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Samenvatting 
In dit verslag wordt verder onderzoek gedaan naar de oorzaken van criteria-instabiliteit. Bij het 

nemen van een beslissing worden verschillende attributen tegen elkaar afgewogen. Sinds lange tijd is 

reeds bekend dat men op verschillende tijdstippen verschillende gewichten toekent aan attributen. 

In veel gevallen is deze instabiliteit te verklaren door een verandering in de context of de beschrijving 

van het beslissingsprobleem. In recenter onderzoek zien we echter dat instabiliteit ook optreedt in 

identieke keuzesituaties. Over de bron van instabiliteit in deze situaties is weinig bekend.  

Uit onderzoek blijkt dat mensen een beslissing nemen op basis van een subset van attributen. Slechts 

een deel van de attributen wordt in overweging genomen. Op basis hiervan is door De Heus (2011) 

onderzoek gedaan naar de invloed van subattributen op criteria-instabiliteit. Dit onderzoek gaat 

ervan uit dat een groter aantal subattributen leidt tot een groter aantal mogelijke subsets van 

attributen. De kans is hierdoor groter dat men op tijdstip 2 een andere subset selecteert dan op 

tijdstip 1, waardoor een andere afweging tot stand komt.  

Dit verslag bouwt voort op het onderzoek van De Heus. Om de resultaten van De Heus te verifiëren 

wordt kritisch gekeken naar zijn methode, uitkomsten en conclusies. Aan de hand van deze analyse 

wordt het experiment van De Heus nogmaals uitgevoerd met een grotere onderzoekspopulatie. De 

onderzoekspopulatie wordt verdeeld in drie groepen die ieder een bepaald aantal subattributen 

krijgen aangereikt. De proefpersonen wordt gevraagd om tweemaal een afweging te maken tussen 

twee hoofdattributen. Hiertoe verdelen ze tweemaal  100 punten tussen de hoofdattributen. De 

eerste groep krijgt 5 subattributen voor beide hoofdattributen, de tweede groep 10 subattributen en 

de derde groep 15 subattributen. Tussen het tweetal afwegingen verandert alleen de volgorde 

waarin de subattributen worden gepresenteerd. Om de groepen te vergelijken worden toetsen 

uitgevoerd op het percentage proefpersonen dat van gewicht verandert en de grootte van de 

gewichtsveranderingen. De resultaten laten zien dat ongeveer een kwart van alle groepen het 

gewicht verandert. Zowel het percentage dat van gewicht verandert als de grootte van de 

gewichtsverandering blijkt echter niet afhankelijk te zijn van het aantal aangereikte subattributen. 

Naast dit experiment is een reeks nieuwe experimenten uitgevoerd die de invloed van subattributen 

op criteria-instabiliteit verder poogt te verklaren. In het eerste experiment wordt het aantal 

subattributen tussen de twee sessies veranderd. In de eerste sessie worden 10 subattributen 

aangereikt voor beide hoofdattributen. In de tweede sessie krijgt de proefpersoon 8 subattributen 

voor het ene attribuut en 6 voor het andere attribuut, afhankelijk van de versie die de proefpersoon 

krijgt toebedeeld. In dit geval blijkt maar liefst 59% het gewicht te veranderen. Naast de versies 

onderling te hebben vergeleken, worden de resultaten van het experiment samengevoegd om deze 

te vergelijken met de groep die in beide sessies 10 subattributen kreeg aangereikt voor beide 

hoofdattributen. Zowel het percentage instabiele proefpersonen als de grootte van de absolute 

gewichtsveranderingen over de hele groep blijkt significant groter te zijn voor de groep met een 

ander aantal subattributen in de tweede sessie. De gewichtsveranderingen van de instabiele groep 

zijn niet significant groter of kleiner. 

Een tweede experiment kijkt naar de invloed van een verandering in de identiteit van de 

subattributen. Hiertoe wordt eerst alleen de formulering van de subattributen aangepast in de 

tweede sessie. Ongeveer 30% blijkt het gewicht te veranderen. In een volgend experiment worden 

volledig nieuwe subattributen aangeboden in de tweede sessie. Nu verandert bijna 80% het gewicht. 
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In beide experimenten krijgen de proefpersonen in beide sessies 5 subattributen aangereikt. Om die 

reden worden de resultaten vergeleken met de groep die in beide sessies 5 identieke subattributen 

kreeg aangereikt voor beide hoofdattributen. De groep met hergeformuleerde subattributen 

vertoont geen significante verschillen. De groep met nieuwe subattributen blijkt een significant 

groter percentage instabiele proefpersonen te hebben als ook grotere absolute 

gewichtsveranderingen over de hele groep. De instabiele groep was voor beide experimenten te 

klein om apart uitspraken over te doen. 

Tot slot worden in dit verslag twee zaken onderzocht. Ten eerste wordt gekeken of mensen met een 

extreme mening (71 of meer op attribuut) instabieler zijn dan mensen met een gematigde mening. 

Dit verschil is getoetst binnen alle in dit verslag uitgevoerde experimenten. Mensen met een extreme 

mening blijken beduidend stabieler te zijn binnen het experiment met volledig nieuwe subattributen. 

Binnen de overige experimenten zien we deze verschillen echter niet. Daarnaast is ook gekeken naar 

het verschil tussen mensen die veiligheid in de eerste sessie belangrijker vinden en de mensen die 

comfort in de eerste sessie belangrijker vinden. Ook hier zijn geen significante verschillen 

aangetoond.  
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1. Criteria-Instabiliteit 
Tot en met de helft van de twintigste eeuw ging men ervan uit dat gewichten van criteria die in acht 

worden genomen bij het nemen van beslissingen, nagenoeg onveranderlijk waren. Deze gewichten 

zouden bepaald worden door de waarden van een persoon en daardoor zou men altijd dezelfde 

beslissing nemen bij ogenschijnlijk dezelfde problemen (Von Neumann et al. (1947) en Savage, L.J. 

(1954)). Later ging men beseffen dat keuzes ook op korte termijn konden veranderen. In de literatuur 

werden oorzaken gezocht in procedurele en descriptieve variantie (Payne, Bettman 1992). We 

moeten hierbij denken aan het effect van een verschillende vraagstelling, respectievelijk een 

verschillende beschrijving van alternatieven (Tversky en Kahneman, 1986). Het kenmerk van deze 

vormen van variantie is de verklaarbaarheid ervan. Zolang  we maar weten in hoeverre procedures 

en descriptieve aspecten variëren bij verschillende keuzes, kunnen we tot op zekere hoogte 

verklaren waarom de gewichten die een de beslisser toekent aan een criterium, veranderen. Hieruit 

volgt dat je deze vormen van variantie ook uit zou kunnen sluiten, om zo identieke gewichten te 

‘forceren’. Men heeft dit soort onderzoeken uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat er nog andere 

oorzaken waren voor de verandering in gewichten (Levine et al. (1996)). Het gaat hier echter om 

onsystematische veranderingen die niet-bewust zijn. De richting en mate van de verandering is dus 

niet te voorspellen.  We vatten deze veranderingen samen met het begrip criteria-instabiliteit.  

