A.E.-groep vertoonde in fase 2 een daling van
het aantal mondbewegingen, die echter alleen onder conditie A
significant was (p<.05).
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De H.A.C.-groep daarentegen vertoonde een stijging van dit
type bewegingen. Deze stijging was significant voor de A-condi-
tie (p<.05), en randsignificant voor de B- en de C-conditie.

Een en ander had tot gevolg dat in fase 2 de H.A.C.-groep
duidelijk meer mondbewegingen maakte dan de H.A.E.-groep;  het
verschil tussen beide groepen was echter alleen voor de B-condi-
tie en voor de taak als geheel randsignificant.

- Spraak; stem (cat. 5).

Tabel 9.9 Gemiddeld aantal bewegingen in de categorie 'spraak;
stem', per groep, per conditie (A, B, C; T = totaal)
en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 0.08 0.25 0.08 0.42

H.A. 0.38 0.54 0.29 1.21

H.A.C. 0.33 0.42 0.08 0.83 0.08 0.25 0.25 0.58

H.A.E. 0.42 0.67 0.50 1.58 0.92 0.92 1.50   3.33

Fase 1: In het algemeen gesproken kwam hoorbare spraak
tijdens de taak heel weinig voor. De G.L.0.-groep sprak vrijwel
helemaal niet: in de condities A en C kwam hoorbare spraak bij
slechts een kind (van de 24 kinderen) voor, in conditie B bij
slechts 3 kinderen!  Bij de H.A.-groep kwam praten tijdens de
taak iets vaker voor, doch slechts bij een minderheid van de
kinderen; als het voorkwam, was dit per kind slechts een of en-
kele keren (een kind kwam tot een score van 6). Toetsing van de
verschillen tussen de H.A.-groep en de G.L.0.-groep met behulp
van de Mann-Whitney U toets gaf weliswaar een significant ver-
schil te zien voor zowel de A- als de C-conditie (p<.05), doch
dit resultaat dient niet los gezien te worden van de eerdere
opmerkingen betreffende de verdeling der scores.

Fase 2: Bij de H.A.E.-groep trad in fase 2 een lichte stij-
ging op van spraakuitingen, met name onder conditie C (randsig-
nificant; Wilcoxon-toets); de stijging in de C-conditie bleek
grotendeels toegeschreven te kunnen worden aan een relatief
grote toename bij een tweetal proefpersonen, waarbij bovendien
aangetekend kan worden dat de spraakuitingen bij deze twee kin-
deren in hoofdzaak bestonden uit verbale begeleidingen (b.v.
'zoem-zoem') van de in fase 2 verplichte representerende hand-
bewegingen.

De H.A.C.-groep vertoonde in deze fase een lichte daling
van het toch al kleine aantal spraakuitingen.

- Niet-stimulus-gerelateerde handbewegingen (cat. 6).
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Tabel 9.10 Gemiddeld aantal niet-stimulus-gerelateerde hand-
bewegingen per groep, per conditie (A, B, C; T =
totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 6.75 17.21 5.54 29.50

H.A. 6.96 14.71 6.50 28.17

H.A.C. 6.17 14.83 6.33 27.33 10.67 19.00 8.08 37.75

H.A.E. 7.75 14.58 6.67 29.00 3.08 14.42 2.92 20.42

Fase 1: Niet-stimulus-gerelateerde  handbewegingen  kwamen  bij
zowel de H.A.-groep als de G.L.0.-groep tamelijk veel voor; er
werden wat deze categorie betreft geen duidelijke verschillen
tussen beide groepen gevonden.

Fase 2: De H.A.E.-groep vertoonde in fase 2 een significan-
te vermindering van het aantal handbewegingen onder conditie A
en C (resp. p<.01 en p<.05), maar geen verandering van het aan-
tal bewegingen onder conditie B.

Bij de H.A.C.-groep trad een toename van deze bewegingen
op: significant voor conditie A (p<.05) en randsignificant voor
conditie B.

Een en ander had tot gevolg dat er in fase 2 een duidelijk
verschil was in handbewegingen tussen de H.A.E.- en de H.A.C.-
groep (dit verschil was alleen voor conditie B niet significant;

beide andere condities: p<.01).

- Representerende handbewegingen (cat. 7).

Tabel 9.11 Gemiddeld aantal representerende handbewegingen per
groep, per conditie (T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 0.58 1.13 1.75 3.46

H.A. 0.17 1.04 0.83 2.04

H.A.C. 0.08 1.17 0.17 1.42 0.25 0.25 0.25 0.75

H.A. E. 0.25 0.92 1.50 2.67 31.17 43.17 44.00 120.00

Fase 1: De verdeling der scores wat betreft de represente-
rende handbewegingen bleek bij zowel de H.A.- als de G.L.0.-

groep overeen te komen met het beeld voor wat betreft de repre-

senterende hoofdbewegingen (zie tekst ad tabel 9.6): de meeste
kinderen maakten geen enkele representerende handbeweging, een
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aantal kinderen maakte een of enkele bewegingen van dit type, en
enkele kinderen maakten (zeer) veel representerende handbewegin-
gen. De in de tabel weergegeven gemiddelden geven daarom in dit
geval een ietwat vertekend beeld. Er werden geen significante
verschillen tussen de H.A.- en de G.L.0.-groep gevonden (Mann-
Whitney U toets; tweezijdig). Tenslotte kan nog opgemerkt worden
dat in totaal slechts eenmaal (in de G.L.0.-groep) sprake was
van de representatie van alle drie onderdelen van een figuur
(tegelijk,  onmiddellijk na befindiging van het laatste onder-
deel).

Fase 2: Vanzelfsprekend maakte de H.A.E.-groep in fase 2
zeer veel representerende handbewegingen. Opmerkelijk is echter,
dat - met name onder conditie B - een aantal kinderen in deze
groep meer representerende handbewegingen maakte dan nodig was
(in conditie A waren nl. 24 lijnstukken in de lucht na te trek-
ken, in conditie B eveneens 24, en in conditie C 40). Sommige
kinderen maakten echter juist te weinig bewegingen (overigens
meestal niet zeer veel minder dan gevraagd). Wanneer kinderen
meer bewegingen maakten dan gevraagd werd,  kwam dit meestal
doordat zij een bepaald lijnstuk meermalen achtereen in de lucht
representeerden, in een heen en weergaande persevererende bewe-
ging.

De H.A.C.-groep maakte in fase 2 vrijwel helemaal geen
representerende handbewegingen ineer .

- Wijzen (cat. 8).

Tabel 9.12 Gemiddeld aantal wijsbewegingen per groep, per condi-
tie (A, B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 0.17 0.75 0.25 1.17

H.A. 0.13 0.08 0.04 0.25

H.A.C. 0.08 0.00 0.00 0.08 0.17 0.08 0.08   0.33

H.A.E. 0.17 0.17 0.08 0.42 0.42 0.42 0.50   1.33

Fase 1: Evenals de representerende hoofd- en handbewegingen
kwamen wijsbewegingen bij slechts weinig kinderen voor, zowel in
de G.L.0.-groep als in de H.A.-groep. Als wijzen voorkwam, was
dat in de regel niet meer dan een of enkele malen per kind (al-leen in de G.L.0.-groep vertoonde een kind wat meer wijsbewegin-
gen). Het enige noemenswaardige verschil tussen de H.A.- en de
G.L.0.-groep bestond uit het iets meer voorkomen van wijsbewe-
gingen bij de G.L.0.-groep onder conditie B (statistische toet-
sing vond plaats met behulp van de Mann-Whitney U toets: p<.05).
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Fase 2:  Ook in  fase 2 kwamen wijsbewegingen nauwelijks
voor. Noemenswaardig is hier alleen de geringe toename van wijs-
bewegingen bij de H.A.E.-groep (met name onder conditie C) ten
opzichte van fase 1 (toetsing met behulp van de Wilcoxon-toets:
P<.05).

- Houdingsveranderingen (cat. 9).

Tabel 9.13 Gemiddeld aantal houdingsveranderingen per groep,
per conditie (A, B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 0.13 0.33 0.17 0.63

H.A. 0.21 0.67 0.38 1.25

H.A.C. 0.17 0.33 0.25 0.75 0.83 2.42 0.58 3.83

H.A.E. 0.25 1.00 0.50 1.75 0.25 0.75 0.17 1.17

Fase 1: Houdingsveranderingen  kwamen  bij  weinig  kinderen
voor (zow61 in de G.L.0.-groep als in de H.A.-groep), en als ze
voorkwamen, meestal slechts een of enkele malen per kind.

Fase 2: Bij de H.A.E.-groep kwamen houdingsveranderingen in
fase 2 nog minder voor dan in fase 1 (met name onder conditie
C). Bij de H.A.C.-groep trad echter een duidelijke toename van
houdingsverandering op in fase 2, vooral onder conditie B (in
conditie B traden deze bewegingen op bij 8 van de 12 kinderen,
tegen 2 kinderen in fase 1) en het minst onder conditie C (Toet-
sing met behulp van de Wilcoxon-toets: toename voor resp. condi-
tie A en B significant op 1% niveau; voor conditie C niet signi-
ficant).

- Beenbewegingen (cat. 10).

Tabel 9.14 Gemiddeld aantal beenbewegingen per groep, per condi-
tie (A, B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 5.75 14.96 5.50 26.21

H.A. 14.96 27.42 14.04 56.42

H.A.C. 14.75 27.75 13.00 55.50 12.50 32.08 12.83 57.42

H.A.E. 15.17 27.08 15.08 57.33 11.42 27.92 10.33 49.67
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Fase 1: Beenbewegingen kwamen in het algemeen veel voor,
maar bij de H.A.-groep onder alle drie condities significant
(p<.01 voor conditie A en C) meer dan bij de G.L.0.-groep. Onder
de A- en de C-conditie maakten de H.A.-kinderen driemaal zoveel
beenbewegingen, onder de B-conditie tweemaal zoveel. Binnen zo-
wel de H.A.- als de G.L.0.-groep waren echter grote individuele
verschillen.

Fase 2: De H.A.E.-groep maakte in fase 2 minder beenbewe-
gingen dan in fase 1, behalve onder conditie B waarin het aantal
beenbewegingen op hetzelfde niveau bleef (conditie A: .05<p<.10;
C:  p<.05). De H.A.C.-groep maakte in fase 2 ongeveer evenveel
beenbewegingen als in fase 1.

- Hoofd afwenden (cat. 1 + 3).

Tabel 9.15 Gemiddeld totaal aantal malen dat het hoofd van het
scherm werd afgewend, oftewel het aantal bewegingen
in de categoriein 'hoofd; rondkijken' en 'hoofd;
proefleider/apparatuur' samen, per groep, per
conditie (A, B, C; T = totaal) en per fase.

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 2.29 4.63 2.67 9.58

H.A. 4.67 8.38 5.08 18.13

H.A.C. 4.42 8.58 3.92 16.92 4.92 10.67 5.00 20.58

H.A.E. 4.92 8.17 6.00 19.08 3.67 9.58 3.50 16.75

Fase 1: De H.A.-groep wendde onder alle drie condities sig-
nificant (p<.01) meer het hoofd van het scherm af dan de G.L.0.-
groep.

Fase 2: De H.A.E.-groep wendde in fase 2 onder conditie A
en met name C het hoofd minder van het scherm af dan in fase 1
(het verschil was significant (p<.01) voor conditie C en rand-
significant voor conditie A); onder conditie B was er echter een
tendens in de tegenovergestelde richting. De H.A.C.-groep ver-
toonde een lichte toename van het aantal malen dat het hoofd
werd afgewend; de toename in conditie B was significant (p<.05).

Een en ander leidde evenwel niet tot significante verschil-
len tussen de H.A.E.-groep en de H.A.C.-groep in fase 2.
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- Representerende bewegingen (cat. 2 + 7).

Tabel 9.16 Gemiddeld totaal aantal representerende bewegingen,
oftewel het totaal van de representerende hand- en
hoofdbewegingen, per groep, per conditie (A, B, C;
T = totaal) en per fase.
(N.B. Uitgezonderd fase 2 voor de H.A.E.-groep; zie
toelichting in de tekst.)

FASE I FASE II

A B C T A B C T

G.L.0. 0.88 1.83 2.50 5.21

H.A. 2.17 4.33 2.63 9.17

H.A.C. 3.75 4.33 2.75 10.83 5.67 5.92 6.42 18.00

H.A.E. 0.58 4.33 2.50 7.50

Fase 1: Evenals dit het geval was voor de beide categorieen
afzonderlijk, waren de scores binnen zowel de H.A.- als de
G.L.0.-groep scheef verdeeld. De in de tabel weergegeven gemid-
delden laten niet zien dat er in feite steeds sprake was van een
groot aantal kinderen dat weinig of geen representerende bewe-
gingen maakte en een zeer beperkt aantal kinderen dat (zeer)
veel van dergelijke bewegingen maakte. De verschillen tussen de
H.A.- en de G.L.0.-groep zijn weliswaar getoetst met behulp van
de Mann-Whitney U toets (tweezijdig), doch de resultaten van
deze toetsing dienen ook in dit geval met de nodige reserve te
worden bekeken. Overigens is tekenend voor de niet-representa-
tiviteit van de gemiddelde scores het feit dat het enige ver-
schil tussen beide groepen dat bij toepassing van deze toets in
de buurt van significantie kwam (nl. onder de C-conditie) juist
met het geringste verschil in gemiddelde scores bleek te corre-
sponderen (het gemiddelde van de G.L.0.-groep voor conditie C
gaf een sterk vertekend beeld doordat in deze groep een kind
voorkwam met een extreem hoge score, hoger nog dan de hoogste
score in de H.A.-groep; voor het overige gold echter dat er in
de H.A.-groep meer kinderen waren met scores ongelijk aan 0 dan
in de G.L.0.-groep).

Fase 2: Gezien de door de instructie gelnduceerde bijzonder
grote toename van representerende handbewegingen in fase 2 bij
de H.A.E.-groep (zie tabel 9.11), werd het weinig zinvol geacht
voor deze groep het totaal aantal representerende bewegingen te
bepalen.

De H.A.C.-groep vertoonde in fase 2 in het algemeen een
lichte tendens tot het maken van iets meer representerende bewe-
gingen (toetsing vond plaats met behulp van de Wilcoxon-toets,
tweezijdig). Alleen over de hele taak genomen bleek het verschil
randsignificant.
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9.5.2.4 Correlaties

Ter bepaling van de mate van samenhang tussen de verschillende
binnen het onderzoek onderscheiden variabelen werden per fase,
per groep en per conditie product-moment correlaties berekend.
De bepaling van correlatie-coffficifnten werd echter achterwege
gelaten voor variabelen met een te groot aantal nulscores (in
fase 1 bij meer dan 18 nulscores, in fase 2 bij meer dan 9 nul-
scores). Op de meeste andere variabelen kwamen nulscores weinig
of niet voor.

Fase 1: In tabel 9.17 zijn de correlaties tussen temporele
integratie en motorische activiteit weergegeven die gevonden
werden voor fase 1. Statistische toetsing van de correlatie-
coffficifnten geschiedde eenzijdig.

Zoals uit tabel 9.17 blijkt, werden bij de H.A.-groep vrij
veel significante negatieve correlaties gevonden tussen tempore-
le integratie en bewegingen, echter alleen voor de A- en de B-
conditie. Voor de C-conditie werden in alle gevallen positieve
correlaties gevonden. Vanwege het mogelijk theoretisch belang,
zijn in de tabel tussen haakjes die coefficienten voor conditie
C vermeld, die in het geval dat tweezl jdigzou zijn getoetst,
significant op tenminste 10% niveau zouden zijn gebleken (zie
verder par. 9.5.3.3.).

Bij de G.L.0.-groep werden minder hoge correlaties gevonden
dan bij de H.A.-groep. Alleen voor conditie B werd een redelijk
aantal correlaties  van  enige  betekenis gevonden; het betrof
steeds negatieve correlaties,  net als bij de H.A.-groep voor
conditie B. Voor conditie A werden in het geheel geen (rand)-
significante correlaties gevonden, voor conditie C slechts twee
(deze correlaties waren negatief).

Behalve correlaties tussen temporele integratie en bewegin-
gen, werden ook correlaties tussen de bewegingsvariabelen onder-
ling berekend. De correlatiematrices per groep per conditie voor
fase 1 vindt men in bijlage 8 a t/m 8 f. Wanneer op een variabe-
le meer dan 18 nulscores voorkwamen, werd geen correlatie-coef-
ficifnt bepaald, maar werd wel gekeken of er 'op het oog' sprake
was van een duidelijk verband tussen de scores; in de tabellen
in bijlage 8 a t/m 8 f is een duidelijk positief verband aange-
duid met een plusteken. Deze procedure werd gevolgd Om tot
uiting te kunnen laten komen dat in een aantal gevallen van ver-
gelijking van twee variabelen die beide een groot aantal nulsco-
res telden de weinige niet-0 scores op de ene variabele toch
sterk correspondeerden met de niet-0 scores op de andere varia-
bele. Dit  bleek  bijvoorbeeld  het geval voor de categorieen
wijzen, representerende handbewegingen en houdingsveranderingen
onder conditie A bij de hyperactieve groep: deze drie catego-
riefn vormen  in dit geval  in zoverre een  'cluster',  dat de
weinige kinderen die houdingsveranderingen vertonen, ook vrijwel
steeds representerende handbewegingen en wijsbewegingen-maken.
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Tabel 9.17 Correlaties tussen temporele integratie (TI) en be-
wegingen in fase 1, per groep, per conditie (A, B,
C).

H.A. G.L.0.

TI-A TI-B TI-C TI-A TI-B TI-C

Totale hoeveelheid
bewegingen -.43x -.39x (.48x) -.27
Niet-stimulus-
gerelateerde beweg. -.45xx -.42x (.41 x) -.32
Totale hoeveelheid
bewegingen minus
representerende
handbewegingen -.43x -.38x (.48x) -.30

Hoofd; rondkijken -.29
Representerende
hoofdbewegingen (.38 )    -      -      -
Hoofd; proefleider/
apparatuur -.28
Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen -.51xx -.41x
Spraak; stem -  -.44x             -      -      -
Niet-stimulus-gerelateerde
handbewegingen -.39x -.36x -.28
Representerende
handbewegingen              -      -      -      -             -
Wijzen                       -      -      -      -              -
Houdingsveranderingen       -          (.34 )    -      -      -
Beenbewegingen -.36x -.30

Hoofd afwenden (.36 ) -.30
Representerende
bewegingen (.42x) .29

XX p < .01
X  P < .05
Coefficifnten met een p-waarde >.10 zijn niet opgenomen in de
tabel.
( ) toelichting in de tekst
-  geen coffficifnt bepaald

H.A.-groep: Voor conditie A werd in het algemeen betrekke-
lijk weinig samenhang tussen de bewegingscategorieen onderling
gevonden. Behalve het reeds genoemde 'cluster' houdIngsverande-
ringen-representerende handbewegingen-wijzen werden geen andere
clusters gevonden. Van de  afzonderlijke bewegingscategorieen
bleken de beenbewegingen  de

'
hoogste correlatie  met de totaTe

hoeveelheid bewegingen met en zonder de stimulus-gerelateerde
bewegingen te vertonen. Voor conditie B gold in het algemeen dat
er iets meer samenhang gevonden werd tussen de verschillende
categoriefn dan voor conditie A.  Dit kan overigens te maken
hebben met het feit dat onder conditie B veel meer bewegingen
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werden gemaakt dan onder conditie A. Toch was er zeker geen
aanwijzing voor het bestaan van een algemene bewegingsfactor.
Niet-stimulus-gerelateerde handbewegingen bleken vrij sterk
samen te hangen .net enerzijds beenbewegingen (welke laatste
categorie verder ook onder deze conditie vrijwel geen samenhang
vertoonde met de overige categoriefn), en anderzijds het afwen-
den van het hoofd. Voor wat betreft de minder frequent voorko-
mende categoriein is vermeldenswaard de samenhang tussen wijzen
en representerende hoofdbewegingen. Voor conditie C gold dat de
categorie beenbewegingen wederom relatief 'losstaand' bleek van
de overige categoriegn. Niet-stimulus-gerelateerde handbewegin-
gen bleken net als in cooditie B vrij sterk samen te hangen met
het afwenden van het hoofd. Bij de minder frequente categoriefn
bleek een duidelijk verband tussen representerende handbewegin-
gen enerzijds en 'hoofd; rondkijken'  en houdingsveranderingen
anderzijds (terwijl 'hoofd; rondkijken' en houdingsveranderingen
onderling zeer hoog correleerden).

G.L.0.-groep: Voor conditie A werd net als bij de H.A.-
groep in het algemeen weinig samenhang tussen de bewegingscate-
goriefn onderling gevonden. Alleen voor wat betreft de infre-
quent voorkomende categoriefn bleek een samenhang te bestaan
tussen houdingsveranderingen en wijzen, en tussen representeren-
de hand- en hoofdbewegingen. Voor conditie B werd ook betrekke-
lijk weinig samenhang tussen de categoriein gevonden. Niet-sti-
mulus-gerelateerde handbewegingen correleerden in redelijke mate
met hoofd afwenden  (speciaal  met  'hoofd;  proefleider/appara-
tuur'). Bij de infrequente categoriein bleek wederom een duide-
lijke samenhang tussen houdingsveranderingen en wijzen. Voor
conditie C tenslotte werd eveneens niet zoveel samenhang tussen
de categoriein gevonden. Hoofd afwenden hing samen met een aan-
tal categoriein, met name niet-stimulus-gerelateerde handbewe-
gingen en beenbewegingen. Bij de infrequente categoriefn werd
andermaal een sterk verband tussen houdingsveranderingen en
wijzen gevonden.

Fase 2: In tabel 9.18 zijn de correlaties tussen temporele inte-
gratie en bewegingen voor wat betreft fase 2 weergegeven, zowel
voor  de H.A.E.-groep  als  voor  de H.A.C.-groep.  Statistische
toetsing geschiedde wederom eenzijdig.

Zoals tabel 9.18 laat zien, werden bij de H.A.E.-groep voor
conditie A zeer hoge -negatieve- correlaties gevonden tussen
temporele integratie en een aantal categorieen betreffende niet-
stimulus-gerelateerde bewegingen. Voor condftie B werden echter
slechts twee correlaties van enige betekenis gevonden (ook nega-
tief). Voor  conditie C  werden wederom positieve correlaties
gevonden, doch het betrof slechts enkele categorieen. Bij de
H.A.C.-groep bleken minder (rand)significante correlaties voor
te komen. Voor conditie A en C werd alleen een negatieve corre-
latie van temporele integratie met de categorie 'hoofd; proef-
leider/apparatuur' gevonden.

Ook voor fase 2 werden correlaties tussen de bewegings-
variabelen onderling berekend, althans voor zover dit zinvol
was. De correlatiematrices per groep per conditie vindt men in
bijlage 9 a t/m 9 f. Het zou te ver voeren ook de resultaten van
deze samenhang-analyse hier min of meer gedetailleerd te be-
schrijven. De belangrijkste bevindingen zullen in de discussie
van dit onderzoek (paragraaf 9.5.3) ter sprake komen.
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Tabel 9.18 Correlaties tussen temporele integratie (TI) en be-
wegingen in fase 2, per groep, per conditie (A, B,
C).

H.A. E. H.A.C.

TI-A TI-B TI-C TI-A TI-B TI-C.

Totale hoeveelheid
bewegingen -.52x
Niet-stimulus-
gerelateerde beweg. -.90XX
Totale hoeveelheid
bewegingen minus
representerende
handbewegingen -.88xx

Hoofd; rondkijken (.52)
Representerende
hoofdbewegingen (.56)
Hoofd; proefleider/
apparatuur -.43 -.54x
Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen -.77xx -.49x
Spraak; stem -.85xx -.43              -      -      -
Niet-stimulus-gerelateerde
handbewegingen
Representerende
handbewegingen                                   -      -      -
Wijzen                                             -      -      -
Houdingsveranderingen       -             -
Beenbewegingen -.84xx

Hoofd afwenden
Representerende
bewegingen

XX p < .01
X   P < .05

Coffficifnten met een p-waarde >.10 zijn niet opgenomen in de
tabel;
( ) toelichting in de tekst
-  geen coefficient bepaald

9.5.2.5 Positiegeheugentaak en digit span scores

De uitkomsten van de berekening van correlatie-coefficienten
tussen temporele integratie scores enerzijds en positietaak en
digit span scores anderzijds vormden een ondersteuning voor het
reeds tijdens de afname van de betreffende taken ontstane ver-
moeden dat motivatie-verlies de scores op laatstgenoemde taken
nadelig beinvloed had. Zowel voor de H.A.-groep als voor de
G.L.0.-groep werden geen significante correlaties gevonden.
Nadere inspectie van de data leerde dat in de H.A.-groep inet
name enkele kinderen erg lage scores op de positietaak hadden,
maar desondanks een normale tot goede prestatie op de temporele
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integratietaak boekten; ook bij de G.L.0.-groep kwamen derge-
lijke discrepanties voor,  zij  het in mindere mate. Voor wat
betreft de digit span was eveneens in enkele gevallen sprake van
discrepantie in deze richting. De voor beide groepen verkregen
gemiddelde scores op beide taken (positietaak: G.L.0. 13.04 en
H.A. 11.29; digit span: G.L.0. 4.33 en H.A. 3.71) geven o.i. dan
ook een enigszins vertekend beeld. Belangrijk is wel, dat in de
H.A.-groep 18 kinderen tot een goede prestatie op de positietaak
kwamen; van de 6 kinderen die een lage score op de positietaak
behaalden, had slechts een kind ook lage scores op de temporele
integratietaak.