Onderzoek naar criteria-instabiliteit is relatief nieuw. Zo is er in de literatuur geen duidelijke 

scheiding tussen de verklaarbare variantie in gewichten en de onverklaarbare variantie. Als dit 

onderscheid al wordt gemaakt, dan komen verschillende termen naar voren, die niet eenduidig zijn.  

Onlangs is toegewerkt naar de definitie van criteria-instabiliteit: een locale onsystematische niet-

bewuste verandering in ofwel het paramorfische gewicht dat wordt berekend uit scores op 

alternatieven, ofwel het subjectieve gewicht van een bepaald criterium behorende bij een reeks 

identieke keuzes (J. Orij 2012). In verschillende onderzoeken is deze instabiliteit naar voren gekomen 

in een verandering in keuzes tussen alternatieven (Palmeira en Krishnan, 2008)(Nordgren & 

Dijksterhuis, 2009)(Levine et al, 1996). Door conjunct meten wordt hier het gewicht van de 

attributen achterhaald, zonder direct naar het proces van het wegen van attributen te kijken. 

Op het proces van wegen waarbij opties niet bekend zijn, dus het proces voorafgaand aan een keuze, 

wordt in de literatuur niet of nauwelijks ingegaan. Het is mede hierdoor dat conclusies verbonden 

aan waarnemingen van criteria-instabiliteit, voornamelijk betrekking hebben op de attribuutscores 

van alternatieven. Wanneer deze scores dicht bij elkaar liggen, dan wordt criteria-instabiliteit in de 

hand gewerkt (Fischer, Jia, Luce, 2000). Toevoeging van een nieuw alternatief blijkt de 

attribuutscores van de andere alternatieven te beïnvloeden (Palmeira en Krishnan, 2008). In 

wiskundige modellen, zoals het RANDMAU-model, wordt criteria-instabiliteit voorgesteld door een 

random foutwaarde die moet worden opgeteld bij het ‘echte’ gewicht (Fischer, jia, Luce, 2000). Ook 

in dit soort modellen staan scores op alternatieven centraal. Dit roept de vraag op of criteria-

instabiliteit zich ook manifesteert in een context waarbij alternatieven niet bekend zijn. 
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2. Doel van het onderzoek 
In dit onderzoek kijk ik kritisch naar experimenten op het gebied van criteria-instabiliteit die niet zijn 

opgezet aan de hand van alternatieven, maar die het afwegingsproces van attributen voorafgaand 

aan een keuze bekijken. Het blijkt dat een belangrijk onderdeel van het wegen van attributen 

betrekking heeft op het verwerken van subattributen (Heerkens, 2003). Dit sluit aan bij de de 

bewering dat men gewichten toekent op basis van een subset van (sub)attributen (Wilson et al, 

1993). Een groter aantal subattributen zou het aantal mogelijke subsets vergroten en daarmee de 

kans op criteria-instabiliteit. 

Dit is het uitgangspunt geweest voor het experiment dat is opgezet door T. de Heus (2011). Hij heeft 

de invloed van subattributen onderzocht op het gewicht van een hoofdattribuut. Zijn conclusies 

hadden betrekking op het aantal aangereikte subattributen. Verwacht werd dat een groter aantal 

aangereikte subattributen zou leiden tot meer criteria-instabiliteit. 

Hoewel zijn onderzoek lijkt uit te wijzen dat het aantal aangreikte subattributen geen invloed heeft 

op de instabiliteit van de gewichten van hoofdattributen, zijn hier de nodige kanttekeningen bij te 

plaatsen. Een revisie op zijn resultaten en nieuwe experimenten moeten meer inzicht bieden in de 

rol van subattributen bij criteria-instabiliteit. Deze nieuwe experimenten kijken niet alleen naar het 

aantal subattributen, maar ook naar de identiteit van de subattributen zelf. Wat gebeurt er 

bijvoorbeeld als we de subattributen anders formuleren of zelfs compleet veranderen? 

Bovenstaande heeft tot de volgende onderzoeksvraag geleid: 

- Wat kunnen we concluderen ten aanzien van de invloed van variaties in zowel aantal als 

identiteit van subattributen op criteria-instabiliteit? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt eerst gekeken naar het experiment van De Heus. 

Welke conclusies  volgen uit zijn onderzoek en zijn deze conclusies wel gerechtvaardigd?  Deze 

vragen worden in hoofdstuk 3 behandeld. Vervolgens wordt aan de hand van dit onderzoek gekeken 

naar alternatieve hypothesen. Zijn er wellicht andere factoren die criteria-instabiliteit beïnvloeden?  

Om dit te onderzoeken is door mijn begeleiders, de heren Heerkens en Van der Wegen, een reeks 

nieuwe experimenten opgezet. De opzet en resultaten van deze experimenten worden besproken in 

hoofdstuk 4 en 5. Ook worden de resultaten vergeleken met de resultaten van De Heus. In hoofdstuk 

6 worden de conclusies gepresenteerd en volgen aanbevelingen voor vervolgonderzoek, waarna in 

het laatse hoofdstuk aan de hand van literatuur wordt gereflecteerd op de conclusies. 
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3. Experiment De Heus 
In dit hoofdstuk wordt het experiment van T. de Heus onder de loep genomen om nieuwe inzichten 

te krijgen ten aanzien van de invloed van het aantal subattributen op criteria-instabiliteit. Om 

uitspraken te kunnen doen over de uitkomsten van dit experiment, wordt eerst de opzet van het 

experiment toegelicht. Vervolgens wordt gereflecteerd op deze methode en wordt gekeken naar de 

resultaten en statistische toetsen. Aanvullingen en aanpassingen zullen aan het einde van dit 

hoofdstuk worden uitgewerkt. 

3.1 Methode  
Om de invloed van het het aantal subattributen op de stabiliteit te onderzoeken, is door De Heus een 

experiment opgezet dat substantieel afwijkt van traditioneel onderzoek naar criteria-instabiliteit. Er 

wordt namelijk niet gebruik gemaakt van alternatieven die op zichzelf al de gewichten van attributen 

zouden kunnen beïnvloeden. De proefpersonen in het onderzoek wordt gevraagd een gewicht toe te 

kennen aan een attribuut, zonder hierbij alternatieven te beoordelen of te vergelijken. 

De populatie van het experiment wordt verdeeld in 3 groepen die twee keer wordt gevraagd 100 

punten te verdelen tussen twee hoofdattributen: veiligheid en comfort. Iedere groep krijgt een 

verschillend aantal subattributen aangereikt, maar dit aantal verschilt niet tussen de twee 

opeenvolgende beslismomenten. Groep 1 krijgt in beide sessies 5 subattributen voor zowel veiligheid 

als comfort, groep 2 10 subattributen voor beide categorieën en groep 3 15 subattributen. De lijst 

met subattributen is verdeeld in een drietal reeksen. Reeks 1 bevat de vijf attributen die uit het 

onderzoek van Heerkens (2003) als belangrijkste naar voren kwamen. Reeks 3 bevat de vijf 

subattributen die na de subattributen uit reeks 1 en 2 als belangrijkste naar voren kwamen uit het 

onderzoek van Heerkens, dus in dit geval de 5 minst belangrijke subattributen. De volledige lijst met 

subattributen is te vinden in bijlage 1.1. Groep 1 krijgt enkel de subattributen uit reeks 1 aangereikt, 

groep 2 alleen de subattributen uit reeks 1 en 2, en groep 3 krijgt alle 15 subattributen. De 

proefpersonen zijn vrij om de subattributen te gebruiken of niet. Ze kunnen ook andere 

subattributen gebruiken. De proefpersonen weten niet uit welke reeks de subattributen afkomstig 

zijn. De subattributen uit de verschillende reeksen staan door elkaar in de opdracht. Tussen de twee 

sessies verschilt alleen de volgorde van de subattributen om te voorkomen dat proefpersonen teveel 

als hetzelfde ervaren en daardoor het gewicht niet willen veranderen.  

Het experiment bestaat uit een drietal sessies. In de eerste sessie krijgen alle proefpersonen een 

bedrijfsbeschrijving, te vinden in bijlage 1.2. Hierin wordt uitgelegd dat de proefpersoon zich moet 

verplaatsen in de directeur van het bedrijf Planedrive. Dit is een bedrijf dat mensen van en naar het 

vliegveld vervoert. Het bedrijf maakt gebruik van één type taxibusjes, waarvan de onderhoudskosten 

beginnen op te lopen. Binnen afzienbare tijd moeten er dus nieuwe exemplaren worden aangeschaft 

om de oude te verangen. Omdat de markt waarin het bedrijf opereert nogal is veranderd, moet er 

opnieuw worden gekeken naar de eisen waaraan de nieuwe taxibusjes moeten voldoen. Het gaat 

hierbij enkel om het belang van de apsecten veiligheid en comfort. De proefpersonen krijgen 3 

minuten om de bedrijfsbeschrijving door te lezen en vervolgens krijgen de proefpersonen de eerste 

opdracht uitgedeeld. De proefpersonen uit groep 1 krijgen versie A, de proefpersonen uit groep 2 

versie B en de proefpersonen uit groep 3 versie C. De verschillende versies zijn te vinden in bijlage 

1.3. De groepen krijgen 3 minuten de tijd om de opdracht uit te voeren. Hierna worden de 

opdrachten met bedrijfsbeschrijvingen opgehaald en krijgen de proefpersonen 15 minuten college 

over een niet gerelateerd onderwerp. 
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Na de 15 minuten college begint sessie 2 van het experiment. De proefpersonen krijgen wederom 

een bedrijfsbeschrijving uitgedeeld. Deze beschrijving is identiek aan de beschrijving uit sessie 1. 

Opnieuw krijgen de proefpersonen 3 minuten de tijd om deze door te lezen. Vervolgens krijgen ze de 

tweede opdracht uitgedeeld. Wederom krijgen de groepen verschillende versies uitgedeeld, die 

corresponderen met de betreffende groep (zie bijlage 1.4). Het enige verschil tussen de eerste en de 

tweede opdracht is de volgorde waarin de subattributen gepresenteerd zijn. De proefpersonen 

krijgen ook nu 3 minuten de tijd om de hoofdattributen veiligheid en comfort tegen elkaar af te 

wegen. Hierna worden zowel de bedrijfsbeschrijving als de opdracht opgehaald.  

Direct na de tweede opdracht wordt de derde opdracht uitgedeeld (zie bijlage 1.5). In deze laatste 

sessie van het experiment wordt de proefpersonen naar hun werkwijze gevraagd. Zo wordt er 

gevraagd of ze subattributen hebben gebruikt bij hun overweging  en welke subattributen ze hebben 

gebruikt voor de verschillende categorieën.   

3.2 Uitkomsten 
De uitkomsten van het experiment worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren. 

Door Palmeira en Krishnan (2008) worden drie indicatoren van criteria-instabiliteit onderscheiden: 

- Percentage proefpersonen dat van gewicht verandert 

- Gemiddelde gewichtsverandering van de mensen die hun gewicht hebben veranderd 

- Gemiddelde gewichtsverandering van alle proefpersonen 

Om deze vormen van instabiliteit te meten worden door De Heus toetsen uitgevoerd in SPSS 

waarmee de data van verschillende groepen worden vergeleken. Hij gebruikt hiervoor consequent 

twee verschillende toetsen: De T-toets voor ongepaarde waarnemingen en de toets van Mann-

Whitney. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn als volgt: 

Verschillende indicatoren criteria-instabiliteit gemeten voor de oorspronkelijke groepen van het 

experiment van De Heus 

Groep 

 

Aantal 

proefpersonen 

Aantal 

subattributen 

Percentage 

dat gewicht 

heeft 

veranderd 

(instabiel)  

Gemiddelde 

absolute 

gewichtsverandering 

instabiele groep 

Gemiddelde 

absolute 

gewichtsverandering 

totale groep 

1 27 5/5 18,5% 9,8  1,8 

2 31 10/10 32,3% 9,6 3,1 

3 26 15/15 34,6% 9,7 3,3 

Tabel 1 

 

 

 



9 
 

Toets van Mann-Whitney op de absolute gewichtsveranderingen over 

de hele groep 

Vergelijking groep z-waarde Overschrijdingskans 

1-2 -1,05 0,29 

1-3 -1,28 0,20 

2-3 -0,32 0,75 

Tabel 2 

 

- Op basis van de resultaten van de Mann-Whitney toets, zie tabel 2, wordt gesteld dat de 

groepen onderling niet significant van elkaar verschillen met een 

onbetrouwbaarheidsdrempel van 5%. 

t-toets voor onafhankelijke populaties op de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep 

Vergelijking groep Vrijheidsgraden t-waarde Overschrijdingskans 

1-2 56 -0,82 0,23 

1-3 51 -0,98 0,19 

2-3 55 -0,14 0,96 

Tabel 3 

 

- Op basis van de resultaten van de t-toets voor onafhankelijke populaties, zie tabel 3, worden 

opnieuw dezelfde conclusies getrokken: De verschillen zijn niet significant. 

Onafhankelijke t-toets groep 2: vergelijking gebruik subattributen uit verschillende reeksen 

Reeksvergelijking Vrijheidsgraden t- waarde Overschrijdingskans 

1-2 28 4,356 0,644 

Tabel 4 

- Uit een vergelijking binnen groep 2 van het aantal gebruikte subattributen uit reeks 1, de 

belangrijkste 5 subattributen, en reeks 2, de 5 minder belangrijke subattributen, zie tabel 4, 

blijkt er met de t-toets geen significant verschil te zijn.  

Onafhankelijke t-toets groep 3: vergelijking gebruik subattributen uit verschillende reeksen 

Reeksvergelijking Vrijheidsgraden t- waarde Overschrijdingskans 

1-2 20 1,83 0,384 

1-3 20 4,21 0,059 

2-3 20 2,65 0,219 

Tabel 5 

 

- Uit eenzelfde vergelijking binnen groep 3, zie tabel 5, blijken er ook geen significante 

verschillen te zijn tussen het gebruik van subattributen uit de verschillende reeksen.  