9.5.3 Discussie

9.5.3.1 Temporelf integratle

De temporele integratie resultaten vormen een gedeeltelijke be-
vestiging van de door ons gestelde hypothesen. Bevestigd is de
hypothese dat hyperactieve kinderen temporele integratieproble-
men in algemene zin hebben:  onder elk van de drie temporele
integratiecondities presteerden de H.A.-kinderen significant
slechter dan de G.L.0.-kinderen. Niet bevestigd zijn de hypothe-
sen betreffende temporele integratieproblemen in specifieke zin:
verlenging van tijdsduur leidde bij de H.A.-groep niet tot een
minder goede prestatie, en verhoging van  complexiteitsgraad
(toename van het aantal elementen) leidde bij de H.A.-groep niet
tot een grotere prestatiedaling dan bij de G.L.0.-groep.

Kijken we eerst naar de gebleken problemen met temporele
integratie in algemene zin, dan kunnen we constateren dat, al-
thans voor de H.A.-kinderen als groep, geen sprake is van een
bijzonder zware temporele integratiestoornis: de verschillen met
de G.L.0.-groep zijn niet al te groot. De verschillen zijn ook
nauwelijks groter dan de in eerder onderzoek (Feltzer,  1973;
Dohmen, 1977)  gevonden verschillen tussen ongedifferentieerde
groepen L.O.M.-kinderen en G.L.0.-kinderen. Ook als we naar
individuele temporele integratiescores kijken, zien we dat in
feite slechts drie H.A.-kinderen erg lage scores behaalden. Toch
bleken bij ongeveer 2/3 deel van de H.A.-groep de scores duide-
lijk beneden het voor de leeftijd normale niveau te liggen. Maar
het resterende derde deel van de H.A.-groep behaalde scores in
de normale range. Men kan zich afvragen of de H.A.-kinderen met
relatief goede scores wellicht de kinderen waren die in relatief
lichtere mate hyperactief waren (gezien ook ons tamelijk ruime
criterium voor 'hyperactiviteit'). Als we afgaan op de vragen-
lijstscores, vinden we geen aanwijzigingen hiervoor, als we af-
gaan op de bewegingsscores (die niet correleerden met de vragen-
lijstscores), echter wel.

Dat de lagere temporele integratiescores van de hyperactie-
ve kinderen met name toe te schrijven zijn aan de aandachtspro-
blemen van deze kinderen, wordt aannemelijk gemaakt door de be-
vinding dat bij slechts een kind sterke aanwijzingen voor een
meer fundamentele visueel-ruimtelijke stoornis werden aangetrof-
fen. Verdere (indirecte) steun wordt geleverd door de negatieve
correlaties tussen temporele integratiescores en bewegingsscores
onder de condities A en B (zie verder par. 9.5.3.3).
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Kijken we nu naar de negatieve bevindingen wat betreft een
specifiek effect van de factoren tijdsduur en complexiteit bij
de H.A.-kinderen, dan zouden we het volgende willen opmerken.
Ten eerste blijkt uit de analyse van de individuele scores dat
bij een aantal H.A.-kinderen wel aanzienlijke discrepanties tus-
sen de scores onder de verschillende temporele integratie condi-
ties bestonden. Een duidelijk lagere B-score in verhouding tot
de A-score kwam echter slechts bij drie H.A.-kinderen voor, en
bovendien ook bij een even groot aantal G.L.0.-kinderen, zodat
dit eigenlijk van geen betekenis is. Wel enige betekenis willen
we hechten aan de - vrij verrassende - bevinding dat bij een
vijftal H.A.-kinderen (tegenover geen enkel G.L.0.-kind) de
B-score juist duidelijk hoger was dan de A-score. O.i. wijst dit
erop dat bij een aantal H.A.-kinderen sprake is van een traag
verlopende informatieverwerking die er bij een relatief snelle
opeenvolging van informatie-elementen toe leidt dat een later
element geen aandacht krijgt omdat de verwerking van een eerder
element nog niet voltooid is (zie ook par. 4.5). Het zou kunnen
gaan om een groep hyperactieve kinderen met een relatief zware
hersenbeschadiging (zie ook par. 9.2). Van Zomeren (1981) vond
als belangrijkste gevolg van 'closed head injury' een algehele
vertraging van het informatieverwerkingsproces.

Bij zes H.A.-kinderen (tegenover slechts twee   G.L.0.-
kinderen) was de C-score opvallend veel lager dan de A-score.
Bij een relatief klein deel van de hyperactieve kinderen is dus
wellicht toch sprake van specifieke temporele integratieproble-
men in de zin van een sterker effect van de factor complexiteit.
Het zou ook kunnen zijn, dat hier sprake is van problemen met
'divided attention' (zie b.v. Sergeant, 1981), omdat in conditie
C meer elementen moeten worden verwerkt in dezelfde tijsduur als
in conditie A. Feitelijk worden problemen met 'divided atten-
tion' en met informatieverwerkingssnelheid echter binnen de
moderne theorieen m.b.t. een informatieverwerking (zie  o.a.
Shiffrin en Schneider,  1977) als nauw aan elkaar gerelateerd
gezien. Het is o.i. daarom mogelijk de problemen van alle H.A.-
kinderen met een afwijkend scorepatroon op te vatten als zijnde
van in wezen dezelfde aard: soms komen die problemen al (in de
zwaardere gevallen) aan het licht bij relatief lange tijdsduren
(vgl. 8- vs. A-conditie), soms pas bij kortere tijdsduren (vgl.
A- vs. C-conditie).

Voor het merendeel van de H.A.-kinderen werd evenwel toch
geen specifiek effect van de factoren tijdsduur en complexiteit
gevonden.  Wat betreft de factor tijdsduur zou het zo kunnen
zijn, dat de problemen met 'sustained attention' misschien pas
bij langere tijdsduren aan het licht treden. Een andere moge-
lijkheid is, dat de aandacht in conditie B inderdaad relatief
vaker verslapt dan in conditie A, maar dat dit geen ernstige
consequenties heeft  doordat er  tussen de presentatie van de
stimulus-elementen lange tijdsperioden zijn waarin geen infor-
matie wordt aangeboden (m.a.w. conditie B biedt meer 'speelruim-
te'). Wat betreft de factor complexiteit is een mogelijke ver-
klaring voor het ontbreken van een specifiek effect dat conditie
C meer stimulatie inhoudt en daardoor sterker de aandacht
'trekt' dan  wel  arousalverhogend werkt, waardoor compensatie
optreedt voor de inderdaad grotere kans op het  'missen'  van
informatie-elementen.
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9.5.3.2  weglngen

Volgens verwachting maakten de H.A.-kinderen in totaal duidelijk
meer bewegingen dan de G.L.0.-kinderen. Het verschil tussen bei-
de groepen was onder conditie B minder groot dan onder conditie
A en C. Dit hing samen met een relatief grotere toename van het
aantal bewegingen in conditie B ten opzichte van conditie A bij
de G.L.0.-groep dan bij de H.A.-groep, wat wellicht te verklaren
is door de geringe mate van stimulatie die deze conditie in-
houdt. Een andere verklaringsmogelijkheid is, dat het meer bewe-
gen een functie vervult bij het overbruggen van langere tijds-
intervallen.

De verwachting dat ook per afzonderlijke categorie (uitge-
zonderd representerende bewegingen) de H.A.-kinderen meer bewe-
gingen zouden vertonen dan  de G.L.0.-kinderen, werd echter
slechts ten dele bevestigd. Sommige bewegingscategoriefn bleken
wel te differentifren tussen de H.A.- en de G.L.0.-kinderen,
andere niet. De H.A.-groep maakte significant meer bewegingen
dan de G.L.0.-groep binnen de categoriefn 'hoofd; rondkijken',
'hoofd proefleider/apparatuur' en 'beenbewegingen'.  Voor  wat
betreft de categoriefn 'hoofd; representerend' en 'spraak; stem'
bleek sprake van een niet-significante tendens tot meer bewegin-
gen bij de H.A.-kinderen. Op de overige categoriefn ('niet-sti-
mulus-gerelateerde mondbewegingen', 'niet-stimulus-gerelateerde
handbewegingen',  'representerende handbewegingen',  'wijzen'  en
'houdingsveranderingen') bleken de H.A.- en de G.L.0.-groep niet
of nauwelijks van elkaar te verschillen. Dit resultaat vormt in
de eerste plaats een belangrijke nuancering van het verschil
tussen de H.4. en de G.L.0.-kinderen wat betreft het totaal aan-
tal bewegingen. Voorts is het op het eerste gezicht zeker ver-
rassend te noemen dat er in feite maar op enkele bewegingscate-
gorieen een duidelijk verschil tussen beide groepen is gevonden.
Moeten we hier nu uit concluderen dat hyperactieve kinderen al-
leen duidelijk verschillen in beenbewegingen en in hoofd afwen-
den van de taak (waarbij het laatstgenoemde verschil in wezen
neerkomt op een verschil in 'on-task' gedrag, d.i. een directe
maat voor aandacht)? Naar onze mening dienen we voorzichtig te
zijn met een dergelijke conclusie. In paragraaf 9.2 stipten wij
reeds aan dat uit de literatuur bekend is dat het niveau van
motorische activiteit bij hyperactieve kinderen 'situatie-gevoe-
lig' is. Het is zeer wel mogelijk dat de situatie waarin de kin-
deren in ons onderzoek onderzocht werden, van dien aard was dat
de hyperactiviteit minder sterk tot uiting kwam: een 'gestructu-
reerde' situatie, nieuw voor het kind, met veel individuele aan-
dacht van een onbekende volwassene (vgl. Safer en Allen, 1976;
Zentall, 1975). Dat naast factoren als 'nieuwheid' (waardoor
kinderen voldoende 'aroused'?) een 'stress'-factor mee kan heb-
ben gespeeld, wordt o.i. gesuggereerd door het feit dat 'niet-
stimulus-gerelateerde handbewegingen' (friemelen met de vingers,
etc.) ook bij de G.L.0.-kinderen tamelijk veel voorkwamen.

Eveneens in overeenstemming met het bovenstaande alsmede
met de literatuur over bewegingen bij H.A.-kinderen (o.a. Rugel
et al., 1978), is het overigens op zichzelf reeds interessante
verschijnsel dat in fase 2 van het onderzoek de H.A.C.-kinderen
binnen een aantal categorieen duidelijk meer bewegingen gingen
maken. Het betrof hier de categorieen 'hoofd; rondkijken' (niet
'hoofd; proefleider/apparatdur': juist vermindering!), 'hoofd;
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representerend', 'niet-stimulus-gerelateerde mondbewegingen',
'niet-stimulus-gerelateerde handbewegingen' en 'houdingsverande-ringen' (de toename binnen deze categorieen kwam ook duidelijk
tot uiting in het totaal aantal bewegingen). Dit wekt de indruk
dat 'de hyperactiviteit langzaam te voorschijn kwam'. Opgemerkt
dient echter te worden dat in fase 2 van het onderzoek geen
G.L.0.-kinderen betrokken waren, zodat we niet weten of die geen
of minder toename te zien zouden hebben gegeven binnen de desbe-
treffende categoriein.

Zo bezien zou men ook kunnen zeggen dat er in fase 1 'des-
ondanks' binnen enkele categorieen aanzienlijk ineer bewegingen
bij H.A.- dan bij G.L.0.-kinderen werden gevonden. De categorie
die het best discrimineerde tussen H.A.- en G.L.0.-kinderen was
de categorie 'hoofd; rondkijken'. Binnen deze categorie bestond
maar heel weinig overlap tussen de verdeling der scores bij elk
van beide groepen: de meeste G.L.0.-kinderen keken niet of nau-
welijks in het rond, de meeste H.A.-kinderen deden dat regelma-
tig. Voor de categorie 'hoofd; proefleider/apparatuur'  was het
verschil iets minder groot; ook G.L.0.-kinderen keken af en toe
in de richting van de proefleider en/of de apparatuur. Maar in
elk geval bleken de H.A.-kinderen, geheel in overeenstemming met
de bevindingen binnen de literatuur (zie paragraaf 9.3), duide-
lijk meer momenten te hebben waarop de aandacht uiterlijk waar-
neembaar niet op de taak gericht was. In feite hebben we hier te
maken met een gedragsverschijnsel dat tegelijkertijd een vorm
van aandachtsproble'natiek en een vorm van hyperactiviteit is.

De H.A.-kinderen maakten gemiddeld genomen ook veel meer
bewegingen binnen de categorie  'beenbewegingen', de categorie
die in het algemeen het meest voorkwam (hoewel bij de G.L.0.-
kinderen  samen met de niet-stimulus-gerelateerde handbewegin-
gen). Wat betreft deze bewegingscategorie was echter sprake van
zeer grote individuele verschillen, zowel binnen de H.A.- als de
G.L.0.-groep. Over het geheel genomen discrimineerde de catego-
rie beenbewegingen daardoor minder goed tussen H.A.- en G.L.0.-
kinderen dan de categorie 'hoofd; rondkijken'.

De H.A.-kinderen vertoonden ook een tendens tot het maken
van meer 'representerende hoofdbewegingen'  dan de G.L.0.-kin-
deren, in die zin dat deze in het algemeen infrequent voorkomen-
de categorie (veel kinderen, zowel binnen de H.A.- als de
G.L.0.-groep, maakten deze bewegingen helemaal niet) toch bij
iets meer H.A.- dan G.L.0.-kinderen voorkwam en tevens alleen in
de H.A.-groep enkele zeer hoge scores voorkwamen. Op de mogelij-
ke betekenis hiervan willen wij hier verder niet ingaan. Wat
betreft de overige stimulus-gerelateerde bewegingen werd geen
verschil tussen de H.A.- en de G.L.0.-groep gevonden voor de
'representerende handbewegingen' en ook nauwelijks voor de
categorie 'wijzen' (in elk geval niet in de zin van meer bewe-
gingen bij de H.A.-kinderen). Het meest opvallende aan de resul-
taten voor met name de representerende (hand- en hoofd-)bewegin-
gen is o.i.  in feite dat zij een bevestiging vormen van het
beeld voor wat betreft dit type bewegingen dat in het hoofd-
stuk 6 gerapporteerde onderzoek werd gevonden: deze bewegingen
komen bij relatief weinig kinderen voor, maar bij enkele wel in
hoge mate; dit geldt kennelijk evenzeer voor hyperactieve als
voor niet-hyperactieve kinderen.

Kijken we nu naar het gebleken verband tussen de bewegings-
categorieen onderling. De resultaten op dit punt wijzen niet op
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het bestaan van een algemene bewegingsfactor: de samenhang tus-
sen de verschillende bewegingscategorieen bleek over het alge-
meen  tamelijk gering, zowel  voor de H.A.-groep als voor de
G.L.0.-groep. Deze bevinding is geheel in overeenstemming met
resultaten van onderzoek van anderen (zie paragraaf 9.2). Gezien
het feit dat in ons onderzoek de samenhang tussen verschillende
maten voor motorische activiteit binnen een en dezelfde situatie
onderzocht is,  kan gesteld worden dat overbeweeglijkheid bij
verschillende kinderen in verschillende vormen tot uiting komt.
Wel werden binnen ons onderzoek enkele 'clusters' van bewegings-
categoriee.n gevonden. Bij zowel de H.A.- als de G.L.0.-groep
werd met name onder de verschillende temporele integratie condi-
ties in het algemeen een samenhang gevonden tussen niet-stimu-
lus-gerelateerde handbewegingen en afwenden van het hoofd, en -
voor wat betreft de weinig frequent voorkoinende categorieen -
tussen  houdingsveranderingen  en  wijzen en/of  representatieve
handbewegingen. Eerstgenoemde samenhang ZOU te maken kunnen
hebben met  stressgevoeligheid.  Laatstgenoemde samenhang duidt
o.i. een bepaald gedragspatroon aan dat bij een klein aantal
kinderen gesignaleerd werd: het zich bij het verschijnen van een
stimulus-element a.h.w. 'op het scherm storten', als om er voor
te zorgen dat de aandacht, die wellicht nogal fluctueert, toch
maar volledig op de relevante stimulatie gericht is.

Tenslotte bleken, zoals al even aangestipt, de bewegings-
scores niet te correleren met de totale vragenlijstscore, en ook
niet met scores die werden verkregen door alleen bepaalde 'pure'
hyperactiviteits-items van de vragenlijst te combineren (o.a. de
items die laadden op Conner's (1969) 'hyperactiviteits'factor.
Ook dit is echter geen onverwacht resultaat: in andere in de
literatuur beschreven onderzoeken is eveneens weinig of geen
samenhang gevonden tussen vragenlijstscores en andere activi-
teitsmaten (Kivlahan et al., 1982). Een verklaring hiervoor kan
gevonden worden in diverse factoren, zoals de situatie- of taak-
afhankelijkheid van het optreden van de hyperactiviteit.

9.5.3.3 Temporele integratie en bewegingen

De resultaten van dit onderzoek die betrekking hebben op de re-
latie tussen temporele integratie en bewegingen zijn o.i. zeer
interessant. In de eerste plaats werden in fase 1 onder conditie
A en B geheel volgens verwachting significante negatieve corre-
laties gevonden tussen temporele integratie prestatie en een
aantal categorieen van niet-stimulus gerelateerde bewegingen
(alsmede bepaalde-combinaties van categoriefn, bij de H.A.-groep
in sterkere mate dan bij de G.L.0.-groep). Bij de G.L.0.-groep
werden met name onder conditie B een aantal betekenisvolle cor-
relaties gevonden. Het betrekkelijk geringe aantal significante
correlaties (die bovendien nooit hoog waren) bij deze groep kan
echter tenminste voor een deel toegeschreven worden aan de rela-
tief geringe spreiding van de temporele integratie scores en de
scores voor een aantal bewegingscategoriegn.

In elk geval vormt de bevinding dat temporele integratie
onder bepaalde condities negatief correleerde tIlet bepaalde
bewegingscategoriein, steun voor de hypothese dat aandachts- en
inhibitieprocessen een belangrijke rol spelen bij temporele
integratie.
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Een verrassing bij de H.A.-groep vormde evenwel het corre-
latiepatroon onder conditie C. Onder conditie C werden geen ne-
gatieve maar uitsluitend positieve correlaties gevonden tussen
temporele integratie en de verschillende bewegingscategoriefn.

Deze resultaten duiden erop dat de relatie tussen temporele
integratie (of aandacht) en bewegingen bij hyperactieve kinderen
geen simpele is, maar varieert al naar gelang de condities waar-
onder deze relatie onderzocht wordt. Op zichzelf is dit reeds
een uitermate belangrijke constatering; het houdt in dat het in
sterkere mate hyperactieve kind niet altijd de slechtere presta-
tie hoeft te leveren, en dat onderzoek bij hyperactieve kinderen
o.a. gericht zou moeten zijn op de nadere bepaling van de condi-
ties waaronder hyperactieve kinderen slechtere resp. betere
prestaties leveren (zie ook de conclusie betreffende afleidbaar-
heid bij hyperactieve kinderen in paragraaf 9.3).

Daarnaast is het vanzelfsprekend de vraag hoe deze resulta-
ten gelnterpreteerd moeten worden. Van belang hierbij zijn ook
de verdere bevindingen dat voor de diverse bewegingscategoriein
het gemiddelde aantal bewegingen onder conditie A steeds vrijwel
gelijk was aan dat onder conditie C (zelfde tijdsduur, maar
hogere complexiteitsgraad), en dat er voor vrijwel alle catego-
riegn een zeer hoge correlatie (.80 - 1.00) was tussen het aan-
tal bewegingen onder conditie A (en ook onder conditie B) en dat
onder conditie C. M.a.w. het waren dezelfde kinderen, met het-
zelfde hoge niveau van motorische activiteit, die in conditie-C
een relatief betere temporele integratie prestatie leverden waar
zij  in conditie A (en conditie B) een relatief minder goede
(t.a.v. kinderen met een lager activiteitsniveau) prestatie
leverden. Naar onze mening passen al deze gegevens het best bij
een 'derde factor' model waarin een 'underarousal' en/of 'under-
arousability'  (zie paragraaf 9.4) een belangrijke rol speelt.
Wij zouden het niveau van motorische activiteit bij een hyper-
actief kind dan willen opvatten als een indicatie voor de ernst
van de aandachtsproblemen c.q. de psychofysiologische afwijking.
Hoe beweeglijker een kind is, hoe meer 'behoefte' het heeft aan
stimulatie (willen aandacht en arousalniveau op een 'normaal
peil'  zijn). De C-conditie nu is de enige conditie waarin de
hoeveelheid stimulatie vanuit de taak aan de behoefte van het
kind beantwoordt: de snelle opeenvolging van vijf verschillende
stimulus-elementen houdt de aandacht van het kind vast en maakt
een optimale prestatie mogelijk (terwijl de A- en de B-conditie
als relatief 'stimulus-arme' condities kunnen worden gezien:
slechts drie stimulus-elementen met lange pauzes tussen de ele-
menten).

Er zijn nog meer onderzoeksresultaten die betrekking hebben
op de relatie tussen temporele integratie en bewegingen. In fase
2 vertoonde de H.A.C-groep een duidelijke toename van bewegingen
op diverse categorieen, doch dit ging niet gepaard met een ver-
slechtering van tempSrele integratie Prestatie ten opzichte van
fase 1, eerder zelfs met een lichte verbetering (met name onder
conditie C). Ook dit resultaat wijst erop, dat er bij hyper-
actieve kinderen niet altijd'sprake is van een simpel negatief
lineair  verband  tussen  taakprestatie/aandacht en bewegingen.
Weliswaar is in de meeste uit de literatuur bekende onderzoeken
(zie paragraaf 9.4) wel een prestatie-/aandachtsverslechtering
gevonden naarmate het-activiteitsniveau toenam (m.n. in vigilan-
tietaken), maar enkele malen is ook gevonden dat het prestatie/
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aandachtsniveau gelijk bleef (o.a. Rugel c.s., 1978) of zelfs
verbeterde (Cohen en Douglas, 1972). Het lijkt erop dat (een
hoog niveau van) motorische activiteit inderdaad een functie kan
hebben,  in de zin van verhoging/handhaving van het niveau van
'arousal' of 'arousability' en daarmee van het aandachtsniveau.
Dit sluit aan bij de ideein van o.a. Zentall (1975) en ook van
Freedman c.s. (zie o.a. Barroso et al., 1978). det is echter
toch ook niet uitgesloten dat een toename van motorische activi-
teit 'slechts' een uiting is van, of een reactie is op, een ver-
hoging van mentale inspanning.

Duidelijk is wel, dat we hier te maken hebben met een
bijzonder complexe aangelegenheid. Dit wordt nog meer benadrukt
door de resultaten van de berekening van correlatie-coffficien-
ten tussen temporele integratie en bewegingen in fase 2. Bij de
H.A.E.-groep werd het correlatie-beeld van fase 1 opnieuw terug-
gevonden, maar bij de H.A.C.-groep niet.

9.5.3.4 Effect van experimentele manipulatie van representerende
bewegingen

Tegen de verwachting in kon in dit onderzoek geen positief ef-
feet van het verplicht maken van representerende handbewegingen
op de temporele integratie prestatie van hyperactieve kinderen
worden aangetoond. De H.A.E.- en de H.A.C.-groep, die in fase 1
niet verschilden in prestatie, verschilden ook in fase 2 niet in
prestatie onder elk van de drie temporele integratie condities.
Hier dient wel bij aangetekend te worden, dat de H.A.E.-groep
feitelijk wel een lichte prestatieverbetering vertoonde in fase
2 t.o.v. fase 1, maar dat deze prestatie-verbetering stond
tegenover eenzelfde prestatieverbetering bij de H.A.C.-groep. De
prestatieverbetering bij de H.A.C.-groep is toch wel enigszins
opzienbarend te noemen.  In een ander onderzoek (Feltzer, Van
Merrienboer en Meijaard, in voorbereiding) werd nl. juist een
achteruitgang in prestatie (speciaal onder conditie C) gevonden
bij een herhaalde afname van dezelfde temporele integratietaak
(wat ook verwacht was op grond van de problemen met sustained
attention). 41 zouden de kinderen van de H.A.C.-groep er op de
een of andere wijze in geslaagd zijn hun aandachtsniveau over
een dergelijk lange tijdsduur te handhaven en zelfs te verbete-
ren, waarom lukte dat in het andere onderzoek niet? Wellicht
moet ook het antwoord op deze vraag gezocht worden in de situa-
tie waarin het onderzoek plaatsvond: de kinderen werden getest
in een 'mobiel laboratorium' (i.p.v. in b.v. een schoollokaal),
wat inhield dat zij werkten in een kleine, relatief prikkelarme
ruimte, m.a.w. een ruimte die wel enige gelijkenis vertoonde met
de bekende 'prikkelarme hokjes' van Cruickshank (zie  o.a.
Cruickshank, 1970). Weliswaar is uit onderzoek niet gebleken dat
werken in een dergelijke ruimte tot verbetering van taakpresta-
tie leidt bij hyperactieve kinderen (zie paragraaf 9.3), maar
sominige onderzoekers maken wel melding van verbetering van het
'on-task' gedrag, hetgeen in het onderhavige geval voldoende kan
zijn geweest.

Een andere mogelijke reden voor de goede prestatie van de
H.A.C.-groep  in fase 2 wordt gesuggereerd door de positieve
correlatie van temporele integratie met representerende hoofd-
bewegingen, en de toename van deze bewegingen in fase 2 bij de
H.A.C.-groep.  Wellicht hadden deze bewegingen een specifieke
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coderingswaarde voor de kinderen.
Daarnaast moet toch geconstateerd worden dat, in het geval

dat de 'Cruickshank-hokjes' redenering opgaat, ,ie H.A.E.-groep
hetzelfde 'voordeel' had, en voorts dat bij deze groep met name
onder de A- en de 8-conditie nauwelijks sprake was van enige
vooruitgang in prestatie, terwijl bij niet-hyperactieve kinderen
wel steeds een duidelijke vooruitgang optreedt (zie de resulta:
ten van de in hoofdstuk 3, 5 en 7 beschreven experimenten). Dit
is te meer interessant daar in verschillende behandelingsmetho-
den voor met name leergestoorde kinderen aanbevolen wordt om
gebruik te maken van in de lucht natekenen etc. (zie hoofdstuk 6
en 7). Hoe zou het komen dat hyperactieve kinderen niet profite-
ren van de 'verplichte' kinetische representatie? Sen aantal
observaties bieden o.i. aanknopingspunten voor een antwoord op
deze vraag.  In de eerste plaats maakten de kinderen uit de
H.A.E.-groep soms geen representerende beweging simpelweg, omdat
zij op het moment van verschijnen van het stimulus-element niet
op het scherm letten. In de tweede plaats 'vergaten' de kinderen
soms dat zij een representerende beweging moesten maken, terwijl
zij wel naar het scherm keken. Dit zou o.i. kunnen wijzen op
problemen met 'divided attention' (zie par.  9.3).  Ten derde
maakten de H.A.-kinderen vaak zeer overdreven en onnauwkeurige
bewegingen bij het in de lucht natekenen van de stimulus-elemen-
ten. Wellicht is het mogelijk door oefening H.A.-kinderen zover
te krijgen dat zij de representerende handbewegingen wel

'netjes' uitvoeren en dat het maken daarvan geautomatiseerd
wordt, en daardoor ook bij hen prestatieverbetering te bewerk-
stelligen.

Een ander opvallend punt bij de H.A.E.-groep in fase 2 was,
dat een aantal kinderen (soms veel) meer representerende hand-
bewegingen maakten dan nodig was. Mogelijkerwijs heeft dit een
storende invloed op de cognitieve verwerking.  In elk geval is
dit wel een verschijnsel dat typerend is voor veel hyperactieve
kinderen; zo wordt in beschrijvingen van onderzoeken met reac-
tietijdtaken vaak melding gemaakt van het vaker voorkomen bij
hyperactieve kinderen van  'multiple presses' op knoppen (zie
b.v. Sykes et al., 1973; Firestone en Douglas, 1975).

Tenslotte is het interessant te kijken naar het effect van
het verplicht maken van representerende handbewegingen op het
aantal bewegingen in andere bewegingscategoriefn. Volgens ver-
wachting leidde de verplichte kinetische representatie tot een
algemene vermindering van bewegingen, hoewel deze afname alleen
geconstateerd werd onder de A- en de C-conditie; onder de B-con-
ditie (driemaal zo lange tijdsduur!) bleef het aantal bewegingen
ongeveer op hetzelfde niveau als in fase 1. Alleen voor de cate-
gorie 'spraak; stem'  werd enige toename geconstateerd bij de
H.A.E.-groep; het bleek dat die toename het gevolg was van het
maken van 'begeleidende geluiden'  (zoals 'zoem-zoem') bij het
maken van de representerende handbewegingen). Over het geheel
genomen kan evenwel gesteld worden dat het laten maken van voor
de taak zinvolle bewegingen (ook weer onder bepaalde condities)
kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van voor taak en
situatie niet zinvolle of niet gewenste motorische activiteit.
Deze kennis is o.m. van groot nut voor het omgaan met hyper-
actieve kinderen in praktijksituaties.
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Een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit dit
onderzoek wordt gegeven in par. 9.7, tesamen met de voornaamste
conclusies uit het tweede onderzoek naar temporele integratie
Dij hyperactieve kinderen.

9.6 Onderzoek 2 *

Het tweede onderzoek werd, ondanks de in paragraaf 9.5 genoemde
problemen met de 'diagnose' hyperactiviteit op jeugdige leef-
tijd, uitgevoerd bij kinderen van 5-6 jaar (kleuters). Ook in
dit onderzoek werden hyperactieve kinderen vergeleken met niet-
hyperactieve kinderen, maar het feit dat de kinderen nog geen
lager onderwijs volgden maakte dat de selectie van de 'hyper-
actieve kinderen' alleen plaatsvond op basis van de aanwezigheid
van overmatige motorische activiteit en van aandachtsstoornis-
sen, en niet op basis van leermoeilijkheden.

De vriagstelling in dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds
werd onderzocht in hoeverre de temporele integratie prestaties
bij hyperactieve kleuters afwijken van die van niet-hyperactieve
kleuters. De hypothese hierbij was dat de hyperactieve kinderen
a) onder elke conditie een slechtere prestatie zouden leveren en
b) een sterker negatief effect van verlenging van tijdsduur zou-
den vertonen. (N.B. In dit onderzoek werd niet het effect van
verhoging van aantal  informatie-elementen onderzocht.)  Ander-
zijds werd onderzocht of het effect van het verplicht maken van
representerende bewegingen op temporele integratie anders was
voor hyperactieve kinderen dan voor niet-hyperactieve kinderen.
Daarbij  was de hypothese dat zowel bij hyperactieve als bij
niet-hyperactieve kinderen een positief effect van kinetische
representatie zou optreden, doch bij de hyperactieve kinderen in
minder sterke mate.

9.6.1 Methode
----

9.6.1.1 Proefpersonen

De proefpersonen waren afkomstig van een vijftal gewone kleuter-
scholen. Er werden twee qua leeftijdsopbouw vergelijkbare groe-
pen van elk 21 kinderen (alleen jongens) gevormd: een hyper-
actieve groep en een controlegroep. De leeftijd van de kinderen
varieerde van 60 tot 78 maanden; de gemiddelde leeftijd was 5
jaar en 8 maanden.

In de hyperactieve groep (in het vervolg H.A.-groep ge-
noemd) werden alleen die kinderen opgenomen die op een door de
kleuterleidster ingevulde vragenlijst (dezelfde vragenlijst als
gebruikt in onderzoek 1 - zie paragraaf 9.5.1.1) een score van
28 of hoger behaalden. De range van scores op de vragenlijst was
28-41. De kinderen in deze groep hadden geen ernstige lichame-
lijke handicaps en gebruikten geen medicijnen; hoewel er geen
IQ's voorhanden waren werd geen van de kinderen door de leid-
sters als zwakbegaafd beschouwd.

* Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met M. van
Merrignboer, doctoraal-studente ontwikkelingspsychologie.
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De kinderen uit de controlegroep waren kinderen zonder (in
de ogen van de leidsters) opvallende gedragsproblemen en zonder
ernstige lichamelijke handicaps; ze gebruikten ook geen medicij-
nen. De range van scores op de ook voor hen ingevulde vragen-
lijst was 13-24.

9.6.1.2 Taak, experimentele condities en procedure

Ook in dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de figuur-recon-
structietaak. De presentatie van de figuur-onderdelen geschiedde
nu echter onder slechts twee condities: de A-conditie (3 elemen-
ten in 4.5 seconde) en de B-conditie (3 elementen in 13.5 secon-
de). De stimulusduur per element was ook hier 0.5 seconde. Onder
elk van de twee condities werden 8 items aangeboden. De in to-
taal 16 items werden in een random volgorde gepresenteerd, met
dien verstande dat zowel in de eerste als in de tweede helft van
de testserie 4 items van elke conditie voorkwamen. De opstelling
van het figuur-reconstructie-apparaat was dezelfde als in de
voorgaande onderzoeken. De afname van de taak geschiedde indivi-
dueel door een links naast het kind gezeten proefleider, in een
ruimte binnen de school van het betreffende kind. Schuin achter
het kind zat een tweede proefleider, die het kind tijdens de
uitvoering van de taak onopvallend observeerde. Het onderzoek
bestond uit twee fasen.

Fase 1: In fase 1 werd de temporele integratietaak op stan-
daard-wijze afgenomen. De aan het kind gegeven instructie was
gelijk aan de instructie zoals gegeven in de pretest-fase van
het in hoofdstuk 5 beschreven onderzoek.

Fase 2: In fase 2 werd de temporele integratietaak nogmaals
bij alle kinderen afgenomen, maar nu kregen de kinderen de in-
structie om elk op het scherm verschijnend figuuronderdeel met
de vinger in de lucht na te tekenen (zie de instructie voor de
experimentele groepen in de in hoofdstuk 7 beschreven onderzoe-
ken).

Reactietijdtaak. Na het volbrengen van de temporele inte-
gratie opdracht werd bij alle kinderen ook nog de in hoofdstuk 8
beschreven reactietijdtaak afgenomen, teneinde nadere informatie
te verkrijgen omtrent aandachtsprocessen.

9.6.2 Resultaten
-----

9.6.2.1 Temporele integratiescores

In tabel 9.19 zijn de gemiddelde scores op de temporele integra-
tietaak weergegeven.
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Tabel 9.19 Gemiddeld aantal correct waargenomen figuren op de
temporele integratietaak, per groep, per conditie (A,
B) en per fase.

FASE I FASE II

A        B      Totaal  A        B      Totaal

H.A. Groep 3.57 2.76 6.33 3.38 3.43 6.81

Controle-
groep 4.71 4.86 9.57 5.81 5.81 11.62

De temporele integratiedata werden onderworpen aan een 2
(groepen)  x 2  (fasen)  x 2  (condities)  variantie-analyse met
repeated measures op de laatste twee factoren (Winer,  1971).
Naast een significant groeps-effect (F(1,40) = 13.56, p < .001),
werden tevens een significant fase-effect (F(1,40) = 7.91, p <
.01), een randsignificante groepen x fasen interactie (F(1,40) =
3.07, .05 <p< .10) en een significante groepen x fasen x con-
dities interactie (F(1,40) = 4.09, p < .05) gevonden.

We bekijken de resultaten nader per fase.
Fase 1: In fase 1 presteerde de H.A.-groep onder beide tem-

porele integratie condities slechter dan de controlegroep.
Voorts presteerde de H.A.-groep significant slechter onder con-
ditie B dan onder conditie A (p < .05, vanwege het theoretisch
belang apart getoetst met een t-toets voor afhankelijke steek-
proeven, eenzijdig), terwijl bij de controlegroep geen verschil
tussen beide condities gevonden werd.

Bij beschouwing van de individuele prestaties bleek dat in
de H.A.-groep aanzienlijk meer kinderen voorkwamen met scores
die niet duidelijk boven toevalsniveau kwamen  (d.w.z.  scores
lager dan 4) dan in de controlegroep.

Fase 2: Uit de interacties valt af te leiden dat de contro-
legroep in fase 2 in het algemeen een sterkere vooruitgang in
prestatie vertoonde dan de H.A.-groep, maar dat het verschil in
vooruitgang  voor conditie A significant groter was dan voor
conditie B. De kinderen uit de H.A.-groep vertoonden in fase 2
gemiddeld genomen geen vooruitgang in prestatie onder conditie
A, maar wel (zij het in lichte mate) onder conditie B. Dit leid-
de ertoe dat in fase 2 bij de H.A.-groep geen verschil meer be-
stond tussen de prestaties onder de A- en de B-conditie. De kin-
deren uit de controlegroep vertoonden onder beide condities een
duidelijke prestatieverbetering.

9.6.2.2 Reactietijden

In tabel 9.20 zijn de gemiddelde reactietijden op de reactie-
tijd-taak weergegeven.
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Tabel 9.20 Gemiddelde reactietijd in honderdsten van seconden
op de reactietijdtaak,  per groep en per conditie
(4.5 sec, 13.5 sec).

4.5 sec. 13.5 sec

H.A. groep 106.19 110.62

Controlegroep 76.43 72.33

Over de reactietijden werd een 2  (groepen)  x 2 (condities)
variantie-analyse met repeated measures op de laatste factor
uitgevoerd. Er werd alleen een significant groepseffect gevonden
(p<.01), d.w.z. de reactietijd van de H.A.-groep was significant
trager dan de reactietijd van de controlegroep. Tussen korte en
lange tijdsduurconditie was voor beide groepen geen significant
verschil.

Opgemerkt dient te worden, dat bij zowel de H.A.-groep als
de controlegroep sprake was van grote individuele verschillen in
reactietijd, ook wat betreft de verhouding tussen de korte en de
lange tijdsduurconditie. Voorts was binnen  de H.A.-groep de
intra-individuele variatie beduidend groter dan binnen de con-
trolegroep.

9.6.2.3 Correlaties

Berekend werden product-moment correlaties tussen de scores op
de temporele integratietaak en de reactietijden op de reactie-
tijdtaak.  Bij de H.A.-groep werd een significante correlatie
gevonden tussen de score onder temporele integratie conditie A
in fase 1 en de reactietijd onder beide reactietijdtaakcondities
(4.5 sec: r = -.41, p< .05, eenzijdig getoetst; 13.5 sec: r =
-.37, p< .05, eenzijdig getoetst). Bij de controlegroep werd
alleen een significante correlatie gevonden tussen de score
onder temporele integratie conditie B in fase 1 en de reactie-
tijd onder de 13.5 sec conditie van de reactietijdtaak (r =
-.37, p < .05, eenzijdig getoetst).

9.6.3 Discussie
-----

De resultaten van dit onderzoek bij kleuters voor wat betreft de
temporele integratie prestaties van hyperactieve kinderen zijn
meer in overeenstemming met de verwachtingen  dan in onderzoek 1.
Nu werd niet alleen gevonden dat de hyperactieve kinderen in
algemene zin slechter presteerden dan niet-hyperactieve, maar
ook in specifieke zin: bij de hyperactieve kinderen leidde ver-
lenging van tijdsduur tot een slechtere prestatie op de tempore-
le integratietaak, bij de niet-hyperactieve kinderen trad een
dergelijk effect niet op. Dit laatste betekent overigens wel dat
opnieuw geen negatief effect van tijdsduurverlenging bij 'norma-
le' kinderen van 5-6 jaar kon worden vastgesteld (zie de discus-
sie t.a.v. dit punt in de hoofdstukken 6, 7 en 8). O.i. suggere-
ren de resultaten van dit onderzoek, in combinatie met de bevin-
dingen van Levy (1980) (zie ook hoofdstuk 4 en 8), dat er bij de
jonge hyperactieve kinderen sprake is van een achterstand in de
ontwikkeling van aandachtsduur.

Ook in dit onderzoek werden individuele verschillen qua
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temporele integratie prestatie gevonden bij de hyperactieve kin-
deren, maar in mindere mate dan in onderzoek 1. Slechts enkele
hyperactieve kleuters kwamen tot voor de leeftijd normale of
goede scores. Ruim 60% van de kinderen uit de hyperactieve groep
bleek nog in het geheel niet in staat tot temporele integratie
van de informatie-elementen zoals gebruikt in de figuur-recon-
structietaak, tegen minder dan 25% van de niet-hyperactieve kin-
deren. Verder was bij vrijwel alle hyperactieve kinderen die wel
onder minstens een van de temporele integratie condities boven
toevalsniveau presteerden de score voor de korte tijdsduurcondi-
tie hoger dan voor de lange tijdsduurconditie.

De resultaten voor wat betreft de reactietijdtaak vormen
een ondersteuning voor de gedachte dat verschillen in aandacht
een rol spelen in de temporele integratie verschillen tussen
hyperactieve en niet-hyperactieve kinderen. Niet alleen hadden
hyperactieve kinderen aanzienlijk tragere en meer fluctuerende
reactietijden (geheel in overeenstemming met het beeld uit de
onderzoeksliteratuur - zie par. 9.3), maar tevens werden met
name bij de hyperactieve kinderen significante negatieve corre-
laties gevonden tussen temporele integratie prestatie en reac-
tietijd.

Eveneens in overeenstemming inet de verwachting waren de
resultaten voor wat betreft het effect van het verplicht laten
maken van representerende handbewegingen op temporele integra-
tie. Voor de niet-hyperactieve kinderen leidde het maken van
representatieve bewegingen in fase 2 tot een duidelijke presta-
tieverbetering t.o.v. fase 1 (hoewel niet voor alle kinderen);
bij  de hyperactieve kinderen trad in minder sterke mate een
prestatieverbetering op, in die zin dat wel de prestatie onder
de lange tijdsduurconditie verbeterde, maar niet de prestatie
onder de korte tijdsduurconditie. De resultaten op dit punt be-
vestigen dus zowel de bevindingen uit de in hoofdstuk 7 beschre-
ven onderzoeken naar het effect van experimentele manipulatie
van representerende bewegingen bij 5-6 jarige kinderen in het
algemeen, als in elk geval ten dele de bevinding betreffende dit
effect bij 7-10 jarige hyperactieve kinderen in onderzoek 1. Dat
bij de hyperactieve kleuters het maken van representerende bewe-
gingen ertoe leidde dat het oorspronkelijk bestaande tijdsduur-
effect werl opgeheven, betekent o.i. dat kinetische representa-
tie bij  deze kinderen een positieve invloed heeft ofwel  op
aaniachtsduur ofwel op geheugenduur. T.a.v. geheugenduur bij
hyperactieve kinderen van deze leeftijd ontbreken verdere gege-
vens. Wat betreft aandachtsduur suggereren de reactietijd-resul-
taten o.i. dat er in elk geval ten dele sprake is van een posi-
tieve invloed op aandachtsduur.

Hierbij dient echter nog aangetekend te worden, dat in dit
onderzoek een conditie ontbrak waarin de temporele integratie-
taak nogmaals werd afgenomen doch zonder het verplicht laten
maken van representerende bewegingen. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen of de prestatieverbetering bij de hyperactieve kinde-
ren onder de lange tijdsduurconditie inderdaad toe te schrijven
is aan de verplichte kinetische representatie; wij verwachten
overigens wel dat dit het geval zal blijken te zijn, op grond
van het  feit dat de setting waarin het onderzoek plaatsvond
vrijwel gelijk was aan die in het in de discussie net betrekking
tot onderzoek 1 (par. 9.5.3.4) genoemde onderzoek van Feltzer et
al. (in voorbereiding), en op grond van incidentele ervaringen
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met als hyperactief te beschouwen kleuters in andere onderzoeken
(deze wijzen op een duidelijke prestatieverslechtering zonder
representerende handbewegingen).

Wederom kunnen we de vraag stellen waarom de verplichte
representerende bewegingen bij de hyperactieve kinderen tot
minder vooruitgang in prestatie leidden dan bij de niet-hyper-
actieve kinderen. Een mogelijkheid is, dat het maken van repre-
senterende bewegingen voorkwam dat bij de hyperactieve kinderen
een algemene prestatie-terugval optrad t.g.v. problemen met het
handhaven van de aandacht, en dat de kinderen dus in feite toch
in aanzienlijke mate 'profiteerden' van het maken van deze bewe-
gingen. Evenals in onderzoek 1 viel echter bij observatie van de
hyperactieve kinderen met name weer op dat zij onder de conditie
waarin de instructie gold om representerende handbewegingen te
maken, regelmatig een aantal gedragsvormen vertoonden die indi-
ceerden dat zij toch in elk geval niet optimaal profiteerden van
de representerende bewegingen: ofwel zij maakten geen represen-
terende handbewegingen bij het op het scherm verschijnen van een
figuur-onderdeel (t.g.v. niet naar het scherm kijken op het be-
treffende moment of door kennelijk 'vergeten' een beweging te
maken), ofwel zij maakten wel een representerende beweging maar
op een overdreven en onnauwkeurige wijze. Men zou op grond hier-
van zeggen dat ofwel de representerende handbewegingen niet 'bij
machte' waren de aandacht van de kinderen voortdurend bij de
taak te houden, ofwel de wijze van uitvoeren van deze bewegingen
verried dat de aandacht niet op alle relevante aspecten van de
stimulus was gericht, ofwel de wijze van uitvoeren op zichzelf
weer storend was voor de informatieverwerking, ofwel de aandacht
wel goed gericht was maar het kind door 'divided attention' pro-
blemen (zie par. 9.5.3.4) niet toekwam aan kinetische codering.
Nader onderzoek van deze mogelijkheden lijkt ons zeer de moeite
waard, zowel uit theoretisch oogpunt, als uit het oogpunt van
toepassing van bepaalde ortho-pedagogische trainings;nethoden
waarin het gebruik van motorische activiteit een belangrijke rol
speelt (zie verder ook hetgeen reeds over deze kwestie gezegd
werd in par. 9.5.3.4).

9.7. Conclusies

We willen de resultaten van het in dit hoofdstuk beschreven
onderzoek samenvatten in de volgende conclusies.

1. Hyperactieve kinderen hebben op elk leeftijdsniveau tussen 5
en 10 jaar problemen met temporele integratie, zoals gemeten
met de figuur-reconstructietaak. Deze betreffen voornamelijk
het  algehele  niveau van  temporele integratie. Een aantal
hyperactieve kinderen heeft problemen met specifieke aspecten
van temporele integratie.

2. Alleen bij jonge hyperactieve kinderen (van kleuterleeftijd)
is sprake van een algemeen licht effect van de factor tijds-
duur, in die zin dat een jrotere mate van temporele spreiding
leidt tot een minder goede temporele integratie.
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3. De temporele integratie problemen van hyperactieve kinderen
kunnen grotendeels toegeschreven worden  aan de aandachts-
problemen die deze kinderen hebben. Deze aandachtsproblemen
zijn ofwel het gevolg van inhibitieproblemen, ofwel van een
tragere informatieverwerkingssnelheid.

4.  Het  laten maken van representerende bewegingen heeft bij
hyperactieve kinderen, i.t.t. bij niet-hyperactieve kinderen,
nauwelijks een positief effect op temporele integratie. Ook
dit lijkt met name verband te houden met de aandachtsproble-
men van hyperactieve kinderen.

5. De instructie tot het maken van representerende bewegingen
leidt bij hyperactieve kinderen wel tot een algemene vermin-
dering van de niet-stimulus-gerelateerde motorische activi-
teit tijdens temporele integratie, althans wanneer het om
integratie over niet te lange tijdsduren gaat (tot + 5
seconden).

6. De overmatige motorische activiteit van hyperactieve kinderen
tijdens de temporele integratie betreft met name enkele typen
niet-stimulus-gerelateerde bewegingen. M.b.t. stimulus-gere-
lateerde bewegingen is er weinig verschil tussen hyperactieve
en niet-hyperactieve kinderen.

7. De hyperactieve kinderen met de grootste mate van motorische
activiteit lijken het sterkst behoefte te hebben aan stimula-
tie.
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HOOFDSTUK 10

ALGEMENE DISCUSSIE

10.1 Inleiding

In dit slothoofdstuk zullen we de belangrijkste onderzoeksbevin-
dingen bespreken, tegen de achtergrond  van  de verschillende
theoretische noties m.b.t.  temporele integratie. Eerst stellen
we het concept temporele integratie als zodanig aan de orde.
Vervolgens gaan we na wat we nu kunnen zeggen over ontwikkelin-
gen in temporele integratie binnen de informatieverwerking met
toenemende leeftijd. Ten derde stellen we ons de vraag in hoe-
verre onze kennis omtrent de mechanismen die temporele integra-
tie mogelijk maken, is toegenomen. Tenslotte gaan we in op de
consequenties die bepaalde verschillen in vermogen tot temporele
integratie kunnen hebben in algemeen cognitieve zin, alsmede op
de pedagogische implicaties van bepaalde onderzoeksresultaten.

10.2 Het concept temporele integratie

Onderzoekers die zich in het verleden hebben beziggehouden met
temporele integratie, zoals Hearnshaw en Pollack, hebben eigen-
lijk steeds over temporele integratie gesproken als ware het een
unitair concept. In hoeverre is dit nu een juiste voorstelling
van zaken gebleken? Naar ons oordeel is temporele integratie
geen unitair concept, zoals we in het navolgende zullen toelich-
ten.

Om te beginnen kunnen er aan temporele integratie meerdere
aspecten onderscheiden worden, met name een tijdsduur-aspect,
een complexiteitsaspect en een volgorde-aspect. Dit feit op zich
reeds maakt het minder waarschijnlijk, dat er zoiets bestaat als
een 'algemene capaciteit tot temporele integratie'. Hoewel ons
onderzoek alleen gericht was op -in het bijzonder- het tijds-
duuraspect en op het complexiteitsaspect, kunnen we stellen dat
onze resultaten er inderdaad op wijzen, dat er verschillende
psychologische processen in het spel zijn. Zowel in de experi-
menten met de figuur-reconstructietaak (zie hoofdstuk 2 en 3)
als in het onderzoek naar klanksynthese (hoofdstuk 3) werden
onafhankelijke effecten van de factoren tijdsduur en complexi-
teit gevonden.

Daarenboven duiden de resultaten van ons onderzoek erop,
dat taak-specifieke factoren een bijzonder grote invloed hebben
op temporele integratie-fenomenen. Met 'taak-specifieke' facto-
ren worden bedoeld zowel de aard van de te integreren informatie
als de aard van de integratie-'operatie' OP zich. In de in
hoofdstuk 2 en 3 beschreven experimenten bleken de prestaties
van kinderen op een temporele integratietaak in belangrijke mate
te varieren met het al dan niet verbaal codeerbaar zijn van
stimuli, met de complexiteitsgraad van de te integreren stimuli,
en met de complexiteitsgraad van de mentale handeling van het
integreren zelf. De aard van de taak en van de stimuli is van
invloed op het wel of niet optreden van een effect van de factor
tijdsduur op enig leeftijdsniveau, en op de mate waarin kinderen
van een bepaalde leeftijd in staat zijn tot temporele integratie
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in algemene zin. De grote invloed van de aard van de te integre-
ren informatie wordt nog eens onderstreept door de resultaten
van het in hoofdstuk 8 beschreven onderzoek, die sterk Suggere-
ren dat de ontwikkeling van het vermogen tot temporele integra-
tie van nonverbale visueel-ruimtelijke stimuli grotendeels een
functie is van het vermogen tot adequate mentale representatie
van de betreffende stimuli.