- Uit de toets van Mann-Whitney volgt dat er geen significant verschil is tussen mensen die wel 

subattributen zeggen te hebben gebruikt en de mensen die dit niet hebben gedaan (De Heus, 

2011).   
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3.3 Conclusies De Heus 
- De instabiliteit neemt toe met het aantal subattributen, maar de verschillen zijn niet 

significant. Dit zou echter zijn toe te schrijven aan de kleine onderzoekspopulatie. De 

instabiliteit neemt toe bij 5 naar 10 subattributen, maar niet bij 10 naar 15 subattributen. 

- Om de eerste conlcusie te verklaren, is gekeken naar een verschil in gebruik van de 

subattributen uit de verschillende reeksen. Subattributen uit reeks 2 worden niet meer 

gebruikt dan subattributen uit reeks 1, maar subattributen uit reeks 3 worden wel meer 

gebruikt dan subattributen uit reeksen 1 en 2.  

- Het geringe verschil tussen groep 3 en groep 2 is volgens De Heus toe te schrijven aan 

verschillende oorzaken: 

o  Een verschil in belangrijkheid van de subattributen tussen reeks 2 en reeks 3 

o Complexity extremity effect: Wanneer het aantal aspecten dat in overweging wordt 

genomen toeneemt, wordt de kans kleiner dat al deze aspecten als goed of slecht 

worden ervaren. De uitkomst van het proces zal dan minder extreem zijn (Linville, 

1982). Een groter aantal subattributen zou volgens De Heus tot een minder extreme 

afweging leiden van de hoofdattributen veiligheid en comfort. De range van 

uitkomsten wordt dus kleiner, wat de kans op criteria-instabiliteit doet afnemen. 

o Beperkingen van het werkgeheugen die ervoor zorgen dat de subattributen van 

reeks 2 en 3 niet meer onthouden kunnen worden 

- Meer subattributen leidt niet tot meer instabiliteit als men eenmaal over een bepaalde 

drempel van ongeveer 10 subattributen is. 

3.4 Evaluatie 
In deze paragraaf zal het onderzoek van De Heus onder de loep worden genomen. Om na te gaan of 

de door De Heus gestelde conclusies wel getrokken mogen worden, zullen achtereenvolgens zijn 

methode, uitkomsten, en conclusies worden geëvalueerd. In de eerste subparagraaf kijken we 

kritisch hoe het experiment is opgezet. In de volgende subparagraaf wordt ingegaan op de manier 

van toetsen en het vergelijken van resultaten. In de laatste subparagraaf wordt kritisch gekeken naar 

de conclusies van De Heus.  

3.4.1 Opzet 

Een eerste punt van kritiek met betrekking tot de onderzoeksmethode ligt in de samenstelling van de 

attribuutreeksen. In het onderzoek wordt namelijk toegelicht dat de subattributen uit reeks 1 

belangrijker worden geacht dan reeks 2 en de subattributen uit reeks 2 worden op hun beurt weer 

belangrijker geacht dan de subattributen uit reeks 3. Deze rangorde is essentieel voor de uitkomsten 

van het onderzoek. Immers, de groepen variëren niet alleen als het gaat om het aantal subattributen, 

maar ook als het gaat om de belangrijkheid van de attributen. Op die manier verander je meerdere 

variabelen tegelijk en kun je veel moeilijker uitspraken doen ten aanzien van de invloed van alleen 

het aantal subattributen op criteria-instabiliteit. We zouden bijvoorbeeld kunnnen stellen dat de 

instabiliteit van groep 3 groter is dan van groep 2, door het grotere aantal subattributen en daarmee 

een groter aantal mogelijke subsets. Echter, als we bedenken dat groep 3 alleen verschilt van groep 2 

op de 5 minst belangrijke subattributen, is het maar de vraag of de proefpersonen van groep 3 deze 

vijf ‘extra’ subattributen in overweging nemen. Anders gezegd: De vijf minst belangrijke 

subattributen hebben waarschijnlijk een kleinere kans om opgenomen te worden in een subset van 

attributen. 
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Een volgend punt is niet zozeer een punt van kritiek maar is wel iets om in het achterhoofd te 

houden bij het interpreteren van de resultaten. Dit heeft te maken met het verschijnsel anchoring. 

Een anchor is eigenlijk niets meer dan een stukje informatie in de hersenen. Een subattribuut is 

bijvoorbeeld zo’n anchor. Volgens het Selective Accessibility Model Van Mussweiler en Strack (1999) 

wordt de toegankelijkheid van bepaalde data die bij beslissingen in acht worden genomen, beïnvloed 

door een voorafgaande beslissing, ook wanneer slechts een korte tijd tussen de beslismomenten zit. 

Deze verandering in de toegankelijkheid van data kunnen we zien als een verandering in de set 

subattributen die in acht wordt genomen bij het nemen van de beslissing. Volgens (Chapman and 

Johnson, 1999) vergroot het uitwijden over attributen door het geven van subattributenn de anchor 

bias, doordat proefpersonen selectief de subattributen kunnen uitzoeken die in overeenstemming 

zijn met een of meer anchors die al ‘toegankelijk’ zijn in de hersenen. Men zoekt dus als het ware 

naar confirmatie, wat in de literatuur ook als aparte bias wordt  genoemd (Smith et al., 2010). Dit is 

in tegenstelling met de situatie waarin de proefpersonen zelf subattributen moeten genereren. Het 

genereren vraagt namelijk van proefpersonen om alternatieve hypothesen af te wegen (Chapman 

and Johnson, 1999). In het onderzoek van De Heus wordt dus eigenlijk anchoring in de hand gewerkt 

door het aanreiken van subattributen. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de aangereikte 

subattributen groter en wordt men automatisch stabieler. Dit is in lijn met het eerste experiment van 

Palmeira en Krishnan (2008), waarin subattributen in het eerste experiment expliciet worden 

aangereikt om zo het gebruik van een stabiele set van subattributen te stimuleren. Wel moet hierbij 

gezegd worden dat het onderzoek van De Heus kijkt naar de verschillen in instabiliteit tussen de 

groepen. Er is geen reden om aan te nemen dat het anchoring effect veel groter is bij de ene groep 

dan bij de andere groep. 

3.4.2 Toetskeuze en uitkomsten 

In het begin van het onderzoek werden drie vormen van instabiliteit toegelicht, aan de hand waarvan 

de data getoetst zouden worden: percentage veranderd, gemiddelde verandering van instabiele 

groep en gemiddelde verandering van de totale groep. Gezien de aard van de laatste twee vormen 

van instabiliteit, zou je hiervoor dezelfde toets kunnen gebruiken. De Heus zegt gemiddeldes te 

vergelijken op basis van de t-toets voor onafhankelijke populaties. Deze toets zou gebruikt mogen 

worden voor variabelen op ratio- of intervalniveau. Echter is er nog een andere voorwaarde waaraan 

voldaan moet worden, eer men deze toets mag gebruiken. De populaties die op basis van de 

gemiddelde verandering van het gewicht met elkaar vergeleken moeten worden, moeten namelijk 

beiden normaal verdeeld zijn. De vraag is nu of dit bij de populaties van groep 1, 2 en 3 het geval is 

als je kijkt naar de gemiddelde absolute gewichtsverandering. De volgende toetsen op normaliteit 

geven uitsluitsel:  

Toetsen op normaliteit van de absolute verschilwaarden over de hele groep 

 subattributen1 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

5 ,468 27 ,000 ,466 27 ,000 

10 ,351 31 ,000 ,531 31 ,000 

15 ,348 26 ,000 ,569 26 ,000 

Tabel 6 
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De toets van Shapiro-Wilk is geschikt voor kleinere populaties zoals deze. Aan de extreem lage Sig.-

waarden (veel lager dan 0,05) is te zien dat de absolute verschillen in gewichten van de groepen 

beslist niet normaal verdeeld zijn. Dit is logisch als je bedenkt dat de verdeling zwaar geclusterd is bij 

de verschilwaarde 0. Immers, het gaat hier om de gewichtsveranderingen van alle proefpersonen, 

dus ook de verschilwaarden van de mensen die de gewichten niet hebben veranderd doen mee. 