Onze conclusie is,  dat we niet te maken hebben met een
enkel temporele integratie proces, dat zich met toenemende leef-
tijd ontwikkelt, maar dat er verschillende vormen van temporele
integratie zijn, die elk op verschillende tijdstippen en volgens
een eigen patroon tot ontwikkeling komen.

Onze opvatting van temporele integratie wijkt, zoals ge-
zegd, af van b.v. die van Hearnshaw. Toch vond ook Hearnshaw
(1956) feitelijk weinig of geen correlatie tussen de prestaties
op resp. verbale en visueel-ruimtelijke taken die z.i. een be-
roep deden op temporele integratie.

We constateren voorts, dat onze conclusies in overeenstem-
ming zijn met die van Bakker (1971) m.b.t. het volgorde-aspect
van temporele integratie. In welke mate individuen in staat zijn
tot volgorde-perceptie, hangt volgens Bakker samen met het al
dan niet verbaal (codeerbaar) zijn van de informatie. Mediatie
van volgorde-perceptie zou of in de linker- of in de rechter-
hemisfeer plaatsvinden, al naar gelang de aard van het mate-
riaal.  Verder zijn er aanwijzingen,  dat de ontwikkeling van
volgorde-perceptie anders verloopt voor verbaal materiaal dan
voor informatie van nonverbale aard (zie ook Groenendaal  en
Bakker, 1971). In ons onderzoek naar het duur-aspect zijn dus
soortgelijke verschijnselen gevonden als in het onderzoek naar
het volgorde-aspect.

In het inleidende hoofdstuk van dit proefschrift gaven we
aan, dat in de neuropsychologische theorieen van Luria en van
Das, Kirby en Jarman impliciet temporele integratie als funda-
menteel verschijnsel binnen (de ontwikkeling van) waarnemen en
denken gezien wordt. Toch komt ook in deze theoriefn temporele
integratie in feite naar voren als een veelvormig concept: er
wordt een onderscheid gemaakt in twee basismodi van informatie-
verwerking, nl. simultane en successieve integratie, met voor
elke modus weer drie verschillende vormen, resp. 'perceptuele',
'mnestische' en 'conceptuele'  processen. Hierbij kan opgemerkt
worden, dat zowel de door onszelf als b.v. de door Bakker ge-
bruikte 'temporele integratie' taken op het eerste gezicht heel
duidelijk te plaatsen zijn binnen dit classificatiesysteem. Onze
figuur-reconstructietaak lijkt een maat te zijn voor de mnesti-
sche vorm van simultane integratie,  de door Bakker gebruikte
taken en maat voor de mnestische vorm van successieve integra-
tie. Een koppeling van de verschillende experimentele taken aan
de modellen van Luria en Das c.s. biedt o.i. zeker interessante
mogelijkheden voor verder onderzoek naar de ontwikkeling van de
diverse vormen van temporele integratie, al zal m.n. het onder-
scheid verbaal vs. nonverbaal (m.b.t. de aard van de informatie)
mede moeten worden betrokken in dit onderzoek. Een interessant
aspect is ook de relatering door Luria van resp. de perceptuele,
mnestische en conceptuele vorm aan resp. de primaire, secundaire
en tertiaire corticale zones,  die met toenemende leeftijd in
deze volgorde tot ontwikkeling komen.
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10.3 Ontwikkelingen in temporele integratie

- Temporele integratie op verschillende leeftijdsniveaus. Welke
zijn nu de belangrijkste door ons verkregen onderzoeksgegevens
betreffende de mate waarin kinderen van verschillende leeftijden
in staat zijn tot temporele integratie?

Tot nu toe hebben wij in ons onderzoek niet kunnen aanto-
nen, dat kinderen beneden de leeftijd van 4 jaar in staat zijn
tot temporele integratie. Kinderen van 3 en 4 jaar bleken, op
een enkele uitzondering na,  nog niet  in staat tot temporele
integratie zoals gemeten met de figuur-reconstructietaak. Met de
andere door ons gebruikte taken zijn geen kinderen jonger,dan 4
jaar onderzocht. De resultaten van enkele van de onderzoeken met
anderssoortige taken suggereren o.i. echter, dat kinderen jonger
dan 4 jaar toch wel al in enige mate in staat zijn tot bepaalde
vormen van temporele integratie, gezien het relatief hoge niveau
van temporele integratie dat op 4-jarige leeftijd werd vastge-
steld (zie hoofdstuk 3: o.a. integratie van twee kleuren). Wij
komen hier nog op terug.

Wij richten onze blik nu op temporele integratie bij kinde-
ren vanaf de leeftijd van 4 jaar. Uit onze resultaten blijkt,
dat 4-jarigen in staat zijn tot bepaalde vormen van temporele
integratie, maar anderzijds aan een aantal vormen nog niet toe
zijn. Als we de condities trachten te omschrijven waaronder
integratie van informatie over de tijd op de leeftijd van 4 8 5
jaar mogelijk is, dan lijkt ons in elk geval het volgende-te
gelden:
1. Het aantal te integreren elementen mag niet groter zijn dan

twee (mede gebaseerd op de conclusies n.a.v. de literatuur
betreffende 'integratie sec' in par. 4.3.3.).

2. De te integreren elementen dienen weinig complex te zijn.
3.  De integratie-'operatie' dient eveneens weinig complex te

zijn.
4. Ruimtelijke positie en richting mogen geen essentiele

kenmerken zijn van de te integreren elementen (zoals bij-de
lijnstukken van de figuur-reconstructietaak of bij  figuren
met diagonale lijnen).

5. De te integreren elementen mogen geen fonemen zijn.

Kort samengevat zouden we kunnen zeggen: op 4-jarige leef-
tijd zijn kinderen in staat tot temporele integratie van twee
eenvoudige visuele stimuli, mits de betrokken mentale operatie
niet complex is en ruimtelijke orientatie aspecten niet tot de
essentiele stimuluskenmerken behoren. Het is niet zo, dat de
eerste integraties alleen nog maar mogelijk zijn over korte
tijdsduren van niet meer dan enkele seconden. Onder bepaalde
condities zijn 4-jarigen in staat tot integratie over tijdsduren
van tenminste 10 seconden. Bij kinderen van deze leeftijd treedt
echter doorgaans wel prestatieverval op bij een grotere tempo-
rele spreiding van nonverbale visuele stimuli.

Kinderen van 5 jaar zijn over het algemeen duidelijk tot
meer in staat wat betreft integratie over de tijd dan 4-jarigen.
Vijfjarigen kunnen vrij redelijk drie visuele elementen integre-
ren, en zijn in staat tot meer complexe integratie-operaties met
meer complexe elementen. Integratie van elementen met ruimtelij-
ke positie en richting als essentiele kenmerken vormen voor hen
geen onoverkomelijk probleem meer,-zoals o.m. de resultaten van
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de experimenten met de figuur-reconstructietaak aantonen. Des-
ondanks wordt ook voor 5-jarigen de integratie nogal eens moei-
lijker wanneer deze over een langere tijdsduur dient plaats te
vinden. Voorts lijken 5-jarige kinderen nog nauwelijks in staat
tot integratie van vijf elementen (t.a.v. de integratie van vier
elementen ontbreken tot nog toe gegevens). Ook zijn kinderen op
deze leeftijd doorgaans nog niet in staat tot een specifieke
vorm van auditief-verbale integratie, nl. de synthese van afzon-
derlijke spraakklanken tot woorden (klanksynthese).  Laatstge-
noemde vorm van temporele integratie is echter gevoelig voor
oefening gebleken.

Tussen 5 en 7 jaar, vanuit de meeste ontwikkelingspsycholo-
gische theorieen gezien de interessantste periode, treedt een
verdere duidelijke verbetering op t.a.v. diverse vormen van
temporele integratie. Toch moet de ontwikkeling in temporele
integratie in deze leeftijdsfase als minder spectaculair worden
beoordeeld dan aanvankelijk was verondersteld en in de eerste
experimenten met de figuur-reconstructietaak ook tot uiting
gekomen was. Zeker ten opzichte van de ontwikkeling tussen 3 en
5 jaar is de ontwikkeling tussen 5 en 7 jaar o.i. niet opzien-
barend te noemen.

Wel is het zo, dat t.a.v. enkele vormen van temporele inte-
gratie, zoals de integratie van visueel-ruimtelijke stimuli die
in de figuur-reconstructietaak gebruikt zijn, gesproken kan wor-
den van een lichte trend tot het kunnen overbruggen van steeds
langere tijdsintervallen in de periode van 5 tot 7 jaar (m.n.
tussen 5 en 6 jaar). Hoewel de onderzoeksresultaten enigszins
wisselend zijn,  kan in het  algemeen worden gesteld, dat 5-
jarigen nog enige moeite hebben met temporele integratie van
moeilijk of niet verbaal codeerbare visuele stimuli over tijds-
duren  langer dan enkele  seconden,  terwijl 7-jarigen goed  in
staat zijn tot integratie van dit type stimuli over tijdsduren
tot tenminste 30 seconden. Toch kan verlenging van tijdsduur ook
bij 7-jarige kinderen soms tot een wat minder goede temporele
integratie leiden, b.v. in het geval van integratie van audi-
tief-verbale of verbaal codeerbare visuele stimuli.

Verder is gebleken, dat kinderen van 7 jaar enigermate in
staat zijn tot temporele integratie van vijf visueel-ruimtelijke
elementen. Integratie van twee en drie eenvoudige elementen lukt
bij hen bijzonder goed. Met betrekking tot klanksynthese doet
zich het feit voor dat, onder invloed van het beginnend lees-
onderwijs, in enkele maanden tijds een spectaculaire ontwikke-
ling in deze vorm van temporele integratie optreedt. Op 7-jarige
leeftijd lukt ook integratie van vijf spraakklanken al redelijk
goed.

Na de leeftijd van 7 jaar doet zich in elk geval voor wat
betreft de  integratie van  niet-verbaal visueel stimulusmate-
riaal, een geleidelijke ontwikkeling voor t.a.v. het aantal ele-
menten dat kan worden geintegreerd. Op 11-jarige leeftijd zijn
kinderen goed in staattot integratie van vijf niet-verbale
visuele elementen. Met  betrekking  tot de tijdsduur waarover
integratie mogelijk is, lijken zich geen noemenswaardige veran-
deringen meer voor te doen tussen 7 en 11 jaar. Verder zijn
binnen ons onderzoek in feite geen gegevens verzameld over ont-
wikkelingen in de leeftijdsfase van 7 tot 11 jaar. Naar tempore-
le integratie nf de leeftijd van 11 f 12 jaar hebben wij in het
geheel geen onderzoek gedaan.
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- Het effect van de factor tijdsduur. Speciale aandacht dient
geschonken te worden aan de invloed van de factor tijdsduur op
temporele integratie in de ontwikkeling van het kind in het al-
gemeen. Het meeste door ons verrichte onderzoek naar het effect
van de factor tijdsduur op verschillende leeftijdsniveaus is
uitgevoerd met behulp van de figuur-reconstructietaak. De resul-
taten van het onderzoek met deze taak zijn niet consistent. Aan-
vankelijk werd een duidelijk differentieel effect van de factor
tijdsduur gevonden t.a.v. temporele integratie bij resp. 5- en
7-jarigen, voor wat betreft tijdsduren tot + 15 seconden: bij
5-jarige kinderen had verlenging van tijdsduur een nadelige
invloed op temporele integratie, bij 7-jarigen niet. In later
onderzoek werd dit differentiele effect van tijdsduur een aantal
malen teruggevonden, een aantal malen echter niet (een grotere
tijdsspreiding had dan op geen van beide leeftijdsniveaus ef-
fect). Mogen we nu uit de resultaten concluderen dat er tussen 5
en 7 jaar sprake is van een toename van de tijdsspanne waarover
gelntegreerd kan worden, of niet? In het voorgaande hebben wij
al aangegeven dat ons antwoord op deze vraag (nog steeds) beves-
tigend is, maar dit antwoord behoeft nuancering.

In de eerste plaats treedt het tijdsduur-effect, als het
optreedt (in de bedoelde leeftijdsfase, en in de bedoelde-tijds-
duur-range), steeds in  slechts  tamelijk  lichte mate op. Ten
tweede zijn er verschillende factoren aan te wijzen die van
invloed zijn of lijken te zijn op het al dan niet optreden van
het tijdsduur-effect bij 5-jarige kinderen. Zo lijkt de samen-
stelling  van  de  steekproef  in  een  onderzoek  nogal  snel  van
invloed, in die zin dat bij een onevenredig groot aantal proef-
personen uit ofwel de groep met een boven het gemiddelde liggen-
de algemene cognitieve ontwikkeling, ofwel de groep met een
beneden het gemiddelde liggende cognitieve ontwikkeling, het
tijdsduur-effect wegvalt. In het eerste geval treedt geen effect
op omdat de kinderen in staat zijn over langere tijdsduren even
goed te integreren als over kortere, in het tweede geval treedt
geen effect op omdat de integratie over kortere tijdsduren reeds
op zo'n laag niveau ligt, dat de integratie over langere tijds-
spannen niet of nauwelijks slechter kan zijn (de 'gevoeligheid'
van de figuur-reconstructietaak speelt hier ook een rol). Voorts
blijkt het tijdsduureffect soms pas op te treden wanneer kinde-
ren  gedurende  langere tijd met een temporele  integratietaak
bezig (moeten) zijn.

Een derde opmerking t.a.v. het tijdsduur-effect is, dat het
differentifle effect bij resp. 5- en 7-jarige kinderen beperkt
is tot integratie van een bepaald type stimuli: nl., zoals in
het voorgaande ook al werd genoemd, niet of moeilijk verbaal
codeerbare visuele stimuli. Voor verbaal codeerbare visuele
stimuli en auditief-verbale stimuli is geen differentieel effect
gevonden.

Ten vierde is er wellicht ten dele toch sprake van een
'cohorte'-effect, zoals wij in hoofdstuk 6 (par. 6.4.1.) opper-
den. Wij baseren dit niet alleen op de o.i. in het algemeen te
bespeuren tendens dat de cognitieve ontwikkeling zich tegen-
woordig in een wat sneller tempo voltrekt dan zeg tien, twintig
jaar geleden (zie o.a. Reese en Porges, 1976). Wij baseren dit
ook op het belangrijke resultaat van ons onderzoek dat het leef-
tijdsgebied waarin een differentieel effect van de factor tijds-
duur speelt, mede afhankelijk is van de aard van de taak en de
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stimuli. Zo bleek het ontwikkelingsbeeld dat in het onderzoek
met de figuur-reconstructietaak gevonden werd, a.h.w. vervroegd
op te treden in het onderzoek met onbekende lettertekens (zie
hoofdstuk 3):  i.p.v.  een verdwijnen van het tijdsduur-effect
tussen S e n 6 6 7 jaar, werd een verdwijnen reeds tussen 4 e n 5
jaar gevonden. Het suggereert o.i., dat 'het differentiele
tijdsduur-effect' op jongere leeftijd speelt, als het gaat-om
een vorm van temporele integratie die, algemeen gezien, in een
of ander opzicht 'gemakkelijker' (door een lagere complexiteits-
graad) is. Het is zeker mogelijk, dat temporele integratie zoals
gemeten met de figuur-reconstructietaak door een enigszins ver-
sneld verlopende algemene cognitieve ontwikkeling voor kinderen
van een bepaalde leeftijd wat gemakkelijker is dan voor kinderen
van dezelfde leeftijd in een eerder 'cohorte'.

We hebben in het bovenstaande feitelijk reeds de belang-
rijkste resultaten aangehaald van het onderzoek naar het effect
van de factor tijdsduur dat met andere taken dan de figuur-re-
constructietaak verricht is. Uit alle resultaten tesamen moeten
we concluderen dat, met toenemende leeftijd, soms aanvankelijk
een tijdsduur-effect optreedt dat later verdwijnt (echter niet
steeds in hetzelfde leeftijdsgebied), soms op geen enkel leef-
tijdsniveau een tijdsduur-effect optreedt, en soms juist op elk
leeftijdsniveau een tijdsduur-effect optreedt. Welke verschijn-
selen zich voordoen, is in belangrijke mate afhankelijk van de
specifieke aard van de te integreren elementen. Wanneer er een
tijdsduur-effect optreedt, treedt dit nooit  in opzienbarende
mate op·

We concluderen,  dat het duur-aspect van temporele inte-
gratie lang niet zo'n centrale rol speelt binnen de cognitieve
ontwikkeling van het kind als wij verwachtten. Er is o.i. geen
sprake van een min of meer geleidelijke toename van 'temporele
spanne' die van fundamenteel belang is voor vele aspecten van de
cognitieve ontwikkeling. Een toename in temporele spanne speelt
veeleer een relatief bescheiden rol, in verhouding tot twee an-
dere ontwikkelingsverschijnselen m.b.t. temporele integratie: 1)
de overgang van het niet in staat zijn tot integratie van infor-
matie over de tijd naar het wel daartoe in staat zijn (in prin-
cipe op een verschillend tijdstip in de ontwikkeling voor iedere
vorm van temporele integratie, hoewel ontwikkelingen kunnen sa-
menvallen); 2) een ontwikkeling in de zin van een in staat zijn
tot temporele integratie van een steeds groter aantal informa-
tie-eenheden (hoewel ook deze ontwikkeling niet geheel los staat
van de specifieke vorm van integratie). Zodra een bepaalde vorm
van temporele integratie eenmaal mogelijk is, is die integratie
meestal meteen over zowel kortere als langere (meer dan enkele
seconden) tijdsduren mogelijk, al is het zeker zo, dat in een
aantal gevallen integratie over langere tijdsduren (tijdelijk)
wat moeilijker is dan over kortere.

We kunnen ongetwijfeld stellen, dat zich in de loop van de
cognitieve ontwikkeling uiterst belangrijke veranderingen vol-
trekken in vermogen tot integratie van informatie, zoals in
feite ook benadrukt wordt binnen de ontwikkelingspsychologische
theorieen van Piaget en van Bruner, en binnen de neuropsycholo-
gische theorieen van Litria en Das c.s. Alleen gaat het o.i.
vooral om verandering in integratie op zich, en niet zozeer om
verandering in temporele spanne.  Het lijkt ons toe, dat het
vooralsnog verstandiger is ontwikkelingspsychologisch onderzoek
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te concentreren op het 'integratie'-aspect i.p.v. op het 'tempo-
rele' aspect van 'temporele integratie'.

- Vergelijking met ontwikkelingspsychologische theorieen. Als we
onze onderzoeksresultaten vergelijken met in de literatuur be-
schreven opvattingen, moeten we constateren, dat over het alge-
meen kinderen op een jongere leeftijd in staat zijn tot tempore-
le integratie dan in de voornaamste ontwikkelingspsychologische
theorieen, die van Piaget en van Bruner, wordt aangenomen
(d.w.z. reeds vanaf 4 i.p.v. 5 jaar). Evenmin in overeenstemming
:net de belangrijkste theoriefn m.b.t. de cognitieve ontwikkeling
(o.a. ook die van S.H. White) is de uitkomst van ons onderzoek,
dat zich in de leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar geen bijzonder
opmerkelijke ontwikkelingen voordoen in temporele integratie.
Wellicht is een en ander te verklaren vanuit het al eerder ge-
noemde cohorte-effect. Het is ook mogelijk, dat de discrepantie
te maken heeft met de aard van stimuli en/of operaties binnen
het onderzoek in het kader van de theorieen in kwestie. Hoe dan
ook, een min of meer ingrijpende modificatie van de theorieen in
kwestie is o.i. wel noodzakelijk.

Eerder stelden we, dat het aannemelijk is dat kinderen ook
beneden de leeftijd van 4 jaar al in staat zijn tot bepaalde
vormen van temporele integratie. Als dit werkelijk het geval zou
blijken te zijn, zou dat in strijd zijn met de resultaten van
het in hoofdstuk 4 beschreven onderzoek naar integratie als men-
tale operatie ('integratie sec'). In geen van de in de litera-
tuur beschreven onderzoeken bleek immers, dat beneden de leef-
tijd van 4 6 5 jaar kinderen in staat zijn tot het combineren
van twee of meer informatie-eenheden. Ook wat dit betreft, zou
een mogelijke verklaring gelegen kunnen zijn in de aard van de
betrokken mentale operaties. De in onze experimenten met resp.
kleuren en onbekende  lettertekens gevraagde operaties lijken
gemakkelijker dan de operaties die gevraagd werden in de in
paragraaf 4.3.3. beschreven onderzoeken van Farnham-Diggory,
Pascual-Leone, Randhawa en degenen die conservatie trachtten te
trainen.

Dat kinderen van 3 jaar of nog jonger reeds in staat zouden
zijn tot enige vorm van temporele integratie, is overigens in
overeenstemming met 'common sense'  ideefn. Kinderen van 3 jaar
zijn b.v.  al  in  redelijke mate  in  staat  tot perceptie van
spraak. En het destilleren van een boodschap uit een reeks ge-
sproken woorden vergt toch  een  bepaalde mate van temporele
integratie. Er lijken ons meerdere verklaringsmogelijkheden te
zijn. (We komen dan ten dele al op het terrein van mechanismen/
determinanten van temporele integratie.) Wellicht is  het
'spraakkanaal'  juist bij uitstek geschikt voor het integreren
van successieve informatie. Of misschien speelt (mogelijk in
combinatie met het voorgaande) de temporele integratie van
spraak zich op een minder centraal hersenniveau af dan b.v. de
temporele integratie van visuele elementen. Of het is zo dat de
spraak-'elementen'  (woorden of delen van zinnen) door ervaring
meer 'bekend' en daardoor ge*akkelijker 'verwerkbaar' zijn (zie
par. 10.4).
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- Samenvatting.  De door ons geconstateerde ontwikkelingen in
temporele integratie zouden we als volgt willen samenvatten. Er
zijn verschillende vormen van temporele integratie, elk met een
eigen ontwikkelingscurve. De meest 'dramatische' verandering in
de ontwikkeling van elke vorm van temporele integratie bestaat
uit de stap van 'geen integratie mogelijk' naar 'wel integratie
mogelijk'. Anders gezegd: de stap van het niet kunnen relateren
van een (informatie-) element aan een ander element naar het wel
kunnen leggen van een relatie. Het tijdstip waarop een bepaalde
vorm van integratie tot ontwikkeling komt, hangt af van de aard
van de te integreren elementen en/of de complexiteitsgraad van
de mentale operatie.

Minder spectaculair is de ontwikkeling in de zin van het
kunnen overbruggen van steeds langere tijdsduren, hoewel voor
bepaalde vormen van temporele integratie de ontwikkeling t.a.v.
het tijdsduuraspect beslist wel van enige betekenis is (nl. als
het gaat om nonverbale visuele informatie). Over het geheel
genomen is het echter zo, dat zodra de eerste fundamentele stap
van het kunnen leggen van een relatie tussen temporeel geschei-
den elementen gezet is, meteen redelijk lange tijdsduren (in elk
geval tot ongeveer 10 seconden, en vermoedelijk langer) over-
brugd kunnen worden. Overigens is opmerkelijk, dat onze conclu-
sie m.b.t. de lengte van de tijdsduur sterk overeenkomt met de
conclusie van Fraisse (1982), dat tenminste een aantal kinderen
tussen 2 en 5 jaar in staat is tot het schatten van tijdsduren
van 10 tot 15 seconden.

Een derde aspect van de ontwikkeling van iedere vorm van
temporele integratie, nl. de ontwikkeling naar integratie van
een steeds groter aantal elementen, speelt echter weer een meer
fundamentele rol in de cognitieve ontwikkeling. Het aantal ele-
menten dat gelntegreerd kan worden, is rond de leeftijd van 4
jaar beperkt tot twee, om daarna slechts zeer geleidelijk toe te
nemen gedurende de gehele verdere periode dat er sprake is van
cognitieve groei bij het kind. Dit derde aspect van de ontwikke-
ling van temporele integratie is o.i. het aspect waarin ontwik-
kelingen m.b.t. de diverse vormen van temporele integratie het
meest overeenkomen. De leeftijd, waarop de 'start' van de ont-
wikkeling plaatsvindt,  kan per vorm van temporele integratie
sterk verschillen, maar de leeftijd waarop een bepaald aantal
elementen gelntegreerd kan worden, is voor elke integratievorm
ongeveer gelijk.

10.4 Mechanismen van temporele integratie

Op basis van de resultaten van zowel ons onderzoek naar ontwik-
kelingsverschijnselen m.b.t. temporele integratie als ons onder-
zoek naar determinanten van die ontwikkeling, zullen we trachten
meer te zeggen over bij de integratie van informatie over de
tijd betrokken mechanismen. We willen de discussie centreren
rond de volgende o.i. zeer belangrijke thema's: coderingsproces-
sen, schema's en aandachts- en inhibitieprocessen.

1. Coderingsprocessen. In de hoofdstukken 1 en 4 zagen we, dat
verschillende onderzoekers de mening waren toegedaan, dat tempo-
rele integratie van informatie pas mogelijk is als die informa-
tie op een bepaalde wijze gecodeerd is (Bruner, Bryant, Neisser,
K.G. White). Wat kunnen wij nu op grond van de door ons verkre-
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gen onderzoeksgegevens zeggen over de geschiktheid van verschil-
lende vorinen van coderen voor temporele integratie, en de wijze
waarop bepaalde coderingsvormen een medierende rol vervullen?