Aangezien een ruime meerderheid het gewicht niet heeft veranderd, bestaat een grote meerderheid 

van de waarden uit nullen. Verder is het zo dat wordt gekeken naar de absolute verschilwaarden en 

niet naar de werkelijke verschilwaarden. Hierdoor bestaan er alleen waarden groter dan of gelijk aan 

0 en krijg je automatisch een scheve verdeling, als de verdeling geclusterd is rond de meest linker 

waarde. De boxplots en histogrammen van de verschillende groepen zijn te vinden in bijlage 3.1. 

Hieruit blijkt dat alle waarden die van 0 afwijken worden behandeld als uitschieter. Uitschieters 

worden in de boxplot weergegeven als sterretjes of rondjes. Rondjes zijn uitschieters die meer dan 

anderhalf keer de kwartielafstand, dat wil zeggen de afstand van het bovenste streepje van de box 

tot het onderste streepje van de box, van de box af liggen. Sterretjes liggen meer dan drie keer de 

kwartielafstand van de box af en worden ook wel extremen genoemd. Uit de histogrammen wordt 

verder duidelijk dat de vorm van de verdelingen verre van normaal is. 

Wanneer we dezelfde toets op normaliteit uitvoeren op de proefpersonen die daadwerkelijk het 

gewicht hebben aangepast, dan komen we tot de volgende resultaten: 

 

Toetsen op normaliteit van de absolute verschilwaarden over de instabiele groep 

 subattributen1 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

5 ,287 5 ,200
*
 ,872 5 ,274 

10 ,224 10 ,168 ,846 10 ,052 

15 ,373 9 ,001 ,712 9 ,002 

Tabel 7 

 

De verschilwaarde 0 komt bij de mensen die daadwerkelijk het gewicht hebben aangepast niet voor. 

De verdelingen zijn nu dus niet meer geclusterd rond deze waarde. We hebben geen reden meer om 

aan te nemen dat de data niet normaal verdeeld zouden zijn. Volgens de Shapiro-Wilk toets zijn de 

absolute gewichtsveranderingen binnen groep 3 bij eliminatie van de nulwaarden echter nog steeds 

niet normaal verdeeld. De boxplots en histogrammen van de verschillende groepen zijn tevens te 

vinden in bijlage 3.1. We zien dat nu slechts een enkele waarde wordt gezien als uitschieter. Als we 

we naar het derde histogram kijken, dus het histogram van de groep met 15 subattributen, dan zien 

we weliswaar geen perfecte klokvorm, maar bij benadering is de normale verdeling genoeg aanwezig 

om toch de t-toets uit te kunnen voeren. De  t-toets is namelijk redelijk robuust als het gaat om niet 

al te grote schendingen van normaliteit (Bartlett, 1935). 

Afgezien van de instabiele groep, lijkt het echter veiliger om een een verdelingsvrije toets te 

gebruiken om de verschillen in gewichtsveranderingen tussen de groepen te vergelijken. Dit kan 

prima met de Mann-Whitney toets, want deze kan ook op een intervalvariabele als ‘verschil in 



13 
 

gewichten’ worden toegepast. Gelukkig blijken de uitkomsten van de  ‘onterecht uitgevoerde t-

toetsen’ tot dezelfde conclusies te leiden als de uitkomsten van de tevens uitgevoerde toetsen van 

Mann-Whitney, zie tabel 2 en 3. De uitkomsten met betrekking tot de laatste vorm van instabiliteit, 

de gemiddelde gewichtsverandering over de gehele groep, lijken hiermee dus geverifieerd. Echter, 

aangezien de uitkomsten van deze toetsen nogal fluctueren bij verschillende groottes van de 

onderzoekspopulatie (De Heus, 2011), lijkt het mij gerechtvaardigd om ook naar de tweede vorm van 

instabiliteit te kijken, dat wil zeggen de gemiddelde gewichtsverandering over de groep die 

daadwerkelijk het gewicht heeft veranderd.  

Overigens zijn door de Heus een aantal verkeerde waarden gepresenteerd als uitkomsten van de 

door hem uitgevoerde t-toetsen. De overschrijdingskansen die gepresenteerd zijn, zijn namelijk de 

overschrijdingskansen van Levene’s toets op gelijkheid van varianties. Een voorbeeld van de SPSS-

output van De Heus van een t-toets maakt dit verder duidelijk: 

Group Statistics 

 subattributen1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

verschil 
5 27 1,81 4,608 ,887 

15 26 3,35 6,597 1,294 

Tabel 8 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

verschil 

Equal variances 

assumed 

1,773 ,189 -

,983 

51 ,330 -1,531 1,558 -4,659 1,597 

Equal variances 

not assumed 

  -

,976 

44,555 ,334 -1,531 1,568 -4,691 1,629 

Tabel 9 

Tabel 8 maakt duidelijk dat het om de vergelijking gaat van de groep met 5 en de groep met 15 

subattributen uit het experiment van De Heus. Verder vinden we in deze tabel de grootte van de 

groepen en de gemiddelde gewichtsverandering per groep. In de volgende figuur, tabel 9, wordt 

vervolgens de uitslag van zowel Levene’s toets voor gelijkheid van varianties als van de t-toets zelf 

gegeven. Uit de significantiewaarde van Levene’s toets wordt duidelijk of de varianties van beide 

groepen significant van elkaar verschillen. Is dit het geval, dan hoeven we verder alleen naar de 

bovenste rij waarden te kijken (equal variances assumed). In het andere geval wordt de output van 

de t-toets aangepast en dienen we alleen naar de onderste rij waarden te kijken (equal variances not 

assumed). Aangezien de geelgemarkeerde waarde groter is dan 0,05, gaan we uit van gelijke 

varianties. We dienen dus naar de groengemarkeerde waarde te kijken. Ook deze waarde is groter 
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dan 0,05 en dus niet significant. Door De Heus is de gele waarde gepresenteerd als uitkomst van de t-

toets, waar hij eigenlijk de groene waarde had moeten presenteren. Echter, voor de conclusies van 

de zojuist besproken toetsen bleek het niet uit te maken dat de verkeerde waarden zijn gebruikt. Om 

die reden heb ik de foutieve waarden overgenomen in tabellen 3, 4 en 5 om de conclusies van De 

Heus beter te kunnen evalueren.  

We hebben nu het gebruik van de t-toets en de toets van Mann-Whitney bekeken als middelen om 

de grootte van gewichtsveranderingen tussen groepen te vergelijken. Dan blijft alleen nog de eerste 

vorm van instabiliteit over: het percentage proefpersonen dat van gewicht verandert. Uit het 

onderzoek van De Heus wordt niet duidelijk welke toetst hiervoor wordt gebruikt. De enige toetsen 

die door De Heus zijn gebruikt, zijn de t-toets voor onafhankelijke populaties en de toets van Mann-

Whitney, zie bijlage 6 voor een toelichting op het gebruik van deze toetsen. Beide toetsen zijn 

geschikt voor continue variabelen zoals de verschillen in gewichten. Echter, het wel of niet 

veranderen van het gewicht is een binaire variabele. Om een dergelijke variabele te vergelijken kan 

de Chi-kwadraat toets worden gebruikt. Door middel van deze toets kan een nominale variabele 

worden vergeleken tussen twee groepen. In dit geval zou de variabele stabiliteit gecodeerd kunnen 

worden met nullen en enen. Het aantal nullen of enen wordt dan tussen groepen vergeleken.  Op die 

manier vergelijk je puur het percentage instabiele proefpersonen. De toetsen op de veranderingen in 

gewichten, uitgevoerd door De Heus, zeggen vooral iets over de grootte van de 

gewichtsveranderingen, niet over het aantal of percentage dat van gewicht verandert. Door zowel de 

eerste, tweede, als derde vorm van instabiliteit (zie paragraaf 3.2) op de juiste manier te toetsen met 

geschikte onderzoekspopulaties, kunnen veel meer eenduidige conclusies worden getrokken ten 

aanzien van de invloed van aantallen subattributen. 

Naast het toetsen van verschillende vormen van instabiliteit is ook gekeken naar het gebruikte aantal 

subattributen per reeks. Zoals eerder al genoemd, zijn de reeksen geordend naar afnemend belang. 

Je zou er op basis hiervan dus al van uit mogen gaan dat de proefpersonen meer subattributen 

gebruiken uit de belangrijkere reeksen. De noodzaak van het toetsen kan hier dus in twijfel worden 

getrokken. Gek genoeg blijkt uit de toetsen van De Heus dat het gebruik van de reeksen helemaal 

niet significant van elkaar verschilt, zie tabel 4 en 5. Hier is echter wederom gebruik gemaakt van het 

verkeerde soort toets. We hebben het nu namelijk niet meer over onafhankelijk verdeelde 

onderzoekspopulaties. Het gaat hier om gepaarde waarnemingen. Er is nu per proefpersoon sprake 

van een tweetal variabelen die met elkaar worden vergeleken, het gebruikte aantal subattributen uit 

de ene reeks en het gebruikte aantal uit de andere reeks. In plaats van de t-toets voor onafhankelijke 

populaties willen we nu dus gebruik maken van de t-toets voor gepaarde waarnemingen. Deze toets 

gaat er echter wel van uit, dat de verschillen tussen het gebruik uit de verschillende reeksen normaal 

verdeeld zijn. Er zullen dus eerst toetsen op normaliteit uitgevoerd moeten worden, alvorens de t-

toets voor gepaarde waarnemingen uit te voeren. In het geval dat de nulhypothese van normaliteit 

verworpen moet worden, moet de verdelingsvrije tegenhanger van de t-toets worden gebruikt, de 

rangtekentoets van Wilcoxon. Zie voor een toelichting op het gebruik van deze toetsen bijlage 6. De 

conclusies die ten aanzien van de t-toetsen voor onafhankelijke populaties zijn getrokken, zijn dus 

niet geldig. Op dit punt kunnen we dus alleen stellen dat de attribuutreeksen zijn geordend naar 

afnemend belang. Of de proefpersonen dit ook zo ervaren, moet blijken uit de hierboven genoemde 

toetsen.  
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3.4.3 Conclusies 

Kijken we naar de conclusies van De Heus, dan komt hierin met name een drietal verklaringen naar 

voren voor het geringe verschil tussen de groepen 2 en 3. De eerste eerste verklaring zegt dat groep 

3 geen waardevolle toevoeging is op groep 2, doordat de subattributen uit reeks 3 veel minder 

worden gebruikt bij de afweging.  Zojuist echter,  is duidelijk geworden dat de gebruikte toets voor 

deze verklaring, uitgevoerd is onder valse veronderstellingen. Bovendien zijn door De Heus de 

verkeerde overschrijdingskansen gebruikt uit de t-toets. De juiste waarden zouden bij gebruik van de 

juiste toets wél significante verschillen aan kunnen tonen tussen alle reeksen. Het verschil in belang 

van de subattributen uit de verschillende reeksen hoeft zich dus niet alleen te manifesteren tussen 

groep 2 en groep 3. Hier zal dus opnieuw naar moeten worden gekeken. 

De tweede verklaring wordt gezocht in het complexity extremity effect (Linville, 1982), zie ook de 

conclusies in paragraaf 3.3. Door dit effect zou de range van uitkomsten kleiner worden bij een 

groter aantal subattributen. Door de kleinere range van uitkomsten wordt de kans op criteria-

instabiliteit kleiner, men wordt stabieler. Er zouden dus twee effecten tegelijk aan het werk zijn die 

elkaar uitmiddelen. Aan de ene kant wordt het aantal mogelijke subsets van attributen groter, bij een 

groter aantal subattributen (Wilson et al, 1993). Aan de andere kant wordt de range van uitkomsten 

kleiner naarmate het aantal subattributen toeneemt en de overweging complexer wordt, waardoor 

men stabieler wordt. Nu zijn er een aantal aanmerkingen te maken op deze verklaring van De Heus 

voor het kleine verschil tussen groep 2 en 3. Ten eerste gaat Linville er impliciet van uit dat alle 

aspecten de afweging complexer maken, oftewel dat alle aspecten in overweging worden genomen. 

Nu zou dit bij kleine aantallen subattributen, zoals bij groep 1 van De Heus, nog wel het geval kunnen 

zijn. We hebben het hier echter over het verschil tussen groep 2 en groep 3, waarbij op het 

opdrachtformulier van groep 3 maar liefst 30 subattributen staan vermeld (15 voor elke categorie). 

Volgens (Wilson et al, 1993) selecteert men slecht een subset van attributen en dit is dan ook een 

van de belangrijkste aannames van het onderzoek. Het tweede punt van kritiek ligt in het feit dat 

door De Heus niet de vraag is gesteld waarom deze uitmiddeling van effecten wel plaats zou vinden 

tussen groep 2 en 3, maar niet tussen groep 1 en 2. Dit zou wel verwacht mogen worden, aangezien 

het verschil in aantal subattributen even groot is.  