De eerste coderingsvorm die wij iK relatie tot temporele
integratie nader hebben onderzocht,  is verbale codering. Dns
onderzoek  leverde  geen  aanwijzingen  op dat verbaal symbool-
gebruik normaliter een rol speelt in temporele integratie van
'nonverbale' visueel-ruimtelijke stimuli zoals b.v. gebruikt in
de figuur-reconstructietaak. Hooguit heeft specifieke training
in verbaal symboolgebruik enig positief effect bij individuen
die relatief veel moeite hebben met temporele integratie van dit
type elementen. Voor de integratie van moeilijk verbaal codeer-
bare visuele stimuli lijken wel andere coderingsvormen van be-
lang te zijn (daarover straks meer). Een en ander is in overeen-
stemming met het principe dat stimuli al naar gelang hun aard
gecodeerd  worden  door  het  meest 'geschikte' coderingssysteem
(zie o.a. hoofdstuk 4). Het is aannemelijk, dat verbale codering
wel een rol speelt bij temporele integratie van informatie die
gemakkelijk verbaal codeerbaar is. De resultaten van het in

hoofdstuk 3 beschreven onderzoek wijzen er inderdaad op, dat bij
dit type informatie verbale codering integratie over de tijd be-
vordert. Wat betreft de wijze waarop verbale codering in zulke
situaties een medifrende rol vervult, duiden de beschikbare ge-
gevens erop dat de verbale codering ervoor zorgt dat de informa-
tie langduriger in het geheugen bewaard blijft. Zowel de
'kracht' van de verbale code als de mogelijkheid tot rehearsal
lijkt hiertoe bij te dragen. Of verbale codering ook een posi-
tieve invloed kan hebben op de integratie-operatie op zich,
kunnen wij op grond van onze onderzoeksresultaten niet zeggen.
Relevante literatuur m.b.t. deze kwestie suggereert echter dat
dit wel het geval is (zie hoofdstuk 5).

De strijd tussen theoriefn met tegengestelde ideefn omtrent
de relatie taal-waarnemen/denken, zoals de theoriefn van Bruner
en Piaget, eindigt o.i. althans voor wat temporele integratie
betreft in een gelijkspel. Beide 'partijen' hebben voor een deel
gelijk:  in een aantal situaties (lees: voor een bepaald type
informatie) heeft taal (lees: verbale codering) een positieve
invloed op de informatie-verwerking, in een aantal andere situa-
ties niet.

Een andere coderingsvorm die wij nader bestudeerd hebben in
relatie tot temporele integratie is -wat wij genoemd hebben-
'kinetische'  codering, oftewel codering van informatie d.m.v.
bewegingen. Onze onderzoeksresultaten kunnen geinterpreteerd
worden als steun biedend aan de hypothese, dat temporele inte-
gratie van bepaalde moeilijk verbaal codeerbare visuele stimuli
tenminste ten dele berust op kinetische codering van de stimuli.
Het maken van  stimulus-representerende bewegingen bleek, bij
5-6-jarige kinderen temporele integratie te faciliteren (overi-
gens niet zozeer t.a.v. het duur-aspect). Deze bevinding van een
positief effect van representerende bewegingen is niet alleen
van belang voor het inzicht in de determinanten van temporele
integratie, maar tevens voor de kwestie van de relatie tussen
motorische activiteit en cognitie (waarnemen-geheugen-denken) in
het algemeen. Dit resultaat vormt een welkome empirische onder-
steuning voor de in verschillende versies bestaande theorieen,
dat bepaalde vormen van motorische activiteit een belangriJke
functie hebben t.a.v. het cognitief functioneren van de mens
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(o.m. de Sovjet 'motor copy' theorie en de theorieen van Wolff,
Freedman en Van Meel - zie hoofdstuk 6), en tegelTjkertijd een
bijdrage  aan  de  wetenschappelijke  onderbouwing  van  bepaalde
(ortho)pedagogische trainingsmethoden (zie ook par. 10.6).

Toch zijn definitieve conclusies m.b.t.  het belang van
kinetische codering voor temporele  integratie,  momenteel  nog
niet te trekken. Hoe belangrijk kinetische codering is, hangt
voor een groot deel af van het antwoord op de vraag in hoeverre
er verinnerlijking van bewegingen optreedt met toenemende leef-
tijd. Dat er inderdaad een dergelijke verinnerlijking optreedt,
wordt binnen diverse theoriefn aangenomen, maar is erg moeilijk
empirisch aantoonbaar; tot nu toe ontbreken empirische bewijzen
op dit punt. Vooralsnog is alleen een positief effect van daad-
werkelijk uitgevoerde representerende bewegingen op temporele
integratie gevonden bij 5-6-jarige kinderen, en kon geen relatie
tussen representerende bewegingen en temporele integratie worden
aangetoond bij oudere kinderen.  Mocht uit verder onderzoek nu
blijken, dat bij oudere kinderen en volwassenen succesvolle tem-
porele integratie niet gepaard gaat met (adequate) verinnerlijk-
te kinetische representatie van de informatie, dan zou dit bete-
kenen dat kinetische codering geen noodzakelijke voorwaarde is
voor temporele integratie (ondanks het feit dat het een gunstige
invloed kan hebben op temporele integratie). In dat geval zouden
we nog wel kunnen aannemen dat voor jonge kinderen (zeg tot on-
geveer 6 jaar) kinetische representatie een belangrijk hulpmid-
del vormt bij een via andere wegen nog moeilijk op te lossen
cognitieve opgave, maar zouden we voor oudere kinderen en vol-
wassenen toch moeten zoeken naar een eventuele andere vorm van
codering. Er blijft dan in feite geen andere mogelijkheid over
dan dat 'perceptuele' of 'imaginaire' codering de temporele
integratie mogelijk maakt, en als meest geschikte coderingsvorm
Voor integratie van nonverbale informatie kan worden beschouwd.
Ook in de suggestie van Wolff (zie hoofdstuk 6, par. 6.1), dat
er in de loop van de ontwikkeling een overgang plaatsvindt van
een perceptuele strategie die voornamelijk steunt op kinetische
informatie naar een strategie die voornamelijk steunt op visuele
informatie, vinden we een dergelijke gedachte terug.

Vooralsnog blijven wij echter van mening dat kinetische co-
dering een meer essentifle rol speelt in temporele integratie.
Niet alleen is het aannemelijk dat het kinetische systeem voor
bepaalde stimuli of stimulus-aspecten het meest geschikte code-
ringssysteem is (zoals b.v. juist ruimtelijke positie en orien-
tatie (zie o.a. Goodnow, 1971)). Ook is het mogelijk , dat er
individueel verschillende vormen van informatie-verwerking be-
staan die elk op zich tot eenzelfde cognitief 'resultaat' (i.c.
temporele integratie) leiden.  Verder achten wij het, ondanks
onze wat sceptische houding in hoofdstuk 8, toch wel mogelijk,
dat kinetische codering in veel gevallen een onmisbare rol
speelt bij het integratie-proces op zich. Hoewel wijzelf nauwe-
lijks aanwijzingen hiervoor vonden in onze onderzoeksresultaten
(slechts een enkele keer werd bij 5- en 7-jarige kinderen waar-
genomen dat zij in de figuur-reconstructietaak de gehele figuur
met de vinger in de lucht natekenden), gaven wij in hoofdstuk 7
(par. 7.3.3) aan, dat in verscheidene theoretische visies deze
mogelijkheid erkend wordt. Vooral in het begrip 'phase sequence'
van Hebb (1949) en in het begrip 'feature ring' van Noton en
Stark (1971) wordt de opvatting tot uiting gebracht, dat 'motor
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scan' informatie zorgt voor de respresentatie van de structuur
van een stimulus-configuratie (naast de -'perceptuele'- repre-
sentatie van de afzonderlijke 'features'). Daarnaast willen wij
erop wijzen dat het integratie-proces op zich uiteindelijk een
handeling is, zij het een mentale (zie ook Piaget!).

Behalve de zojuist genoemde mogelijkheid,  onderscheidden
wij in hoofdstuk 7 nog twee andere mogelijke wijzen waarop kine-
tische representatie temporele integratie zou kunnen facilite-
ren. Voor een geheugen-ondersteunende werking achtten wij weinig
aanwijzingen aanwezig. Meer voelden wij voor de hypothese, dat
kinetische representatie in een of ander opzicht de aandacht
voor de te integreren informatie verbetert. Voor laatstge.noemde
hypothese waren o.i. talrijke aanwijzingen te vinden. We beslo-
ten echter dat vooralsnog alle drie mogelijkheden open bleven,
en dat het zelfs niet ondenkbaar was dat meer dan een hypothese
juist zou blijken te zijn. Kinetische representatie zou op meer-
dere wijzen temporele integratie kunnen faciliteren, al naar ge-
lang de situatie. Zo zou b.v. de mate waarin de kinetische code
'ingeslepen is' van belang kunnen zijn. Hier willen we vooral
nog eens de mogelijkheid benadrukken, dat kinetische codering
(evenals verbale codering trouwens) in principe ook een hulpmid-
del zou kunnen zijn voor een andere vorm van codering, nl. 'per-
ceptuele' codering. Op laatstgenoemde coderingsvorm gaan we nu
nader in.

Ondanks het feit dat wijzelf geen rechtstreeks onderzoek
gedaan hebben naar de  rol van 'perceptuele' of  'imaginaire'
codering, zijn er in onze onderzoeksresultaten o.i. toch diverse
aanwijzigingen te vinden waaruit kan worden opgemaakt, dat deze
coderingsvorm eveneens een belangrijke rol kan spelen in tempo-
rele integratie van visuele informatie (m.n. in het geval van
'nonverbale' visueel-ruimtelijke stimuli).

We zullen deze aanwijzingen nader bekijken.
Ten eerste is in een aantal onderzoeken gebleken dat proef-

personen spontaan beter temporeel gingen integreren bij herhaal-
de afname van een temporele integratietaak. In hoofdstuk 5 in-
terpreteerden wij dit als een gevolg van een toegenomen bekend-
heid met de te integreren stimuli. Die bekendheid zou men zich
kunnen voorstellen als een zich gevormd hebben van mentale re-
presentaties van de stimuli (of althans van de relevante sti-
mulus-kenmerken) in het lange-termijn geheugen, en wel represen-
taties in de zin van 'perceptuele' representaties. Hierdoor zou-
den stimuli steeds sneller en gemakkelijker 'perceptueel geco-
deerd'  kunnen worden (zie b.v. ook Kraut, 1976). En daardoor
weer zouden b.v. de stimuli beter in het korte-termijn geheugen
bewaard kunnen blijven (o.a. Huttenlocher en Burke; Mandler en
Robinson - zie hoofdstuk 5, par. 5.4), met als resultaat een
betere integratie over de tijd. Een (subjectief!) gemakkelijker
geworden codeerbaarheid van stimuli zou ook op andere wijze tem-
porele integratie kunnen bevorderen. De gedachte van  o.a.
Halford (zie hoofdstuk 4, par. 4.3.3) is dat, naarmate een be-
paalde cognitieve activiteit zoals coderen of in het geheugen
houden minder informatieverwerkingscapaciteit kost, er meer
capaciteit overblijft om andere cognitieve activiteiten te ver-
richten, zoals b.v. het verrichten van een mentale integratie-
operatie met meerdere in het kort geheugen aanwezige elementen.

Een tweede gegeven dat erop wijst dat temporele integratie
-zelfs over langere tijdsduur- goed mogelijk is via perceptuele
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of imaginaire codering, wordt gevormd door een resultaat van
navraag naar de door het kind gevolgde werkwijze. Een aantal
kinderen in het in hoofdstuk 5 beschreven onderzoek gaf -in
enigszins verschillende bewoordingen- te kennen dat zij de te
integreren elementen simpelweg 'vasthielden in gedachten'. Dat
deze 'strategie' succesvol kan zijn, moge blijken uit het feit
dat deze werkwijze toegepast werd door 25% van de 7-8-jarigen,
een leeftijdsgroep die zeer goed  in staat  is tot temporele
integratie in de onderzochte vorm, ook over langere tijdsduren.

Een derde bevinding uit ons onderzoek die o.i. wijst op de
geschiktheid van perceptuele codering voor integratie van infor-
matie over de tijd, is de hoge correlatie die in het in hoofd-
stuk 8 beschreven onderzoek gevonden werd tussen temporele inte-
gratie van 'nonverbale' visueel-ruimtelijke stimuli en geheugen
voor de afzonderlijke stimuli. Wij interpreteerden deze sterke
samenhang als een uiting van het feit, dat temporele integratie
in dit geval voor een groot deel een functie was van het vermo-
gen  tot adequate mentale  representatie van de te integreren
stimuli. Gezien de aard van deze stimuli is het aannemelijk, dat
het daarbij in wezen gaat om een visueel-perceptuele wijze van
representatie, ook al zou motorische activiteit op de een of
andere wijze betrokken kunnen zijn bij de vorming van de mentale
representatie.

Bovengenoemde bevindingen sluiten aan bij de in hoofdstuk
5 (par. 5.4) genoemde resultaten van onderzoek van resp.
Mwanalushi (1974) en Millar (1971), waaruit af te leiden valt
dat imaginaire codering een zeer geschikt medium is voor het
onthouden van nonverbale visueel-ruimtelijke stimuli en van
relaties tussen deze stimuli.

De conclusie, dat perceptuele of imaginaire representatie
een geschikt medium voor temporele integratie is, lijkt daaren-
tegen in te gaan tegen de theorie van zowel Bruner als Piaget,
waarin gesteld wordt dat een 'iconische' of 'imaginaire' wijze
van representeren (zoals kenmerkend voor kinderen t/m 5 jaar)
nog geen integratie van informatie mogelijk maakt  (zie o.a.
hoofdstuk 5). Naar onze mening dient men zich de perceptuele
codering, die temporele integratie mogelijk maakt, echter ook
voor te stellen als een codering in een meer abstracte vorm dan
b.v. de concrete 'iconische' vorm a la Bruner. Dit is ook de
visie van K.G. White (1974). Voorts treffen we in de moderne
ontwikkelingspsychologische onderzoeksliteratuur vrij  algemeen
de  gedachte  aan dat,  naarmate het kind ouder wordt,  het in
toenemende mate in staat is tot encodering van stimulus-infor-
matie in meer abstracte vorm (zie o.a. Das, Kirby en Jarman,
1979;  Kail en Siegel, 1977). Een zeer interessante vraag is
hierbij dan, bij welke graad van abstractie temporele integratie
mogelijk wordt! Overigens is het ter voorkoming van verwarring
wellicht verstandig, dat de hier bedoelde coderingsvorm in het
vervolg niet langer te betitelen als 'perceptuele' codering.

Na deze beschouwing over de rol van coderingsprocessen in
temporele integratie van informatie, kunnen we ons afvragen of
er 'nog meer nodig is' dan een bepaalde wijze van coderen om
temporele integratie tot stand te brengen. Het lijkt soms van
niet, zoals in het zojuist aangehaalde onderzoek uit hoofdstuk
8, waarin temporele integratie bij 5-6-jarige kinderen vrijwel
volledig verklaard kon worden door het niveau van mentale
representatie der elementen. Toch moeten andere factoren mede
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een rol spelen. Tenslotte moet altijd nog de mentale handeling
van de integratie-operatie op zich voltrokken worden,  en zal
daarnaast, al is men nog zo goed in staat tot adequaat coderen,
geen sprake kunnen zijn van temporele integratie indien men niet
de aandacht gedurende een bepaalde tijdsduur weet te handhaven.
Op deze aspecten van temporele integratie gaan wij in het reste-
rende gedeelte van deze paragraaf nog wat nader in.

2. Schema's. In hoofdstuk 4 (par. 4.3.3) gaven we aan, dat naar
de mening van een aantal onderzoekers het integratie-proces op
zich pas mogelijk wordt, of in elk geval bevorderd wordt, door
de aanwezigheid en het gebruik van bepaalde schema's in de zin
van bepaalde integrale mentale representaties. Met name Hochberg
bleek van mening, dat  dergelijke schema's een organiserende
functie hebben in de verwerking van successieve stimuli. Ook bij
Neisser (1967) treft men een soortgelijke visie aan, hoewel ge-
koppeld aan een visie op het coderingsproces. Neisser schrijft,
nadat hij  eerst visuele perceptie als een  'constructive act'
beschreven heeft *  :  ".....Such a process requires a kind of
memory, but not one which preserves pictorial copies of earlier
patterns. Instead, there is a constantly developing model, to
which each new fixation adds information" (p. 140). Hoewel wij
ook op het punt van 'schema's' zelf geen rechtstreeks onderzoek
verricht hebben, is de kwestie belangrijk genoeg om hier nog
eens ter sprake te brengen. Wij vinden het schema-idee aan de
ene kant heel aantrekkelijk t.a.v. de verklaring van temporele
integratie, maar aan de andere kant aanleiding gevend tot grote
complicaties. We zullen dit in het navolgende toelichten.

Het idee is aantrekkelijk omdat het een sleutel lijkt te
vormen tot de verklaring van het proces van omzetting van suc-
cessieve informatie in een simultaan 'geheel'. De aantrekkelijk-
heid wordt bovendien verhoogd door enkele resultaten van het
onderzoek binnen onze onderzoeksgroep die suggereren dat 'sche-
ma-vorming' inderdaad een erg belangrijke rol speelt. In het in
hoofdstuk 6 beschreven onderzoek bleek uit de observatie van het
gedrag van de kinderen o.m., dat 5-jarige kinderen veel vaker
naar het scherm keken in de antwoordfase van de figuur-recon-
structietaak dan 7-jarigen. Het was alsof de jongere kinderen
pas 'achteraf' de figuur trachtten te reconstrueren, terwijl de
oudere kinderen reeds tijdens de successieve presentatie van de
elementen volop met de reconstructie bezig waren, daarbij moge-
lijk geleid door mentale representatie van 'mogelijke'  gehele
figuren. Voorts bleek in een nog niet gepubliceerd onderzoek met
de figuur-reconstructietaak (zie Van den Boomen en Kerkhofs,
1981), dat de instructie om simpelweg twee minuten lang goed
naar de in de experimentele taak voorkomende gehele figuren te
kijken (alle vier tegelijkertijd zichtbaar op een kaart)  tot
gevolg had dat 5-6-jarige kinderen zeer veel beter in staat
waren tot temporele integratie dan tevoren het geval was ge-
weest.

* Later heeft Neisser  (zie Neisser,  1976) zijn visie op de
visuele percepie gemodificeerd; dit doet o.i. geen afbreuk aan
de mogelijke waarde van het hier beschreven idee voor de
verklaring van temporele integratie.
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Zij bereikten praktisch het niveau dat normaal is voor 7-8-jari-
gen. Dit suggereert o.i. wel zeer sterk de invloed van het zich
gevormd hebben van 'schema's' in de zin van mentale representa-
ties van de mogelijke gehele figuren.

De complicaties bestaan echter vooral hierin, dat schema-
vorming eigenlijk zelf een proces van temporele integratie lijkt
te zijn, en dat voor het gebruik van gevormde schema's tijdens
het temporele integratieproces (b.v. in de zin van 'hypothese-
testen') op zich weer temporele integratie nodig is (zie b.v.
Van Meel, 1968). Dit betekent, dat we dan nog steeds geen ver-
klaring hebben gegeven voor het temporele integratieproces.
Voorts is het zeer de vraag of met het schema-concept alle vor-
men van temporele integratie verklaard kunnen worden (op zijn
minst zullen er vele verschillende vormen van een 'schema' moe-
ten worden gepostuleerd).

Wel kunnen we zeggen dat het er sterk op lijkt, dat als er
eenmaal  'integralen' bestaan binnen het cognitieve systeem (op
wat voor wijze die daar dan ook binnengekomen zijn), dit het
temporele integratie proces sterk kan bevorderen (wederom: op
welke wijze dan ook). Het is op zichzelf ook plausibel, dat het
gemakkelijker is een reeds bestaande integraal op te roepen, dan
een geheel nieuwe integraal te vormen. Misschien kunnen we ons
een en ander dan het best zo voorstellen, dat schema's in feite
vaak resultaten zijn van in het verleden tot stand gekomen inte-
graties (integralen dus), die op hun beurt weer behulpzaam zijn,
of in elk geval gebruikt kunnen worden, bij de totstandkoming
van nieuwe integraties.  Zo'n nieuwe integratie kan inderdaad
geheel 'nieuw '   zij n, maar kan evengoed neerkomen op de selectie
van een van de bestaande schema's.

3. Aandachts- en inhibitieprocessen. We stelden reeds, dat aan-
dacht, in het bijzonder het richten van de aandacht gedurende
een bepaalde tijdsduur,  een noodzakelijke voorwaarde is voor
temporele integratie. Wat is nu, zo kunnen wij ons vervolgens
afvragen, de invloed van individuele verschillen in aandacht op
de integratie van informatie over de tijd? Of liever: op welke
wijze uiten zich deze verschillen in de integratie over de tijd?

Wij hebben in verschillende van de in de voorgaande hoofd-
stukken beschreven onderzoeken gegevens verzameld, die enig
licht kunnen werpen op deze vraag. We zijn er daarbij eigenlijk
steeds vanuit gegaan, dat er een nauwe relatie bestaat tussen
aandacht en inhibitievermogen.  Er is ook empirische evidentie
voor het bestaan van deze nauwe relatie, en bovendien vindt deze
relatie een neurologische basis in de theorie van Luria. Toch is
de relatie o.i. zeer gecompliceerd (zie o.a. hoofdstuk 9, par.
9.4),  en is er geen simpele uitspraak omtrent oorzaak-gevolg
mogelijk. In essentie lijken beide onder invloed te staan van
eenzelfde 'controle'-principe. We zullen daarom bij de bespre-
king van onze onderzoeksresultaten in  het  navolgende steeds
spreken van 'aandacht en inhibitievermogen'.

De totaalindruk die wij uit onze onderzoeksresultaten heb-
ben gekregen, is dat verschillen in aandacht en inhibitievermo-
gen tot uitdrukking komen in verschillen in het algehele niveau
van temporele integratie. Het lijkt dus niet zo te zijn, dat -
zoals wij aanvankelijk veronderstelden - verschillen in aandacht
en inhibitievermogen met name tot uiting komen in verschillen in
de tijdsspanne waarover integratie plaats kan vinden (hooguit
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bij hele jonge kinderen). We zien dit in de resultaten van zowel
het in hoofdstuk 6 als het in hoofdstuk 9 beschreven onderzoek.
In het onderzoek uit hoofdstuk 6 bleken 5- en 7-jarige kinderen,
zoals verwacht, te verschillen op diverse maten voor aandacht en
inhibitievermogen, maar wat temporele integratie betreft, was er
alleen een verschil in algemeen niveau tussen beide leeftijds-
groepen, geen differentieel effect van de factor tijdsduur. In
het onderzoek uit hoofdstuk 9 bleken hyperactieve kinderen, die
veel problemen m.b.t. aandacht (ook aandachtsduur) en inhibitie
hebben, ook alleen qua algeheel niveau van temporele integratie
te verschillen van niet-hyperactieve kinderen; er bleek bij de
hyperactieven geen sprake van een groter effect van de factor
tijdsduur of van de factor complexiteit.

In feite zien we dit verschijnsel ook terug in de resulta-
ten van enkele onderzoeken uit hoofdstuk 3, nl. die onderzoeken
waarin kinderen van verschillende leeftijd alleen verschilden in
algemeen niveau van temporele integratie, terwijl op grond van
zowel literatuurgegevens als eigen onderzoeksgegevens kan worden
aangenomen dat de leeftijdsgroepen verschilden in de diverse
aspecten van aandacht en in inhibitievermogen. Te verklaren
blijft dan nog waarom in een aantal andere onderzoeken waarin
kinderen van verschillende  leeftijd vergeleken zijn, wel een
differentieel effect van de factor tijdsduur is gevonden. Naar
onze mening kan dit verklaard worden vanuit taakspecifieke fac-
toren die de geheugenduur beinvloeden,  en incidenteel vanuit
steekproeffluctuaties. Ook is het mogelijk dat soms taakspeci-
fieke factoren in relatie tot aandacht werkzaam zijn: aandacht
mag dan tot op zekere hoogte een algemeen verschijnsel zijn, het
kan ook weer niet los gezien worden van bepaalde taak- en stimu-
lusvariabelen. Het resultaat m.b.t. aandachtsduur bij resp. 5-6
en 6-7 jarige kinderen in het onderzoek uit hoofdstuk 8 zou hier
een voorbeeld van kunnen zijn.

Wij denken, dat een minder goede aandacht (ook 'sustained
attention'), in samenhang met een minder goed inhibitievermogen,
erin bestaat,  dat de aandacht voortdurend schommelingen ver-
toont, waardoor informatie die op momenten van relatieve onaan-
dachtigheid aangeboden wordt, niet opgenomen wordt en daardoor
ook niet in het temporele integratieproces betrokken kan worden.
Daarbij moet wel aangetekend worden, dat dit geldt voor tijdsdu-
ren t/m 30 seconden. Het is niet onmogelijk, dat een differen-
tieel effect van tijdsduur optreedt als gevolg van verschillen
in aandacht en inhibitievermogen, indien het gaat om temporele
integratie over vele minuten.

Een ander punt is, dat wat hier gezegd is, geldt voor si-
tuaties waarin het individu niet zelf bepaalt over welke tijds-
duur integratie dient plaats te vinden (zoals in de in dit
proefschrift beschreven experimenten).  In het dagelijks leven
zal het individu echter vaak wel zelf bepalen over welke tijds-
duur gelntegreerd zal worden. Of liever: het individu zal zelf
bepalen hoe lang de informatie-opname in een bepaalde situatie
zal duren, en daarmee b.v. het aantal elementen dat ge1ntegreerd
kan worden.  Dit  zijn de  sltuaties waarnaar Piaget's begrip
'decentratie'  (althans de aandachtscomponent hierin - zie o.a.
Pollack, 1969), Van Meel's begrip 'temporeel perspectief'  (Van
Meel, 1968) en Kagan's begrip 'impulsiviteit' verwijzen. In deze
situaties is het ook goed mogelijk, dat individuele verschillen
in aandacht en inhibitievermogen tot uiting komen in individuele
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verschillen in de tijdsspanne waarover integratie plaatsvindt.

10.5. Consequenties van verschillen in temporele integratie

Wat zijn nu gevolgen van verschillen in vermogen tot temporele
integratie voor het  algemene  cognitieve functioneren in het
dagelijks leven?

We kunnen ons om te beginnen afvragen welke implicaties er
zijn voor de visuele waarneming van objecten en situaties (in
werkelijkheid of op afbeeldingen). Uit ons onderzoek is niet
gebleken, dat kinderen beneden de leeftijd van 4 jaar in staat
zijn tot temporele integratie van meerdere aspecten. Op grond
hiervan zou verondersteld kunnen worden, dat kinderen van deze
leeftijd een object slechts kennen aan een enkel aspect van het
object, ofwel een bepaald detail, ofwel een vage contour. Deze
veronderstelling treft men ook algemeen aan in de ontwikkelings-
psychologische literatuur (zie o.a. de theorie van Piaget;
Zaporozhets, 1965). Toch is het aannemelijk, dat integratie van
bepaalde eenvoudige aspecten, zoals kleur, al wel mogelijk is op
deze leeftijd.

Op de leeftijd van 4 jaar zijn kinderen echter zeker in
staat tot het representeren van objecten in, en het kennen van
objecten aan, meer dan een aspect (althans voor bepaalde klassen
van objecten). Het vermogen tot integratie van meerdere stimu-
lus-aspecten vormt een zeer belangrijke stap op weg naar een
meer 'realistische kijk'  op de wereld waarin het kind leeft.
Toch is een en ander nog relatief beperkt t.o.v. het oudere
kind. Binnen de visuele waarneming zullen aanvankelijk niet meer
dan twee aspecten gelntegreerd kunnen worden. En voor niet-ver-
baal codeerbare visuele stimuli zal de opname van de stimulus-
aspecten binnen een bepaalde relatief korte tijdsduur (binnen
enkele seconden) dienen plaats te vinden, wil integratie kunnen
plaatsvinden.

Een kind van 5 jaar zal echter vaak reeds in staat zijn tot
integratie van drie aspecten, en een object kunnen identificeren
als b.v.  'een klein geel rondje', of bij het vergelijken van
twee objecten op drie mogelijke punten van overeenkomst/verschil
kunnen letten. Of integratie mogelijk is, zal echter in belang-
rijke mate afhangen van de aard van de stimulus-aspecten. Een
'kleine gele ruit' zal b.v. niet onderscheiden kunnen worden van
een 'klein geel vierkant', al is het kind in wezen in staat tot
(temporele) integratie van drie aspecten. Ook zal, wederom
afhankelijk van de aard der stimulus-aspecten, de informatie-
opname, danwel het proces van vergelijking van stimulus-aspecten
van verschillende objecten, soms over een tamelijk lange tijds-
duur kunnen plaatsvinden, maar soms in een tamelijk korte tijds-
spanne moeten geschieden, wil er sprake zijn van integratie.

Voor bepaalde hogere intellectuele fenomenen, zoals conser-
vatie, is temporele integratie nodig. In bepaalde conservatie-
vraagstukken moeten b.v. lengte en breedte van een bepaald op-
pervlak worden gelntegreerd. Hoewel kinderen van 4 en 5 jaar in
staat zijn tot integratie van tenminste twee aspecten van een
situatie, hebben zij in de regel in conservatie-situaties veel
moeite met die integratie. Waarschijnlijk hebben we hier te ma-
ken met een illustratie van het feit, dat ook de aard van het
integratieproces op zich een rol speelt, gezien het resultaat
van het in  hoofdstuk  4 (par. 4.3) vermelde experiment van



-205-

Wilkening (1979), waaruit bleek dat 5-6-jarige kinderen inder-
daad al wel lengte en breedte integreren, maar nog niet op de
juiste wijze.

Feitelijk speelt temporele integratie een rol in alle meer
complexe cognitieve activiteiten. Naarmate het kind ouder wordt,
zal het in staat zijn tot steeds complexere cognitieve activi-
teiten, omdat het tot steeds meer vormen van temporele integra-
tie in staat is, en bovendien tot integratie van steeds meer
elementen. Voorbeelden zijn o.i. te vinden in b.v. het gaan
toepassen van bepaalde geheugen-strategiein zoals organisatie en
elaboratie (zie ook hoofdstuk 4), het rekenen, en het toepassen
van een 'constraint seeking'  strategie bij bepaalde vormen van
probleem oplossen (zie o.a. het werk van Bruner c.s.). Het is
gezien onze onderzoeksresultaten niet verwonderlijk,  dat deze
vormen van temporele integratie pas vanaf de leeftijd van + 7
jaar tot ontwikkeling komen.

Temporele integratie lijkt als vanzelfsprekend nodig in een
intellectuele activiteit als lezen. Toch is het nuttig zich te
realiseren dat er verschillende vormen van temporele integratie
in het lezen een rol spelen. Bij het beginnend lezen zijn m.n.
betrokken  klanksynthese  en letter-feature-integratie, bij  het
gevorderd lezen de (snelle) integratie van in successieve oog-
fixaties uit zinsdelen opgenomen informatie (zie ook hoofdstuk
3). De aard van de 'elementen'  is bij elk van deze vormen van
temporele integratie heel anders, en de aard van de integratie-
operatie op zich ook. Dit zal voor een belangrijk deel bepalen,
in hoeverre kinderen van een bepaalde leeftijd, of met een
bepaalde hoeveelheid 'leeservaring', of met een bepaalde aanleg,
is staat zijn tot lezen, en in hoeverre b.v. de factor tijdsduur
een rol speelt.

De factor tijdsduur zou ook een rol kunnen spelen in de
perceptie van muziek door kinderen van 5 8 6 jaar, gezien het
'non-verbale' karakter van tonen. Dit zou b.v. kunnen betekenen,
dat het voor kinderen van deze leeftijd moeilijker wordt een
muzikaal thema nog te herkennen wanneer dit over enige maten
wordt uitgestrekt (het compositorische middel van de 'augmenta-
tie'). Engelen (1985) constateerde dat in de ogen van muziek-
pedagogen augmentatie nog te moeilijk is voor kinderen van 5 a 6
jaar.

Een kind van 4 jaar moet verder in staat geacht worden tot
perceptie van 'gebeurtenissen',  althans in een eenvoudige vorm
(auditief, danwel visueel danwel haptisch). Het moet in bepaalde
situaties kunnen zien, dat 'het een na het ander plaats had'.
Dit lijkt ons b.v. tot uiting te komen in het vermogen tot imi-
tatie van  bepaalde handelingen (van anderen), dat 4-jarigen
bezitten. Die gebeurtenissen zouden o.i. echter niet veel 'ele-
menten' mogen bevatten, en, in gevallen dat de 'elementen' moei-
lijk in taal te representeren zijn, niet over te lange tijdsduur
(langer dan 10 8 15 seconden) mogen plaatsvinden. In aansluiting
hierop kan ook verwacht worden, dat 4-jarigen onder bepaalde
condities in staat zijn tot het waarnemen van oorzaak-gevolg
relaties.

10.6 Pedagogische implicaties

Onze onderzoeksresultaten hebben o.i. diverse pedagogische
implicaties. In de eerste plaats zou men binnen het onderwijs
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(maar in feite binnen het omgaan met kinderen in het algemeen)
rekening moeten houden met de beperkingen die bij jongere
kinderen bestaan m.b.t. verschillende vormen van temporele
integratie. Hoewel we door de veelvormigheid van het temporele
integratie-concept  voorzichtig moeten zijn met generaliseren,
kunnen we zeker enkele richtlijnen geven. Zo zou men erop moeten
letten, dat men 4-jarigen geen opdrachten met meer dan twee ele-
menten geeft. En men zou er bij een kind van 4 of 5 jaar reke-
ning mee moeten houden, dat het minder geneigd is verband te
leggen tussen moeilijk in woorden te vatten situaties, naarmate
die situaties verder in de tijd uiteen liggen. Verder zou men
van een 5- of 6-jarig kind niet mogen verwachten, dat het zonder
enige specifieke oefening in staat is tot klanksynthese; inen

dient hier rekening mee te houden bij eventueel gebruik van een
klanksythesetest als 'leesrijpheid'test.

Als men nu kinderen zou willen 'trainen' in enigerlei vorm
van temporele integratie, hoe zou men dat dan het beste kunnen
doen? Naar onze mening kan men in veel gevalen al veel bereiken
louter door ernaar te streven bij de kinderen adequate mentale
representaties van de te integreren elementen aan te brengen.
Dit kan rechtstreeks gebeuren, zoals via het herhaaldelijk laten
zien van bepaalde visuele vormen. Het kan ook indirect, zoals
door het laten benoemen van voorwerpen of door het laten maken
van met een bepaalde vorm corresponderende bewegingen.

Aan bewegen als 'middel' willen we hier speciale aandacht
schenken. In ons onderzoek is gebleken, dat de instructie tot
het maken van representerende  handbewegingen bij 5-6 jarige
kinderen leidt tot  een  duidelijke verbetering van temporele
integratie (althans voor wat betreft nonverbale visuele infor-
matie). Dit resultaat is niet alleen van belang met het oog op
practische mogelijkheden tot training van temporele integratie,
maar ook in meer algemene zin. Het geeft empirisch-wetenschap-
pelijke steun aan reeds bestaande (ortho)pedagogische
trainingsmethoden zoals die van Fernald en Montessori, waarin
getracht wordt de perceptie positief te beinvloeden  d.m.v.
motorische activiteit. Waar in de wetenschappelijke literatuur
nogal eens getwijfeld wordt aan het effect van dergelijke
methoden (zie hoofdstuk 6 en 7), zijn wij van mening, dat het
gebruik maken van bewegingen als (ortho)pedagogisch trainings-
instrument bijzonder zinvol kan zijn, onder voorwaarde dat dit
middel op de juiste wijze wordt toegepast. Voor dit laatste is
een genuanceerde visie op de werking noodzakelijk. Onder bepaal-
de condities kunnen bewegingen een positief effect hebben, onder
andere echter niet. Het gaat er dus om de juiste condities te
kennen.  Zo laten onze onderzoeksresultaten b.v. zien, dat de
leeftijd van het kind een rol speelt. Ook is gebleken, dat bij
hyperactieve kinderen het effect van representerende bewegingen
minder sterk is dan bij andere kinderen (terwijl in de praktijk
(senso-)motorische trainingsmethoden juist bij kinderen met dit
type problematiek wordt toegepast). Van een aantal andere facto-
ren, zoals de aard van de informatie, is aannemelijk, dat zij
medebepalend zijn, maar is nog weinig of niets bekend omtrent de
exacte invloed. Wij willen pleiten voor wetenschappelijk onder-
zoek  waarin  nauwkeurig  nagegaan  wordt bij  welke perceptuele
taken, onder welke taakcondities, bij welk type van bewegingen
en bij welk ontwikkelingsniveau taakgerichte motorische activi-
teit een ondersteunende functie heeft bij de waarneming. Bij dit
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onderzoek moeten ook hyperactieve kinderen en kinderen met lees-
en schrijfstoornissen betrokken worden. Op basis van de uitkom-
sten van het onderzoek kunnen vervolgens meer verfijnde (ortho)
pedagogische strategiefn worden ontwikkeld.

Aan de resultaten van het door ons verrichte onderzoek bij
hyperactieve kinderen kan  overigens o.i. nog een belangrijk
orthopedagogisch principe worden ontleend. De instructie tot het
maken van representerende bewegingen leidde bij de hyperactieve
kinderen tot een duidelijke vermindering van niet-stimulus-gere-
lateerde motorische activiteit. Naar onze mening schuilt in deze
bevinding een belangrijk alternatief voor b.v. het gebruik van
psychofarmaca ter reductie van hyperactief gedrag.
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SAMENVATTING

Informatieverwerking · en gedrag spelen  zich  af  in  de  tijd.   In
vrijwel alle dagelijkse activiteiten van de mens is sprake van
relateren van temporeel gescheiden elementen oftewel 'temporele
integratie'. Voorbeelden zijn te vinden in de perceptie of pro-
ductie van spraak en muziek, het lezen, de perceptie van gebeur-
tenissen, de perceptie van objecten of situaties die niet  'in
een oogopslag' waarneembaar   zijn, de uitvoering van bepaalde
sequentigle bewegingspatronen tijdens b.v. sportbeoefening. Dit
proefschrift handelt over onderzoek naar de ontwikkeling van
temporele integratie binnen de informatieverwerking bij kinde-
ren, en naar de determinanten van deze ontwikkeling. In het
bijzonder wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre zich
bij kinderen een ontwikkeling voordoet in de zin van het kunnen
overbruggen van steeds langere tijdsduren.

Nadat in het inleidende hoofdstuk een historisch overzicht
van het temporele integratie concept binnen de psychologie is
gegeven, worden in hoofdstuk 1 de directe theoretische achter-
gronden van het eigen ontwikkelingspsychologisch onderzoek op
dit terrein beschreven. De interpretatie van bepaalde resultaten
van onderzoek van Van Meel c.s. naar temporele factoren in de
waarneming bij kinderen met leermoeilijkheden, vormde de aanlei-
ding tot een nadere verkenning van de literatuur, gericht op
eventuele hypothesen en/of onderzoeksgegevens m.b.t. ontwikke-
ling van temporele integratie. In vooraanstaande ontwikkelings-
psychologische theoriein, zoals die van Piaget en Bruner, bleek
impliciet een belangrijke rol te worden toegekend aan de ontwik-
keling van een vermogen tot temporele integratie, m.n. in de
leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar. Expliciet onderzoek naar ontwik-
keling van temporele integratie bleek nog nauwelijks gedaan te
zijn. In feite kon alleen onderzoek van Pollack als zodanig be-
schouwd worden: in dit onderzoek bleken perceptuele illusie-
verschijnselen toe te nemen met het stijgen der leeftijd,  in
situaties waarin successieve presentatie van stimuli plaatsvond.
Daarnaast werden nog wel enkele andere onderzoekslijnen getra-
ceerd waarbinnen,  zonder dat het begrip temporele integratie
expliciet gehanteerd was, bepaalde voor  de  ontwikkeling  van
temporele integratie relevante empirische gegevens verkregen
waren. Geconcludeerd werd, dat nader, meer systematisch onder-
zoek naar de ontwikkeling van temporele integratie 'op macro-
niveau ' (d.w.z. integratie over tijdsduren van een of meer
seconden) zeer de moeite waard was.

In hoofdstuk 2 wordt een eerste eigen experiment  m.b.t. de
ontwikkeling van temporele integratie beschreven. In dit experi-
ment werden de factoren tijdsduur en 'complexiteit' (d.w.z. aan-
tal te integreren elementen) onafhankelijk van elkaar gemanipu-
leerd. Gebruik werd gemaakt van een speciaal ontwikkelde experi-
mentele taak, de z.g. 'figuur-reconstructietaak'. Op deze visue-
le waarnemingstaak, waarin onder verschillende condities figuren
herkend dienden te worden waarvan de onderdelen successief ge-
presenteerd werden, leverden 5-jarige kinderen in het algemeen
beduidend minder goede prestaties dan.7-jarigen. Er werden onaf-
hankelijke effecten van de factoren tijdsduur en complexiteit
gevonden. Als belangrijkste resultaat werd gezien de aanwijzi-
gingen voor een ontwikkeling in de zin van een kunnen overbrug-
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gen van steeds langere tijdsintervallen, m.n. tussen 5 en 7
jaar. De resultaten van het experiment met de figuur-reconstruc-
tietaak vormden aanleiding tot voortgezet onderzoek naar aard en
determinanten van de ontwikkeling van temporele integratie, spe-
ciaal in de leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar; in de hoofdstukken 3
t/m 9 wordt over dit onderzoek gerapporteerd.

Hoofdstuk 3 bevat de beschrijving van een aantal experimen-
ten met als doel een nadere exploratie van temporele integratie-
verschijnselen op zich. In deze experimenten werd gebruik ge-
maakt van verschillende taken, waarin integratie van informatie
van uiteenlopende aard gevraagd werd, en werd het effect van
manipulatie van de factor tijdsduur meer uitgebreid onderzocht.
Uit de resultaten blijkt, dat de aard van de taak en van de te
integreren informatie van invloed zijn op temporele integratie-
verschijnselen bij kinderen tussen 4 en 8 jaar. Zowel de leef-
tijd waarop kinderen voor het eerst in staat zijn tot temporele
integratie, als het effect van de factor tijdsduur, wordt hier-
door be nvloed. Een differentieel effect van de factor tijdsduur
op verschillende leeftijdsniveaus werd alleen gevonden voor in-
tegratie van moeilijk verbaal  codeerbare visuele  informatie,
maar niet voor integratie van auditief-verbale of verbaal co-
deerbare visuele informatie. Het ontwikkelingspatroon voor tem-
porele integratie zoals gemeten met de in hoofdstuk 2 beschreven
figuur-reconstructietaak kan worden beschouwd als representatief
voor de ontwikkeling van temporele integratie van het eerstge-
noemde type informatie. Temporele integratie zoals gemeten met
de figuur-reconstructietaak bleek op 4-jarige leeftijd nog nau-
welijks ontwikkeld. Kinderen van 4 jaar bleken echter wel in
staat tot bepaalde andere vormen van temporele integratie. Sexe-
verschillen m.b.t. temporele integratie tussen 4 en 8 jaar wer-
den nauwelijks gevonden; alleen hadden meisjes meer moeite dan
jongens met integratie over tijdsduren langer dan 1 15 seconden.

In de laatste paragraaf van hoofdstuk 3 wordt enig onder-
zoek beschreven, waaruit blijkt dat temporele integratie zoals
gemeten met de figuur-reconstructietaak sterk gerelateerd is aan
schoolrijpheid, en minder goed ontwikkeld is bij kinderen met
leermoeilijkheden.

Hoofdstuk 4 is een theoretisch hoofdstuk, gewijd aan moge-
lijke determinanten van de ontwikkeling van temporele integra-
tie. Op basis van een 'taakanalyse' van het temporele integratie
proces binnen de waarneming, werd gesteld dat directe oorzaken
van ontwikkelingen in temporele integratie in theorie gelegen
kunnen zijn in ontwikkelingen in vermogen van kinderen tot: a.
het  gedurende  een  bepaalde  tijd  richten  van  de  aandacht  op
stimuli;  b.  het gedurende een bepaalde tijd in het geheugen
bewaren van een of meer binnengekomen informatie-eenheden; c.
het  verrichten van  de  eigenlijke mentale  handeling  van  het
integreren (integratie 'sec' genoemd). Vervolgens werd nagegaan
wat er binnen de ontwikkelingspsychologische literatuur bekend
was over de ontwikkeling van de o.i. bij temporele integratie
(direct of indirect) betrokken cognitieve functies. Geconclu-
deerd werd, dat sommige ontwikkelingen in temporele integratie
zonder meer terug te voeren waren op bepaalde uit de literatuur
bekende ontwikkelingsfenomenen, maar dat voor de verklaring van
andere aspecten van temporele integratie ontwikkeling nog te
weinig onderzoeksgegevens voorhanden waren. Besloten werd nader
onderzoek te verrichten naar de determinanten van m.n. de ont-
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wikkeling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar. Dit on-
derzoek heeft zich geconcentreerd op de rol van aandachts- en
inhibitieprocessen, geheugenprocessen en verbale en kinetische
mediatieprocessen  (waarbij mediatieprocessen opgevat zijn als
mogelijke indirecte determinanten).

Het in hoofdstuk 5 beschreven onderzoek was gericht op de
mogelijke rol van verbale mediatieprocessen. Volgens de ontwik-
kelingspsychologische literatuur zou m.n.  tussen 5 en 7 jaar
verbaal symboolgebruik een belangrijke rol gaan spelen in de
informatieverwerking van het kind (o.m. als een vorm van spon-
taan 'strategie'-gebruik t.b.v. het geheugen), en verschillende
resultaten van het in hoofdstuk 3 beschreven eigen onderzoek
suggereerden een ondersteunende functie van taal bij temporele
integratie. Uit de resultaten van het onderzoek kan evenwel ge-
concludeerd worden, dat verbaal symboolgebruik geen rol van be-
tekenis speelt in de ontwikkeling van temporele integratie tus-
sen 5 en 7 jaar, zoals gemeten met de figuur-reconstructietaak.
Hooguit zou verbale codering van stimuli van enig nut kunnen
zijn voor kinderen die moeite hebben met het tot stand brengen
van temporele integratie langs de 'natuurlijke' weg. De onder-
zoeksbevindingen leverden echter aanwijzigingen OP voor het
bestaan van een geschiktere representatie-modus voor temporele
integratie van nonverbaal visueel-ruimtelijke informatie,  nl.
'kinetische' representatie, oftewel representatie in de vorm van
bewegingen, b.v. handbewegingen. Deze mogelijkheid werd in het
in hoofdstuk 6 en 7 beschreven onderzoek nader onderzocht.

In het in hoofdstuk 6 gerapporteerde onderzoek werden met
behulp van video-registratie de bewegingen geobserveerd die

resp. 5- en 7-jarige kinderen spontaan maakten tijdens het uit-
voeren van de temporele integratietaak. Er werden twee hoofd-
categoriein van bewegingen onderscheiden: stimulus-gerelateerde
(b.v.  representerende handbewegingen) en niet-stimulus-gerela-
teerde bewegingen (b.v. houdingsveranderingen of wegkijken van
de taak). Het maken van representerende handbewegingen bleek bij
5-jarige kinderen positief gecorreleerd te zijn met de prestatie
van de temporele integratietaak,  daarmee steun gevend aan de
hypothese dat kinetische mediatie een rol speelt in de ontwikke-
ling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar. Bij 7-jarigen
werd een dergelijke relatie echter niet gevonden, en evenmin
maakten 7-jarige kinderen meer representerende bewegingen dan
5-jarige. Vooralsnog werd als probleem gesignaleerd het onder-
zoeken  van een mogelijke  verinnerlijking van representerende
motorische activiteit. Bewegingen binnen de andere hoofdcatego-
rie, de niet-stimulus-gerelateerde bewegingen, bleken over het
algemeen meer voor te komen bij 5-jarigen dan bij 7-jarigen, en
waren m.n. bij 7-jarigen negatief gecorreleerd met de prestatie
op de temporele integratietaak. Deze resultaten werden gelnter-
preteerd als een bevestiging van de hypothese, dat de ontwikke-
ling van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar ten dele be-
paald wordt door een ontwikkeling in het richten en vasthouden
van de aandacht, in samenhang met een ontwikkeling in het vermo-
gen tot inhibitie van motorische activiteit.

In hoofdstuk 7 wordt een tweetal experimenten beschreven
dat ten doel had aan te tonen dat de in het voorgaande onderzoek
gevonden relatie tussen temporele integratie en het maken van
representerende  bewegingen ook werkelijk een causaal verband
weerspiegelde. Kinderen van 5-6 jaar kregen opdracht om bij de
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presentatie van elk element in de figuur-reconstructietaak met
de vinger een beweging in de lucht te maken waardoor dat onder-
deel gerepresenteerd werd. Hun  temporele  integratieprestaties
werden vergeleken met die van even oude kinderen die niet een
dergelijke instructie kregen. Uit de resultaten bleek, dat 'ver-
plichte' Kinetische representatie een significant positief ef-
fect op temporele integratie had. Hiermee werd verdere onder-
steuning gevonden voor de hypothese dat kinetische mediatie een
rol speelt in de ontwikkeling van temporele integratie tussen 5
en 7 jaar. Tevens werd hiermee een belangrijke aanvulling gele-
verd op de tot dusverre geringe hoeveelheid empirisch bewijs-
materiaal voor de algemene stelling, dat motorische activiteit
een positieve invloed kan hebben op het cognitief functioneren
(waarop o.m. bepaalde (ortho)pedagogische trainingsmethoden
gebaseerd zijn). Aan het slot van hoofdstuk 7 wordt nader inge-
gaan op de vraag op welke wijze representatie d.m.v. bewegingen
tot betere temporele integratie leidt. Vooralsnog zou kinetische
representatie o.i.  langs elk van drie mogelijke wegen invloed
kunnen uitoefenen op temporele integratie bij jonge kinderen:
via verbetering van de aandacht, via ondersteuning van het
geheugen, of via facilitatie van integratie op zich (integratie
'sec').

In het in hoofdstuk 8 beschreven onderzoek is m.n. de vraag
gesteld in welke mate de ontwikkeling t.a.v. het tijdsduur-
aspect van temporele integratie tussen 5 en 7 jaar toegeschreven
kan worden aan een ontwikkeling in resp. aandachtsduur en geheu-
genduur. Aandachtsduur werd in dit onderzoek OP meer directe
wijze gemeten dan in het onderzoek uit hoofdstuk 6, nl. via een
reactietijdtaak met variabel preparatie-interval.  Geheugenduur
werd gemeten d.m.v. vergelijking van de mate waarin de afzonder-
lijke elementen van de figuur-reconstructietaak onthouden werden
over tijdsduren van verschillende lengte. Uit de resultaten komt
een toename van geheugenduur naar voren als belangrijkste
determinant van de ontwikkeling t.a.v. het tijdsduur-aspect van
temporele integratie; een ontwikkeling in aandachtsduur lijkt
niet of nauwelijks een rol te spelen. Op basis van het geheel
van resultaten wordt de conclusie getrokken, dat de ontwikkeling
van temporele integratie van visueel-ruimtelijke stimuli tussen
5 en 7 jaar voor een groot deel een functie is van de ontwikke-
ling van het vermogen tot adequate mentale representatie van dit
type stimuli.