Tot slot volgt een verklaring die is afgeleid uit discussies met de proefpersonen zelf. Zij geven aan het 

grote aantal subattributen niet te kunnen onthouden. Volgens Miller (1956) kan het werkgeheugen 

van een mens 5 tot 9 items bevatten. Volgens recenter onderzoek zou dit aantal groter zijn als de 

items uit dezelfde categorie afkomstig zijn (Poirier & Saint Aubin, 1995). Dit laatste is in het geval van 

het experiment van De Heus natuurlijk het geval. De subattributen behoren ofwel tot de categorie 

veiligheid, ofwel tot de categegorie comfort. Door een van de proefpersonen werd zelfs terecht 

opgemerkt dat bepaalde attributen tot beide categorieën kunnen behoren. Het niet kunnen 

onthouden van subattributen is op zich echter geen verklaring voor het kleine verschil tussen groep 2 

en 3. Een groter aantal mogelijke subsets van attributen vergroot juist de kans dat beperkingen van 

het werkgeheugen ervoor zorgen dat men een andere subset zal gebruiken om tot de beslissing in de 

tweede sessie te komen. Op basis hiervan zou je dus eerder een groter dan een kleiner verschil 

verwachten tussen groep 2 en 3. Aan de andere kant zou je kunnen redeneren dat een ‘te’ groot 

aantal subattributen proefpersonen ervan zou kunnen weerhouden deze subattributen in 

overweging te nemen. De proefpersoon houdt als het ware op te redeneren, zoals de non-reasoners 

uit het onderzoek van Levine (1996). De niet-redenerende proefpersoon zou terugvallen op het 

gewicht van de hoofdattributen, dat nog wel in het geheugen zit. Dit laatste zou natuurlijk wel 
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kunnen verklaren waarom het verschil tussen groep 3 en groep 2 kleiner is dan het verschil tussen 

groep 1 en groep 2. Om meer duidelijkheid te krijgen over het onthouden en redeneren bij grote 

aantallen subattributen, zou een experiment met grotere aantallen subattributen uitkomst kunnen 

bieden. 

Aan de hand van bovengenoemde verklaringen komt De Heus tot een samenvattende uitspraak 

waarin hij aangeeft dat een groter aantal subattributen niet leidt tot meer instabiliteit, wanneer men 

een drempel van ongeveer 10 subattributen gepasseerd is. De enige vorm van instabiliteit echter, die 

hier getoetst is, is de gemiddelde gewichtsverandering over de totale groep. Om harde uitspraken te 

doen moeten ook de andere twee vormen, te weten de gemiddelde gewichtsverandering van de 

instabiele groep, en het percentage mensen dat van gewicht verandert, getoetst worden. Daarnaast 

moet de samenstelling van de attribuutreeksen worden aangepast, zodanig dat de ene reeks niet 

belangrijker is dan de ander. Toetsen ten aanzien van het gebruik van subattributen uit de 

verschillende reeksen zullen dan overbodig zijn. Tot slot is door De Heus zelf al onderzocht dat de 

resultaten zouden kunnen fluctueren bij verschillende groottes van de onderzoekspopulatie. Om tot 

eenduidige resultaten te komen moet eigenlijk meer data worden verworven. In de volgende 

paragraaf zullen de extra toetsen die hier genoemd worden, worden uitgevoerd met aangevulde 

data. Deze data zijn te vinden in bijlage 2.1. De attribuutreeksen zijn echter niet aangepast. 

3.5 Aanpassingen 
In deze paragraaf worden een aantal aanpassingen uitgevoerd op het onderzoek van De Heus. Zo is 

de onderzoekspopulatie aangevuld tot ongeveer 35 personen per groep, waarvan de ruwe data staan 

beschreven in bijlage 2.1. Op deze data zullen dezelfde toetsen worden uitgevoerd die door De Heus 

ook zijn uitgevoerd, met aanvulling van de Chi-kwadraat toets en de t-toets voor gepaarde 

waarnemingen, zoals beschreven in paragraaf 3.4.2. 

Uit de aanvullende data van nieuwe respondenten komen we tot de volgende resultaten: 

Verschillende indicatoren criteria-instabiliteit gemeten voor de verschillende groepen van het 
experiement van De Heus met aanvulling van nieuwe data 

Groep subattributen proefpersonen Percentage 
veranderd 
(instabiel) 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
instabiele groep 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
totaal 

1 5/5 35 17,1% 9,00 1,54 

2 10/10 36 27,8% 9,60 2,67 

3 15/15 38 34,2% 9,54 3,26 

Totaal  109 26,6% 9,45 2,51 

Tabel 10 

De gemiddelde absolute gewichtsverandering van de mensen die daadwerkelijk het gewicht 

verandert is voor alle groepen nagenoeg gelijk. Indien men de gewichten aanpast, gebeurt dat 

gemiddeld met ongeveer 10 punten. De percentages zijn echter verschillend, wat we ook al zagen bij 

de oorspronkelijke waarnemingen van De Heus, zie tabel 1.  

Wederom zal de volgorde van de indicatoren van Palmeira en Krishnan (paragraaf 3.2) worden 

aangehouden bij het vergelijken van de verschillende vormen van criteria-instabiliteit tussen de 



17 
 

groepen. We zullen dus eerst kijken naar het percentage proefpersonen dat van gewicht is 

veranderd. 

Aangezien het hier gaat om het vergelijken van een binaire variabele, instabiliteit, kunnen we hier de 

chi-kwadraat toets voor gebruiken. De SPSS-output van deze toets is te vinden in bijlage 4.1. Hier 

volgen de beknopte resultaten: 

Chi-kwadraat toets op het aantal instabiele proefpersonen 

Vergelijking groep Overschrijdingskans 

1-2 0,284 

1-3 0,097 

2-3 0,550 

Tabel 11 

De overschrijdingskansen zijn allen groter dan 0,05 en dus is er geen significant verschil bewezen 

tussen de verschillende groepen als het gaat om het percentage personen dat het gewicht heeft 

veranderd.  

De tweede vorm van criteria-instabiliteit heeft betrekking op de gemiddelde gewichtsverandering 

van de instabiele groep, dat wil zeggen de groep die het gewicht daadwerkelijk heeft veranderd. Er 

wordt hierbij dus enkel naar de grootte van de gewichtsveranderingen gekeken. Echter, aangezien 

het percentage proefpersonen dat het gewicht heeft veranderd dusdanig klein is, is de 

onderzoekspopulatie voor deze vorm van criteria-instabiliteit te klein. We zouden geen zinnige 

uitspraken kunnen doen over de resultaten van de toetsen. Aan de hand van de uitkomsten van de 

toetsen op de laatste vorm van criteria-instabiliteit moet bepaald worden of het nog waardevol is om 

extra onderzoek te doen om aan een grotere onderzoekspopulatie te komen voor de tweede vorm 

van instabiliteit. 

De laatse vorm van instabiliteit bestaat eigenlijk uit een combinatie van het aantal mensen dat van 

gewicht verandert en de grootte van de gewichtsverandering. Het gaat hier namelijk om de 

gemiddelde absolute gewichtsverandering over de totale groep. Om deze variabele te toetsen kan 

ofwel gebruik gemaakt worden van de t-toets voor onafhankelijke populaties, ofwel van een 

verdelingsvrije toets zoals de toets van Mann-Whitney. De eerste is vaak nauwkeuriger, maar gaat 

wel uit van normaal verdeelde onderzoekspopulaties. Om te bepalen of dit het geval is voeren we 

toetsen op normaliteit uit.  