Op de relatie tussen temporele integratie enerzijds en aan-
dachts- en inhibitieprocessen anderzijds, die reeds in hoofdstuk
6 ter sprake kwam, wordt nader ingegaan in hoofdstuk 9. In dit
hoofdstuk wordt verslag gedaan van onderzoek bij z.g. 'hyper-
actieve' kinderen. In de eerste van de twee verrichte studies
werd temporele integratie onderzocht bij 7-10 jarige hyperactie-
ve en niet-hyperactieve kinderen, en werden de door de kinderen
tijdens de uitvoering van de temporele integratietaak spontaan
gemaakte bewegingen geobserveerd (met behulp van video-registra-
tie). Het tweede onderzoek hield een vergelijking (wat betreft
temporele integratie) in van hyperactieve en niet-hyperactieve
kinderen van jongere leeftijd: 5-6 jaar. Uit de onderzoeks-
resultaten blijkt, dat hyperactieve kinderen op elk leeftijds-
niveau tussen 5 en 10 jaar minder goed zijn in temporele inte-
gratie (zoals gemeten met de figuur-reconstructietaak) dan
niet-hyperactieve kinderen. Het is vooral het algehele niveau
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van temporele integratie dat op een lager peil staat dan bij
niet-hyperactieve kinderen. Een aantal hyperactieve kinderen
heeft echter problemen met specifieke aspecten van temporele
integratie.  Alleen bij de jongste leeftijdsgroep hyperactieve
kinderen werd een licht algemeen effect van de factor tijdsduur
gevonden. Bij 7-10 jarige hyperactieve kinderen werd een com-
plexe relatie gevonden tussen temporele integratie en de mate
van niet-stimulus-gerelateerde activiteit: onder twee condities
was sprake van een negatieve correlatie, onder een derde condi-
tie daarentegen van een positieve correlatie. Ein en ander werd
geinterpreteerd in termen van individuele verschillen in behoef-
te aan stimulatie bij hyperactieve kinderen.

In het onderzoek bij hyperactieve kinderen werd tevens na-
gegaan of de instructie tot het maken van representerende hand-
bewegingen (vgl. hoofdstuk 7) ook bij deze kinderen een positief
effect op temporele integratie had. Tegen de verwachting  in
bleek bij hyperactieve kinderen nauwelijks een positief effect
op te treden. De verklaring voor dit resultaat werd gezocht in
de ernst van de aandachtsproblemen die deze kinderen hebben. Het
laten maken van representerende handbewegingen leidde wel tot
een  vermindering van de niet-stimulus-gerelateerde motorische
activiteit.

In hoofdstuk 10 tenslotte worden de belangrijkste resulta-
ten van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoeken
besproken in het licht van de verschillende theoretische noties
m.b.t. temporele integratie. Tevens wordt een aantal consequen-
ties aangegeven voor het algemeen cognitief functioneren en voor
het omgaan met kinderen. Geconcludeerd wordt, dat er geen sprake
is van een unitair temporeel integratie-proces, maar dat er ver-
schillende vormen van temporele integratie bestaan binnen de
menselijke informatieverwerking, die elk een eigen  ontwikke-
lingspatroon vertonen. M.b.t. het tijdsduuraspect van temporele
integratie wordt geconcludeerd, dat de ontwikkeling in de zin
van het kunnen overbruggen van steeds langere tijdsspannen min-
der spectaculair is dan resp. de ontwikkeling van steeds nieuwe
vormen van temporele integratie en de ontwikkeling m.b.t. het
complexiteitsaspect. Coderingsprocessen spelen een belangrijke
rol als determinanten van ontwikkelingen in temporele integra-
tie; voor elke vorm van temporele integratie bestaat een meest
geschikte coderingsvorm. Kinetische representatie bevordert
temporele integratie. Aandachts- en inhibitieprocessen spelen
mede een rol bij temporele integratie. Ontwikkelingen in tempo-
rele integratie verruimen gedurende de gehele cognitieve ontwik-
keling de cognitieve mogelijkheden van kinderen. In de praktijk
van opvoeding en onderwijs dient men rekening te houden met de
beperkte temporele integratie mogelijkheden van jonge kinderen.
De resultaten van het onderzoek naar het effect van instructie
tot het maken van representerende bewegingen zijn van belang
voor zowel de wetenschappelijke onderbouwing en verfijning van
bepaalde (ortho)pedagogische methoden, als de ontwikkeling van
nieuwe methoden (zoals b.v. het reduceren van storende overmati-
ge motorische activiteit d.m.v. het 'sturen' van activiteit in
een bepaalde richting).
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A BRIDGE OVER TIME:
DEVELOPMENT OF TEMPORAL INTEGRATION IN CHILDREN

SUMMARY

Information processing and behavior occur within time. In almost
all human activities one can see a relating of temporally
separated elements: 'temporal integration'. Examples can be
found in the perception or production of speech and music,
reading, the perception of events, the perception of objects or
situations which cannot be perceived at a single glance, and the
performance of certain sequential movement patterns during
sports. This dissertation is about research on the development
of temporal integration within information processing  by
children and on the determinants of tnis development. Special
attention is given to the question to what extent there is a
development in children's ability to bridge increasingly long
time spans.

A historical review of the concept of temporal integration
is presented in the Introduction. The direct theoretical
background of the author's own research on the development of
temporal integration is described in Chapter 1. Van Meel's
interpretation of certain results of research on perception in
children with learning disabilities led to an exploration of the
literature in order to find possible hypotheses and/or research
findings on development  of  temporal integration. It appeared
that in prominent theories of psychological development such as
those of Piaget and Bruner, an important place had been given to
the development of temporal integration, especially in the age
range from 5 to 7.  However,  little explicit research on the
development of temporal integration had been done. In fact,
Pollack was the only one doing such research: in this research
perceptual illusions appeared to increase with age in situations
in which successive presentation of stimuli took place. In

addition, some other research lines were traced in which some
relevant empirical data were obtained, without explicitly using
the concept of temporal integration. It was concluded that more
specific and systematic research on the development of temporal
integration 'on macrolevel' (integration across time intervals
of one or more seconds) would be worthwhile.

In Chapter 2 the first experiment bearing on the
development of temporal integration is described. In this
experiment, the factors time span and 'complexity'  (number of
elements to be integrated)  were manipulated  independently of
each other. A specially developed experimental task was used,
the so-called 'figure-reconstruction task'. On this visual task,
in which, under different conditions, subjects have to recognize
simple forms when the parts of these forms (simple lines) are
presented to them sequentially, five-year-old children performed
more poorly than seven-year-olds. The results showed independent
influences of total time span and complexity. The most important
results of this study was considered to be the indication of a
development  in  the ability to bridge increasingly long time
intervals, especially between the ages of 5 to 7. The results of
the experiment with the figure-reconstruction task led to



-214-

further research on the nature and determimants of the
development of temporal integration, especially in the age range
of 5 to 7; this research is described in Chapters 3 through 9.

In Chapter 3, several experiments are reported, aimed at a
further exploration of temporal integration phenomena. Different
tasks were used, in which integration of various kinds of
information was asked of subjects; the effect of manipulation of
time span was also further explored. The results show that the
nature of the task at hand and the nature of the information to
be  integrated are important  factors with respect to temporal
integration phenomena in children between 4 and 8 years of age.
The age at which children first show signs of temporal
integration, as well as the effect of time span, depend in part
on these factors. A differential effect of time span was found
only in the case of integration of visual information which
could not be easily coded verbally; it was not found if verbal
coding was easy, or if the information was of an auditory-verbal
nature.  Temporal integration as measured by the figure-recon-
struction task described in Chapter 2,  shows a developmental
pattern which represents the development of integration of
information of the former type. This form of temporal
integration appears to be hardly developed at age 4. Four-year-
old children, however, are capable of certain other forms of
temporal integration. On the whole, no significant sex
differences in temporal integration were found between 4 and 8
years of age; the only exception was that girls had more
difficulty with integration over a time span of more than 15
seconds.

In the final part of Chapter 3, some results are described
which show that temporal integration as measured by the figure-
reconstuction task is strongly related to school readiness, and
is less developed in children with learning difficulties.

Chapter 4  is a theoretical chapter about possible
determinants  of  development of temporal integration. On the
basis of a 'task analysis' of the process of temporal
integration in perception,  it was postulated that possible
direct causes of development in temporal integration are
development in the capacity to (a) sustain attention to stimuli
during a certain time span, (b) keep one or more information
elements in memory during a certain time interval, (c) perform
the mental operation of integrating elements. Next, the
literature on cognitive development was studied to see what was
known about developments in psychological processes which we saw
as directly of indirectly involved in temporal integration. It
was concluded that some developments in temporal integration can
be related to specified known developmental phenomena, but there
were no data to explain other aspects of the development of
temporal integration. We decided to investigate the determinants
of  the development of temporal integration especially between
the ages of 5 and 7. Our research was focused on the possible
role of attentional and inhibitory processes, memory processes
and verbal and kinetic coding processes.

The research described in Chapter 5 investigated the role
of verbal mediation. According to the literature on cognitive
development, especially the age range from 5 to 7 would be a
period in which the use of verbal symbols is becoming
increasingly inportant in children's information processing (for
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instance, as a form of spontaneous use of memory 'strategies');
furthermore, several results of the autor's own research
described in Chapter 3, made it likely that language can be an
aid to temporal integration. However, from the empirical data
presented in Chapter 5,  it can be concluded that the use of
verbal symbols does not play an important part in the
development of temporal integration in the age range from 5 to 7
as measured by the figure-reconstruction task. At most, verbal
coding can be of some help to children who have difficulty
accomplishing temporal integration in the 'natural' way.
However, research findings provided indications of the existence
of a more appropriate mode of representation for temporal
integration of nonverbal visuo-spatial information, namely
kinetic representation, i.e. representation in the form of

movements, for example, hand movements. This possibility was
further examined in research which is described in Chapters 6
and 7.

In Chapter 6, a study is described in which, with the aid
of video-recording, the spontaneous movements of children of 5
and 7 years of age were observed when they were performing a
temporal integration task. A distinction was made between two
main movement categories: stimulus-related movements (for
instance, representational hand movements), and non-stimulus-
related movements (for instance, changes in posture or off-task
glances). With 5-year-old children the use of representational
(i.e. stimulus-tracing) hand movements appeared to be positively
correlated with temporal integration, lending support to the
hypothesis that kinetic mediation plays a part in the
development of temporal integration between the ages of 5 and 7.
With 7-year-olds, however, such a relationship was not found;
nor did 7-year-old children make more representational movements
than 5-year-olds.  One of  the problems studying the relation
between temporal integration and representational movements is
how to investigate covert kinetic representation.  As to the
other main category, non-stimulus-related movements were found
more frequently with 5-year-olds  than with 7-year-olds, and
were, especially with 5-year-old children, negatively correlated
with temporal integration. These results are interpreted  as
supporting the hypothesis tnat the development of temporal
integration between 5 and 7 is in part determined by development
in directing and  sustaining attention, in connection with a
developing ability to inhibit motor activity.

In Chapter 7, two experiments are described which were
designed to prove that the relationship found between temporal
integration and the use of representational movements indeed
reflected a causal relationship. Five- to six-year-old children
were instructed to make a stimulus-tracing hand movement each
time an element appeared on the screen in the figure-
reconstruction task. Their performance on the temporal
integration task was compared to the performance of children of
the same age, who did not receive the instruction. The results
showed that 'obligatory' kinetic representation had   a
significant, positive effect on temporal integration. This lends
further support to the hypotnesis that kinetic mediation plays a
part in the development of temporal integration in the age range
from 5 to 7. At the same time, additional empirical evidence is
provided for the general hypothesis that motor activity can have
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a positive influence on cognitive development  (a supposition
which lies at the heart of certain educational training
methods). In the final section of Chapter 7 we go into question
how temporal integration is facilitated    by   making
representational hand movements. Kinetic representation might
exert a positive influence on temporal integration in any of
three possible ways:  by improving attention,  by  supporting
memory, or by facilitating the operation of integration itself.

The study which is reported in Chapter 8 sought to find an
answer to the question to what extent the development towards
integration over increasingly long time intervals, between 5 and
7 years of age, can be ascribed to a development in sustained
attention and memory duration respectively. Sustained attention
was measured more directly than was the case in the Chapter 6
study, namely  by  using  a reaction time task with variable
preparation intervals. Memory duration was measured   by
comparing how well the separate elements in the figure-
reconstruction task were remembered over time intervals of
different length. From the results it appears that an increase
in memory duration is the most important factor in the 5 to 7
development in temporal integration; a development in sustained
attention seems to play a practically negligible part. Based on
all the results, the conclusion is drawn that the 5 to 7
development in temporal integration of visuo-spatial stimuli is
for the  greater  part  a  function of  the development of  the
ability to represent such stimuli in an adequate manner.

The relationship between temporal integration on the one
hand and attentional and  inhibitory processes on the other,
which was already discussed in Chapter 6, is further examined in
Chapter 9. In this chapter, two studies are reported which were
done with 'hyperactive ' children. In the first investigation,
temporal integration was studied in 7- to 10-year-old
hyperactive and non-hyperactive children; in addition, with the
aid of video-recording, the spontaneous movements of the
children were observed when they were performing the temporal
integration task. In the second investigation, temporal
integration was studied in hyperactive and non-hyperactive
children of a younger age: 5-6 years. The results show that
hyperactive children have lower Scores on the figure-
reconstruction task at each age level between 5 and 10 years. In
particular, the general level of temporal integration is lower
than in non-hyperactive children. However, some hyperactive
children have difficulties with specific aspects of temporal
integration. Only with the youngest group of hyperactive
children was a slight general effect of time span found. With 7-
to 10-year-old hyperactive children, a complex relationship was
found between temporal integration and non-stimulus-related
motor activity: under two conditions there was a negative
correlation, while under a third condition there was a positive
correlation. These results were interpreted in terms of
individual differences in need for stimulation among hyperactive
children.

In the studies with hyperactive children, we also
investigated whether for these children, too, the instruction to
make stimulus-tracing hand movements (see Chapter 7) would have
a positive effect on temporal integration. Contrary to
expectation, with hyperactive children hardly a positive effect
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was found. This result is explained  by referring to the
seriousness of the attentional problems which hyperactive
children have. The instruction to make representional hand
movements did however result in a decrease of non-stimulus-
related motor activity.

Finally, in Chapter 10 the main results of the research
described in the previous chapters are discussed in the light of
the various theoretical notions bearing on temporal integration.
Also, several implications are indicated as to general cognitive
functioning and working with children. The conclusion is drawn
that temporal integration should not be regarded as a unitary
concept, but instead there are many different forms of temporal
integration within human information processing, each with its
own developmental pattern. As to the aspect of time span, it is
concluded that the development in the ability to bridge
increasingly long time spans is not as spectacular as the

development of ever new forms of temporal integration and the
development towards integration of more complex information
respectively.  Coding processes are  important determinants of
developments in temporal integration; for each form of temporal
integration there is a most suitable mode of representation.
Kinetic representation facilitates temporal integration.
Attentional and inhibitory processes are also involved in

temporal integration. Developments in temporal integration are,
during the childhood years, constantly broadening the cognitive
capacities of children. Education should take into account the
limited temporal integration capacities of young children. The
results of the experiments in which children have been
instructed to make representional movements are important to the
provision of a scientific basis for and refinement of certain
educational methods, as well as to the development of new
methods (for instance, reducing  excessive motor activity by
'guiding' activity in a specified direction).
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BIJLAGE 1

INSTRUCTIE ZOALS GEGEVEN AAN DE PROEFPERSONEN IN HET IN
HOOFDSTUK 2 BESCHREVEN FIGUUR-RECONSTRUCTIE EXPERIMENT

12

3          4           5

67

1. Introductie

"Op dit scherm kunnen figuurtjes vertoond worden. Ik zal je eens
een figuurtje laten zien": proefleider laat  1-4-7 zien  (1 sec).
"Zie je wel? Nu heb ik hier een kaart met figuurtjes erop; kun
jij  nu aanwijzen welk figuurtje je daarnet gezien hebt? Goed
ZO".
(Indien fout aangewezen: noteren. Vervolgens figuurtje 1-4-7
nog eens laten zien, en tegelijkertijd kaart laten zien, zodat
proefpersoon kan vergelijken. Daarna nog eens proberen.)
"Ik zal nog een paar figuurtjes laten zien: deze (1-2-4) (1 sec
presenteren + laten aanwijzen op kaart), en deze (5-6-7) (idem),
en die (1-3-4) (idem)."
Vervolgens ook figuren van 5 streepjes laten zien + laten
aanwijzen op kaart: 1-2-4-6-7 1-2-3-4-5, 1-2-4-5-7, 2-3-4-6-7.

2. Eigenlijke instructie

"Ik heb tot nu toe steeds hele figuurtjes laten zien, maar ik
kan ook figuurtjes in stukjes vertonen. Kijk maar eens naar dit
figuurtje (proefleider laat 1-3 zien, in zijn geheel). Nu laat
ik eerst het ene stukje van dit figuurtje zien, en daarna het
andere, kijk zg (proefleider laat eerst 3 zien, dan 1). Zie je
wel?
Nu  laat  ik een ander  figuurtje in stukjes zien (proefleider
toont 4-6). Weet jij nu welk figuurtje dat was? (proefpersoon
moet aanwijzen op kaart). Hier heb ik weer een ander figuurtje
(1-4-6-3), en hier nog weer een ander (6-7)". Als proefpersoon
begrijpt wat de bedoeling is, doorgaan met fase 3. Zo niet, dan
nogmaals uitleggen. Proefpersonen die de bedoeling dan nog niet
door hebben, "opvangen" (=niet verder mee laten doen, maar toch
niet abrupt wegsturen).

3. Testfase

"Nu laat ik je verder steeds figuurtjes in stukjes zien. Soms
komen de streepjes vlug achter elkaar, en soms langzaam. Sommige
figuurtjes zijn gemaakt van 3 streepjes, en sommige van  5
streepjes. En jij moet elke keer weer op een kaart aanwijzen
welke figuurtjes je gezien hebt. Let steeds goed op!"

Start Testserie.
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N.B.:
1) Als kind zegt "ik weet net niet", na presentatie van een
figuurtje, dan toch kind vragen een figuurtje aan te wijzen.
2) Geen feedback geven over goed of fout. Alleen neutraal spre-
ken  in de trant  van  "ja", " juist"  of  "goed  zo".
3) Als kind niet oplet tijdens presentatie van een figuurtje,
dan zeggen dat het goed naar het scherm moet blijven kijken,
omdat het anders niet kan zien welke streepjes er komen. Dit
echter niet meer dan twee keer zeggen.
4)  In het algemeen steeds neutraal spreken van  "figuurtjes";
nooit specifieker benoemen.
5) Response-kaarten: kaart mag pas zichtbaar zijn onmiddellijk
na de successieve presentatie van een bepaalde figuur.
6) Na afloop mag kind even samen met proefleider spelen met de
apparatuur.
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BIJLAGE 2

TRAININGSPROCEDURE ZOALS GEVOLGD IN HET IN HOOFDSTUK 5
BESCHREVEN ONDERZOEK NAAR TEMPORELE INTEGRATIE EN VERBALE
MEDIATIE

12

bal boom
C

32  4 % 5 j
E                       u,

stoel huis
67

A. Groepsgewijze gedeelte

1. Inleiding:

(Pl. : ) 'Wij willen  eens zien  hoe goed jullie namen kunnen  leren
voor deze streepjes hier.

Wij gaan dadelijk elk streepje een naam geven. Jullie moeten dan
proberen die naam te onthouden.

Het zijn wel een beetje gekke namen. Want die namen horen eigen-
lijk bij hele andere dingen. Maar nu gaan we net doen of die
namen bij deze streepjes horen.

We gaan beginnen.'

2. a. 'Eerst geven we dit streepje een naam (lijnstuk 1): die
noemen we bal. Hoe noemen we dit streepje? (......) Goed zo.

Nu krijgt dlt streepje een naam (lijnstuk 2): deze noemen we
boom. Hoe noemen we dit streepje? (......) Goed zo.

Nu doen we het nog eens over (lijnstuk 1 en lijnstuk 2 nog eens
laten benoemen). '

(N.B. Altijd corrigeren indien geen of
onjuiste benoeming.)

b. 'Dat ging best, he? Dan gaan we nu een paar andere
-                   -

streepjes een naam geven. (lijnstuk 3 = zon; lijnstuk 4 = maan;
lijnstuk 5 = ster). Nu doen we het nog eens over (3, 4 en 5 nog
eens laten benoemen).'

c.   Dat  ging   ook   goed,   he?   Dan   gaan  we   nu de streepjes  een
naam geven die nog geen naam hebben (lijnstuk 6 = stoel; lijn-
stuk 7 = huis). Nu nog een keer over (6 en 7 nog eens laten
benoemen).'
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3. 'Mooi zo. Nu hebben alle streepjes een naam. Ik ben benieuwd
of jullie ze allemaal nog weten!
Hoe heette dit streepje ook al weer (lijnstuk 1)? En deze (lijn-
stuk 2)? En deze (3, 4, 5, 6, 7)?'
Herhalen (zo nodig) tot dit foutloos gaat.

4. 'Nu maak ik het een beetje moeilijker. Ik laat de streepjes
nu door elkaar heen zien. En jullie moeten nu zo vlug mogelijk
proberen de naam te zeggen. Kijk maar. Eerst dit streepje (lijn-
stuk 4). Nu dit streepje (etc.: 6, 2, 7, 1, 5, 3).'
Herhalen (met andere series) tot dit vlot en foutloos gaat.

5. 'We zijn nu bijna klaar. Het laatste wat we gaan doen, is dat
ik zilf nu de namen zeg, en jullie moeten zeggen welk streepje
daarbij hoort.
Daar gaan we.
Welk streepje hoort bij: "huis"?, "boom" 9,          "ZOn" 9,

"
maan " ? ,

"bal"'2,       "stoel" '2,       "s t e r" '2.   '
(Pl. wijst hierbij steeds een lijnstuk aan, de ene keer goed, de
andere keer fout: kinderen zeggen goed of fout; indien fout: ook
het goede lijnstuk laten zien.)
Herhalen (met andere series) tot dit foutloos en vlot gaat.

B. Individuele gedeelte

1. Visueel-verbale koppeling: 'Daarnet hebben we samen met ande-
re kinderen geoefend, nu gaan we eens kijken of jij het alleen
kunt. Ik laat jou eerst weer streepjes zien, door elkaar, en jij
moet steeds zeggen hoe elk streepje heet. '
Series van 7 lijnstukken aanbieden totdat kind twee series ach-
tereen foutloos en vlot (= response gemiddeld binnen 3 seconden,
en altijd binnen 5 seconden). Corrigeren bij onjuiste benoeming.
Noteren hoeveel series kind nodig heeft.

2. Verbaal-visuele koppeling:  'Nu gaan we het ook nog eens een
keer andersom doen:  ik zeg steeds een naam, en jij zegt welk
streepje daarbij hoort.'
Series  van 7 lijnstukken aanbieden totdat kind twee series
achtereen foutloos en Vlot (criterium: zelfde als bij 1) de
lijnstukken aangeeft bij de namen. Corrigeren bij onjuist
aangeven. Noteren hoeveel series kind nodig heeft.
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BIJLAGE 3

INSTRUCTIE EN NAVRAAG IN FASE 3 VAN HET IN HOOFDSTUK 5
BESCHREVEN ONDERZOEK NAAR TEMPORELE INTEGRATIE EN VERBALE
MEDIATIE

1. Instructie:

-Pl. zegt: 'We gaan hetzelfde spelletje als de vorige keer nog
eens doen. Ik laat weer figuurtjes in stukjes zien. En jij moet
weer steeds op een kaart aanwijzen welk figuurtje je gezien
hebt. Probeer het net zo goed te doen als eerst. Let goed op,
hier komt het eerste figuurtje.'
-Pl. start de testserie. In geval het kind vraagt of het de na-
men uit de training mag gebruiken, zegt pl. dat dit mag. (zonder
verdere specificaties).

2. Navraag:

Pl.:  'Nu hebben we alle figuurtjes gehad. Maar voordat je weer
naar de klas teruggaat, wil ik je nog een paar dingen vragen.'
Pl. stelt dan de volgende vragen aan het kind:
1. Wat voor maniertje had je om de streepjes te onthouden?
2. Wat voor maniertje had je om het figuurtje te maken, als je

de streepjes had gezien?
3. Wat voor naam zou je deze streepjes geven, als je zelf een

naam voor elk zou moeten bedenken? (Elk streepje een andere
naam.)

4. Wat voor naam zou je de hfle figuurtjes geven? (Elk figuurtje
een andere naam. Kaart met 4 figuren tonen.)'

Na het stellen van deze 4 vragen, vraagt pl. aan de kinderen uit
de experimentele groepen, voor zover dit nog niet gebleken was,
of het kind tijdens het uitvoeren van de temporele integratie-
taak aan de in de training geleerde namen voor de streepjes
gedacht heeft. Tevens vraagt pl. (eveneens indien nog nodig) of
het kind de trainingsnamen nog allemaal kent (kind moet alle 7
namen noemen).
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8 IJLAGE 7

VRAGENLIJST ZOALS GEBRUIKT IN HET ONDERZOEK NAAR TEMPORELE
INTEGRATIE BIJ HYPERACTIEVE KINDEREN (HOOFDSTUK 9 - ONDERZOEK 1)

NAAM KIND:..........
GEBOORTEDATUM:......
NAAM LEERKRACHT:....

Geef van ieder item aan in welke mate het gel,it voor het kind;
doe dit door de desbetreffende letter te omcirkelen.

A = HELEMAAL NIET
B = ENIGSZINS
C = TAMELIJK VEEL
D = ZEER VEEL

1. Zit te friemelen met kleine voorwerpen......A...8...C...D...
2. Neuriet en maakt andere rare geluiden.......A...B...C...D...
3. Rusteloos of overactief.....................A...8.. .C...D...
4. Snel opgewonden.............................A...B...C...D...
5. Onoplettend................................ .A...B...C...D...
6. Concentratieproblemen.......................A...B...C...D...
7. Dagdroomt...................................A...8...C.. .D...
8. Valt andere kinderen lastig.................A...B...C...D...
9. Wordt snel afgeleid.........................A...8...C...D...
10. Mist leiderskwaliteiten.....................A...B...C...D...
11. Plaagt andere kinderen of verstoort hun

activiteiten................................A...B...C...D...
12. Vraagt voortdurend om aandacht van de

leerkracht..................................A...B...C...D...
13. Probeert angstvallig bij iedereen in de

smaak te vallen.............................A...B...C...D...

OPMERKINGEN:.

Toelichting op de vragenlijst:

Per item van de vragenlijst werden resp. 1, 2, 3 of 4 punten
toegekend (voor resp. categorie A, B, C en D). De som van de
toegekende punten per kind vormde de 'vragenlijstscore'.

Deze vragenlijst werd eerder gebruikt in een onderzoek van
Van de Sande (1977). De vragenlijst is gebaseerd op de 'Conners
Teacher Rating Scale' (Conners, 1969). In de vragenlijst zijn
Nederlandse vertalingen opgenomen van alleen die items die
blijkens onderzoek van Conners (1969) laden op de factor
'hyperactiviteit' en de factor 'aandachtsproblemen' (die in
andere onderzoeken soms ook als een enkele factor verschijnen),
met dien verstande dat een item weggelaten werd ter voorkoming
van verwarring, en een item 'vrij' vertaald werd ('afleidbaar-
heid').
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-  9. HOUDINGSVERANDERINGEN. Zichtbare beweging van het lichaam
(met name romp en zitvlak), waarbij het lichaam zich
na de beweging in een andere positie bevindt met als
referentiepunt tafel of stoel. Bewegingen van hoofd,
armen, voeten en benen worden niet gescoord doch wel
bewegingen zoals verzitten, voorover buigen.

- 10. BEENBEWEGINGEN: Elke beweging van voet(en) en/of
be(e)n(en) die duidelijk zichtbaar is/zijn.
Persevererende bewegingen zoals schommelen, tikken
met de voeten, worden gescoord in bewegingseenheden.
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BIJLAGE 6

BEWEGINGSCATEGORIEEN ZOALS GEHANTEERD IN HET ONDERZOEK NAAR
TEMPORELE INTEGRATIE BIJ HYPERACTIEVE KINDEREN (HOOFDSTUK 9 -
ONDERZOEK 1)

- HOOFDBEWEGINGEN. Deze zijn onderverdeeld in:
1. Hoofd; rondkilken: Het noofd wordt van het scherm afgewend

(b.v. voorover buigen, links-rechts kijken). Kleine,
nauwelijks zichtbare bewegingen worden buiten be-
schouwing gelaten. (N.B. Met uitzondering van be-
wegingen die in categorie 3 vallen.)

2. Hoofd; re£resenterend: Elke hoofdbeweging die een afzon-
derlijk stimuluselement representeert. Hierbij blijft
het gezicht naar het scherm gericht.

3. Hogfd; proefleider/apRaratuur: Het hoof d wordt van het
scherm afgewend in de richting van een van de proef-
leiders of in de richting van de apparatuur.

- MONDBEWEGINGEN. Hierbij zijn een tweetal categorieen onder-
scheiden:
4. Molld; niet-stimulus- erelateerd: Non-verbale mondbewegin-

gen die duidelijk zichtbaar zijn (b.v. grimassen
maken, snuitjes trekken).

5. Spraak/stem: Duidelijk hoorbare stimulus-gerelateerde en
niet-stimulus-gerelateerde verbale uitingen. Zowel
het maken van geluiden  (b.v. 'zoem, zoem' ) als praten
('oei, mooi zeg') wordt gescoord.

- HANDBEWEGINGEN. Hierbij zijn een drietal categorieen onder-
scheiden:
6. Hand ; Ilietzslimulus-Kerelateerd: Elke duidelijk zichtbare

beweging van arm, hand of vinger die niet stimulus-
gerelateerd is. Ook persevererende bewegingen worden
gescoord (in bewegingseenheden*), evenals "body
touching" (=elke aanraking van het eigen lichaam).

7. Hand ; representererid: Elke beweging van arm, hand en/of
vinger die een afzonderlijk stimuluselement van de
taak representeert.

8. Kilzin: Elke vinger-beweging gericht op het scherm die
niet in de categorie 'hand representerend' valt.
Indien een beweging niet duidelijk zichtbaar te
scoren is als representerend wordt deze als wijzen
gescoord.

*  Bewegingseenheid: De beweging vanaf het moment dat een
lichaamsdeel zijn positie verlaat tot en met het terugkeren
van het lichaamsdeel in de oorspronkelijke positie zonder een
duidelijk zichtbare onderbreking. Bijvoorbeeld het een maal
op en neer schommelen met de benen c.q. armen is een bewe-
gingseenheid en wordt als een beweging gescoord.
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BIJLAGE 5

INSTRUCTIE AAN DE EXPERIMENTELE GROEP RESP. CONTROLEGROEP IN
FASE 2 VAN ONDERZOEK 1 EN 2 ZOALS BESCHREVEN IN HOOFDSTUK 7.

1. Experimentele groep (verplicht bewegen)

-Pl. zegt: 'nu komt er iets nieuws. Ik ga nu elk streepje dat
ik zie met mijn vinger in de lucht natekenen. Let maar goed
Op.'
-Pl. laat opnieuw de eerste oefentrial zien
(3-1, succes ieve presentatie), en trekt met zijn vinger elk
streepje (op het moment dat het oplicht) na in de lucht.
-Pl. zegt: 'heb je gezien hoe ik dat deed? Nu moet jij dat
eens doen. Ik zal nRg een paar figuurtjes laten zien, en nou
moet jij elk streepje wat je ziet met je vinger natekenen.
Hou je vinger maar vast klaar. Daar gaan we dan'.
-Pl. laat vervolgens eerst oefentrial 4-6 en daarn 6-7 zien
(beide trials: successieve presentatie). Pl. ziet erop toe,
dat pp.. steeds een duidelijke, met het gerepresenteerde
steepje corresponderende, verticale of horizontale vinger-
beweging maakt (in de lucht - niet vlakbij het scherm). Pl.
noteert of pp. beweegt met L- of met R-hand (en evt. de
'kwaliteit' van de gemaakte beweging).
-Pl. zegt: 'dat ging heel goed. Nu laat ik je weer figuurtjes
van 3 streepjes zien, en dan moet jij steeds elk streepje met
je vinger natekenen. En verder moet je net als daarstraks
weer op een kaart aanwijzen welk figuurtje je gezien hebt.
Probeer het maar net zo goed te doen als daarnet. Let goed
op, hier komt het eerste figuurtje'.
-Pl. start de testserie opnieuw. Indien nodig, stimuleert,
pl. het kind om bij ilk streepje met zijn vinger te bewegen.
-Na afloop mag het kind even samen met PL. spelen met de
apparatuur.

2. Controlegroep (niet bewegen)

-Het kind mag even pauzeren, en praten met pl.
-Pl zegt: 'nu ga ik nog wat figuurtjes laten zien. En jij
moet weer steeds op een kaart aanwijzen welk figuurtje je
gezien hebt. Probeer het maar net zo goed te doen als
daarnet. Let goed op, hier komt het eerste figuurtje'.
-Pl. start de testserie opnieuw. In geval pp. spontaan
representerende bewegingen maakt, of wijst naar het scherm,
wordt dit door pl. genoteerd.
-Na afloop mag het kind even samen met pl. spelen met de
apparatuur.
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9. MondbeweZing: Het maken van een mondbeweging die noch een
figuur of figuurdeel representeert, noch een taaluiting is.

10. Spraak; stil: Mondbeweging die duidelijk een taaluiting is;--

zonder dat de stem gebruikt wordt.

11. Spraak; stem: Als 10, maar nu mit gebruik van stem (of
alleen vocaliseren). (In fase 8: niet meer zeggen dan
alleen 'die', wijzend op de antwoordkaart.) Door
proefleider uitgelokte taaluitingen niet scoren.

12. Handbewe ing: Alle hand-, arm- en vingerbewegingen die niet
de stimuli representeren (b.v. op tafel slaan).

13. 112udingsvirandering: Verandering van lichaamshouding of
-positie. B.v. opstaan, onderuitzakken, vooroverbuigen,
hand onder hoofd plaatsen.

* De periode van presentatie van een item (figuur) van de
temporele integratietaak werd t.b.v. de bewegingsanalyse
opgedeeld in 8 fasen:
(Fase 1 = tijdsinterval tussen 2 items)
Fase 2 = start apparaat tot verschijning eerste lijnstuk
Fase 3 = verschijning eerste lijnstuk
Fase 4 = tijdsinterval tussen eerste en tweede lijnstuk
Fase 5 = verschijning tweede lijnstuk
Fase 6 = tijdsinterval tussen tweede en derde lijnstuk
Fase 7 = verschijning derde lijnstuk
Fase 8 = antwoordfase.
Per fase werd in principe per categorie 1 of 0 gescoord; 1
beweging was voldoende voor score '1'
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BIJLAGE 4

BEWEGINGSCATEGORIEEN ZOALS GEHANTEERD IN HET IN HOOFDSTUK 6
BESCHREVEN ONDERZOEK NAAR TEMPORELE INTEGRATIE EN MOTORISCHf
ACTIVITEIT

A Stimulus-gerelateerde bewegingen:

1. Hoofd; refresenterend: Met hoofd (een) horizontale of
verticale beweging(en) maken die duidelijk bedoeld is
(zijn) om of een lijnstuk of een gehele figuur te regresen-
teren (1 lijnstuk: scoor '1'(='onvolledig'); gehele figuur:
scoor '2'(='volledig'). In geval van twijfel: niet scoren.
(N.B. Steeds controleren van stimuli.)

2. Spraak; represeBlerend : Mondbeweging, die duidelijk een
taaluiting is, en bovendien duidelijk bedoeld is ter
representatie van figuren of figuurdelen (dan categorie 11
niet scoren). Figuurdelen: scoor '1'(='onvolledig'). Gehele
figuren: scoor '2'(='volledig'). Specificeer de represente-
rende waarde onderaan scoringsformulier onder 'opmerkin-
gen'.

3. Hand; representerend: Alle horizontale en verticale hand- en
vingerbewegingen die duidelijk bedoeld zijn ter representa-
tie van figuurdelen of gehele figuren. Figuurdelen: scoor
'1'(='onvolledig'). Gehele figuren: scoor '2'(='volledig').

4.    Scherm_Wijzen: Met vinger in richting van scherm wijzen,
zonder de lijnen van de figuren na te trekken (niet in fase
1 en 2*).

5. Scherm-8: In fase 8 (= antwoordfase) naar scherm kijken. Ook
blijven kijken na fase 7 wordt gescoord. Als kijken samen-
valt met representerende bewegingen, dan alleen scoren in
categorie 1, 2 of 3.

B Niet-stimulus-gerelateerde bewegingen:

6. HoqfdbeweginY: Gezicht van scherm af richten (ongeacht welke
richting, behalve in richting van proefleider - zie 7),
terwijl het gezicht in feite wel naar het scherm gericht
dient te zijn (= fase 2 t/m 7).

7. Hoofd; Eroefleider: Hoofd in richting van proefleider
draaien, en duidelijk naar proefleider kijken. Categorie 6
dan niet scoren. Door proefleider uitgelokte bewegingen
niet scoren.

8. gogbiwiglng: Ogen van het scherm af bewegen, terwijl de ogen
in feite wel op het scherm gevestigd moeten zijn (= fase 2
t/m 7). Indien tevens het hoofd meebeweegt, scoor in
categorie 6 of 7.
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BIJLAGE 8 (8a t/m Bf)

CORRELATIES ONDERZOEK 1 HOOFDSTUK 9:
BEWEGINGSCATEGORIEEN ONDERLING, FASE 1

N.B. * p <.01
x p <.05

Coofficionten met een p-waarde>.10 zijn niet in de
tabellen opgenomen.

Met + gemerkte variabelen: geen coofficidnten bepaald.
++ geen coofficiont bepaald, doch wel duidelijk positief

verband aanwezig (zie tekst hoofdstuk 9).



Bijlage 88 Correlaties H.A.-groep, conditie A

1 2 3 4 5    6    7+ 8 9+ 10+ 11+  12   13   14   15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken .35x

4. Hoofd; representerend .27 .99*

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur .44x

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen .44x

+7. Spraak; stem                                                                                                        
N

8. Niet-stimulus-gerelateerde                                                                                       A
handbewegingen .32                                                                            G

+9. Hand; representerend ++

+10. Wijzen ++

+11. Houdingsveranderingen ++ ++

12. Beenbewegingen .88*

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .99* .33 .30 .45* .29 .87*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .38x .83* .86* .28 .37x

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen 1.0* .35x .27 .31 .44x .88* .99* .38x



Bijlage Bb Correlaties H.A.-groep, conditie A

1 2 3 4 5 6 7    8    9+  10+  11   12   13   14   15

1. Tot.hoeveelheid bewellingen

2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken .44x

4. Hoofd; representerend .92*

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen .28 .32

7. Spraak; stem .31 .36x te
A
<18. Niet-stimulus-gerelateerde

handbewegingen .76* .61* .28

+9. Hand; representerend

+10. Wijzen ++ ++

11. Houdingsveranderingen .32 .59* .29 .31

12. Beenbewegingen .89*                 ' .27 .48*

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .98* .44x .29 .34x .76* .34x .90*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .45* .89* .63* .61* .38x .46*

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen 1.0* .44x .32 .76* .33 .89* .98* .45*



Bijlage 8c Correlaties H.A.-groep, conditie C

1 2 3 4 5 6 7 8 9+ 10+  11  12   13   14   15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen .34x

3. Hoofd; rondkijken .46* .47x

4. Hoofd; representerend .84*

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur .54*

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen

7. Spraak; stem .36 x                                                                             i
to48. Niet-stimulus-gerelateerde                                                         I

handbewegingen .56* .55* .54* .38x                                                       i

+9. Hand; representerend ++ ++ .45x

+10. Wijzen

11. Houdingsveranderingen .49x .82* .39X ++

12. Beenbewegingen .80*

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .98* .43x .53* .38* .61* .82*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .66* .37 .80* .76* .73* ++ .60* .64*

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen 1.0* .42x .54* .35x .54* .82* .98* .32



Bijlage Bd Correlatles G.L.0.-groep, conditie A

1    2+ 3 4+   5 6 7+ 8 9+ 10+ 11+  12   13 14 15

1. Tot.hoeveelheld bewegingen

+2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken

+4. Hoofd; representerend ++

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur .39x -.35x

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen .43x

+7. Spraak; stem                                                               0A
<D

8. Niet-stimulus-gerelateerde                                                                                      I
handbewegingen .76* .30

+9. Hand; representerend ++ ++

+10. Wijzen

+11. Houdingsveranderingen ++

12. Beenbewegingen .67*

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .99* .37x .46* .78* .68*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .34x .49* .65* .30

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen .99* .37x .44x .77* .68* 1.0* .33



Bijlage 82 Correlatles G.L.0.-groep, conditle B

1    2    3    4+ 5 6    7+ 8 9 10 11+ 12 13   14   15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken .52*

+4. Hoofd; representerend ++

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur .63*

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen

+7. Spraak; stem                                                             to
cn
C8. Nlet-stimulus-gerelateerde                                                                                      I

handbewegingen .80* .45* .70*

9. Hand; representerend .89*

10. Wijzen

+11. Houdingsveranderingen ++

12. Beenbewegingen .72* .29

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. 1.0* .50* .60* .80* .73*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .73* .76* .81* .73* .30 .33 .70*

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen .99* .52* .62* .80* .72* 1.0* .73*



Bijlage Bf Correlaties G.L.0.-groep, conditie C

1    2+ 3 4+   5 6 7+ 8 9+ 10+ 11+  12 13 14   15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

+2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen ++

3. Hoofd; rondkijken

+4. Hoofd; representerend · ++ ++

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur .50*

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen

+7. Spraak; stem                                                                          l\D
cn
».

8. Niet-stimulus-gerelateerde                                                                                       I
handbewegingen .40x .40x

+9. Hand; representerend ++ ++ ++

10. Wijzen

+11. Houdingsveranderingen ++

12. Beenbewegingen .66* .41x .31

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .74* .31 .50* .68*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .53* .37x .89* -.33 .41x .48* .61*

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen .83* .29 .53* .64* .78* .99* .31
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BIJLAGE 9 (9a t/m 9f)

CORRELATIES ONDERZOEK 1 HOOFDSTUK 9:
BEWEGINGSCATEGORIEEN ONDERLING, FASE 2

N.B. * P <.01
x   p <.05

Coofficlonten met een p-waarde > .10 zijn niet in de
tabellen opgenomen.

Met + gemerkte variabelen: geen coofficionten bepaald.
++ geen coofficiont bepaald, doch wel duidelijk positief

verband aanwezig (zie tekst hoofdstuk 9)



Bijlage 9a Correlaties H.A.E.-groep, conditie A

1    2+   3    4    5    6    7 8 9 10 11+  12   13 14 15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

+2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken

4. Hoofd; representerend

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen

7. Spraak; stem .48 .93*                                                                                             te
Ul
.'.

8. Niet-stimulus-gerelateerde                                                                                       I
handbewegingen .47

9. Hand; representerend .75*

10. Wijzen .49 .66x

+11. Houdingsveranderingen

12. Beenbewegingen .71* .68*

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .59x .70* .79* ++

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .87* .65x .52x .53x

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen .58x .69* .78* .92* .99*



Bijlage 9b Correlaties H.A.E.-groep, conditie B

1    2+   3    4    5    6    7 8 9   10   11   12 13 14   15

1. Tot. hoeveelheid bewegingen

+2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken

4. Hoofd; representerend

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen .73*

7. Spraak; stem .56 .80*                                  u
01
4.

8. Niet-stimulus-gerelateerde                                                        i
handbewegingen

9. Hand; representerend .69* .51 .49

10. Wijzen .65x .74* .56x

11. Houdingsveranderingen .52x .73* .46

12. Beenbewegingen .69* .51x

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .68* .50x .58x .96*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .50x .95* .60x .69*

15. Tot. hoeveelh. beweq. mi-
nus repres. handbewegingen .68* .50x .58x .96* 1.0*



Bijlage 9c Correlaties H.A.E .-groep, conditie C

1    2+   3    4    5    6    7 8 9 10 11+  12 13 14   15

1. Tot. hoeveelheld bewegingen

+2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken

4. Hoofd; representerend

5. Hoofd; proeflelder/
apparatuur .69*

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen

7. Spraak; stem .83*                                                        1
AD
Ul8. Niet-stimulus-gerelateerde                                                              an

handbewegingen

.9. Hand; representerend .82* .43

10. Wijzen .50x .43

+11. Houdingsveranderingen ++ ++

12. Beenbewegingen .73*

13. Tot. hoeveeth. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .65* .59x .54x .89*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .44

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen .76* .54x .58x .87* .97*



Bijlage gd Correlaties H.A.C.-groep, conditie A

1 2 3 4 5 6    7+ 8 9+ 10+  11   12   13   14   15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen

3. Hoofd; rondkijken

4. Hoofd; representerend .99*

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen .76*

+7. Spraak; stem ++                                                         1
N
018. Niet-stimulus-gerelateerde                                                      G

handbewegingen .61x .43 .49                                                            1

+9. Hand; representerend ++

+10. Wijzen ++ ++

11. Houdingsveranderingen .69* .63x .76* .51x

12. Beenbewegingen .82* .49 .41 ++

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .95* .71* .76* ++ .72* .81*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/ apparatuur .41 .83* .69* .44x .59x .57x .48

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen 1.0* .78* .60x ++ .70* .81* .95* .40



Bijlage 9e Correlaties H.A.C.-groep, ronditle B

1 2 3 4 5 6    7+ 8 9+ 10+   11   12 13 14 15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

+2. Representerende hand-
en hoofdbeweglngen .47

3. Hoofd; rondkijken .61x

4. Hoofd; represenlerend .47 .99*

5. Hoofd; proefleider/
apparatuur

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen .49

+7. Spraak; stem                                                                                               N
cn
-G8. Niet-stimulus-gerelateerde

handbewegingen .76* .89* .42 .40                                                      1

+9. Hand; representerend

+10. Wijzen ++ ++ ++ ++

11. Houdingsveranderingen .84* .71* .65x .82* ++

12. Beenbewegingen .86* .65x .65x .55x

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .99* .66x .80* ++ .87* .83*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .54x .90* .67* .88* ++ .60x .60X

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen  1.0* .47 .60x .47 .49 .74* ++ .84* .86* .99* .54x



Bijlage 9f Correlatles H.A.C.-groep, conditle C

1 2 3 4 5    6    7+ 8 9+ 10+ 11+  12   13   14   15

1. Tot.hoeveelheid bewegingen

2. Representerende hand-
en hoofdbewegingen .73*

3. Hoofd; rondkijken

4. Hoofd; representerend .72* 1.0*

5. Hoofd; proeflelder/
apparatuur .70*

6. Niet-stimulus-gerelateerde
mondbewegingen

+7. Spraak; stem                                                                                                           /
Ul

8. Nlet-stimulus-gerelateerde                                                      X
handbewegingen .53x                                                                                I

+9. Hand; representerend

+10. Wijzen

+11. Houdingsveranderingen ++

12. Beenbewegingen .86* .69x .69x .42

13. Tot. hoeveelh. niet-
stimulus-gerelat. beweg. .92* .73* ++ .76*

14. Hoofd; rondkijken +
proefleider/apparatuur .97* .85*

15. Tot. hoeveelh. beweg. mi-
nus repres. handbewegingen   1.0* .73* .72* .52x ++ .86* .92*



STELLINGEN

1  Er bestaan meerdere vormen van temporele integratie binnen
de menselijke informatieverwerking, elk met een eigen
ontwikkelingspatroon.

Dit proefschrift

2 Primaire determinanten van (de ontwikkeling van) elke vorm
van temporele integratie zijn (a) (de ontwikkeling van) het
vermogen tot adequate mentale representatie van de te inte-
greren elementen, en (b) (de ontwikkeling van) het vermogen
tot het  uitvoeren van de gelnvolveerde specifieke mentale
handeling.

Dit proefschrift

3 Naarmate het kind ouder wordt, is er voor elke vorm van tem-
porele integratie een toename van het aantal elementen dat
gelntegreerd kan worden, en voor bepaalde vormen van tempo-
rele integratie een toename van de tijdsspanne die overbrugd
kan worden.

Dit proefschrift

4 Motorische activiteit van kinderen heeft onder bepaalde con-
dities een positieve invloed op de informatieverwerking bij
die kinderen.

Dit proefschrift

5 De leeftijdsfase van 5 tot 7 jaar is een minder markante
periode in de cognitieve ontwikkeling dan in de voornaamste
ontwikkelingspsychologische theoriein gesteld wordt.

Dit proefschrift

6 In de hedendaagse beschrijvingen van normale en gestoorde
ontwikkelingsprocessen vindt men nog  te weinig het trans-
actionele model terug.

7 Ouders en  leerkrachten zijn onmisbaar bij  de vroegtijdige
onderkenning van ontwikkelingsstoornissen, en moeten daarom
niet alleen ingeschakeld worden, maar zo gericht mogelijk en
practisch haalbaar ingeschakeld worden.

8 Het binnen de maatschappij nog steeds op grote schaal be-
staande onbegrip voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen,
speciaal 'onzichtbare handicaps' zoals leerstoornissen en
hyperactiviteit, zou kunnen worden verminderd door een meer
frequente en meer aansprekende voorlichting over deze stoor-
nissen via de scholen en de massamedia.

9 De wetenschappelijke betekenis van onderzoeksresultaten wordt
niet alleen bepaald door statistische significantie, maar ook
door de resultaten van replicatie-onderzoek, en de theoreti-
sche plausibiliteit van de resultaten.



10 De waarde van kindertekeningen wordt vaak onderschat, soms
overschat en zelden juist geschat.

11 De uitvoering van de nieuwe Wet op het Basisonderwijs ver-
groot de stress bij leerkrachten, leerlingen en ouders, waar-
door het onderwijsrendement in het algemeen gesproken gerin-
ger zal zijn.

12 De prijs van een boek zegt vaak meer over de kwaliteit van de
kaft dan over de kwaliteit van de inhoud.

Stellingen behorende bij het proefschrift van M.J.A. Feltzer,
'De tijd overbrugd;  ontwikkeling van temporele integratie bij
kinderen'. Tilburg, mei 1986.
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