Toetsen op normaliteit van de absolute verschilwaarden over de hele groep 

 subattributen1 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

5 ,474 35 ,000 ,439 35 ,000 

10 ,382 36 ,000 ,488 36 ,000 

15 ,365 38 ,000 ,597 38 ,000 

Tabel 12 

De significantiewaarden van de Shapiro-Wilk toets laten zien dat de data niet normaal verdeeld zijn. 

Ook met de toevoeging van de nieuwe data blijken de populaties dus zoals verwacht niet normaal 

verdeeld te zijn. Zie voor een verklaring paragraaf 3.4.2. In diezelfde paragraaf kwam echter ook al 
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ter sprake dat door De Heus gebruik is gemaakt van absolute verschillen en niet van de werkelijke 

verschillen. Om te bepalen of dit gevolgen heeft voor de conclusies die ten aanzien van de verschillen 

in grootte van gewichtsveranderingen getrokken worden, zullen we ook toetsen uit moeten voeren 

op de werkelijke verschillen. We definiëren de werkelijke verschillen als volgt: het gewicht van 

veiligheid in de tweede sessie, minus het gewicht van veiligheid in de eerste sessie. Ook voor de 

werkelijke verschillen zullen we gaan toetsen op normaliteit. De volgende tabel toont de resultaten. 

 Toetsen op normaliteit van de werkelijke verschilwaarden over de hele groep 

 subattributen1 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_werkelijk 

5 ,479 35 ,000 ,472 35 ,000 

10 ,385 36 ,000 ,577 36 ,000 

15 ,351 38 ,000 ,706 38 ,000 

Tabel 13 

Uit de toets van Shapiro-Wilk blijkt dat ook de populaties van de werkelijke gewichtsveranderingen 

niet normaal verdeeld zijn. Om te beoordelen in welke mate de voorwaarde van normaliteit is 

geschonden bekijken we echter ook de boxplots en histogrammen, weergegeven in bijlage 3.2. Uit de 

boxplots blijkt dat ook nu alle waarden die afwijken van 0 worden behandeld als uitschieter. Het 

verschil met de boxplots van de absolute verschillen die we eerder zagen ligt alleen in het feit dat de 

uitschieters nu onder en boven 0 liggen. Uit de histogrammen kunnen we opmaken dat de verdeling 

niet zozeer scheef is, zoals we bij de histogrammen van de absolute verschillen zagen, maar de 

staarten van de verdeling zijn dusdanig dun, dat we inderdaad niet van normaliteit kunnen spreken.  

Ondanks de afwezigheid van normaliteit wordt de t-toets echter vaak toegepast. Mede om de 

resultaten te kunnen vergelijken met die van De Heus zullen we daarom ook hier de uitkomsten van 

de t-toets presenteren. De volledige SPPS-output is te vinden in bijlage 4.1. 

t-toets voor onafhankelijke populaties op zowel de absolute als de werkelijke 
gewichtsveranderingen over de hele groep 

vergelijking 
groep 

Absolute verschillen in gewichten Werkelijke verschillen in gewichten 

t-waarde Overschrijdingskans t-waarde Overschrijdingskans 

1-2 -0,869 0,388 1,360 0,178 

 1-3  -1,437  0,155 1,778 0,080 

 2-3  -0,412  0,682 0,311 0,757 

Tabel 14 

Geen van de overschrijdingskansen is kleiner dan 0,05. We moeten op basis van de t-toets dus 

concluderen dat er geen significant verschil is tussen de groepen als het gaat om de grootte van de 

absolute gewichtsveranderingen over de totale groep. De conclusies blijven onveranderd als we 

kijken naar de werkelijke verschillen. 
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Tot slot voeren we ook de toets van Mann-Whitney uit om de resultaten van de t-toets te verifiëren. 

De SPSS-output is te vinden in bijlag 4.1. De beknopte resultaten staan hieronder weergegeven. 

Toets van Mann-Whitney op zowel de absolute als de werkelijke gewichtsveranderingen over de 
hele groep 

Vergelijking 
groep 

Absolute verschillen in gewichten Werkelijke verschillen in gewichten 

z-waarde Overschrijdingskans z-waarde Overschrijdingskans 

1-2 -0,967 0,334 -1,973 0,048 

 1-3  -1,683  0,092  -1,639  0,101 

 2-3  -0,739  0,460  -0,053  0,958 

Tabel 15 

Ook op basis van de toetst van Mann-Whitney moeten we concluderen dat er geen significante 

verscihllen zijn als het gaat om de grootte van de absolute gewichtsveranderingen. De resultaten van 

de toets op de werkelijke gewichtsveranderingen leiden tot dezelfde conclusie, afgezien van de 

eerste waarde, die net onder de 0,05 ligt. Wat betreft de vergelijking tussen groep 1 en groep 2 zien 

we echter dat de overschrijdingskans van de absolute verschillen dusdanig boven de grens van 0,05 

ligt, dat we de uitkomst van de werkelijke verschillen niet overtuigend genoeg achten om de 

conclusie op basis van de absolute verschilwaarden in twijfel te trekken.  

In principe zouden de uitkomsten van toetsen op de werkelijke gewichtsveranderingen tot dezelfde 

conclusies moeten leiden als de uitkomsten van toetsen op de absolute gewichtsveranderingen. Het 

probleem is echter wel dat bij gebruik van werkelijke waarden, positieve en negatieve waarden 

elkaar tegenwerken. Dus in het geval er veel meer of veel grotere positieve veranderingen zijn 

(veiligheid in tweede sessie hoger gewicht) dan negatieve veranderingen (veiligheid in tweede sessie 

lager gewicht), of andersom, dan zullen toetsen op werkelijke waarden nog wel eens een significant 

verschil kunnen aantonen, terwijl de gemiddelde absolute gewichtsverandering per groep misschien 

wel exact hetzelfde is.  In dit geval was er echter geen reden om aan te nemen dat mensen veiligheid 

in de tweede sessie binnen de ene groep belangrijker zouden vinden en binnen de andere groep juist 

niet. De groepen kregen namelijk allemaal net zoveel attributen voor veiligheid als voor comfort. Er 

was dus geen reden om veiligheid in de tweede sessie naar een specifieke kant, positief of negatief, 

bij te stellen. Zolang deze reden er niet is, zullen we verder geen toetsen meer uitvoeren op 

werkelijke waarden.   

Aan de respondenten van De Heus werd in opdracht 3 gevraagd of en welke subattributen ze hadden 

gebruikt bij hun afweging, zie bijlage 1.5. Hierbij werd niet specifiek gevraagd naar het gebruik van 

subattributen in sessie 1 of sessie 2. Echter, aangezien opdracht 3 direct werd uitgedeeld na het 

ophalen van opdracht 2 (sessie 2), lijkt het logisch dat de proefpersonen de subattributen opschrijven 

die ze in sessie 2 hebben gebruikt. Het is mogelijk dat ze subattributen uit beide sessies hebben 

opgeschreven. Wat dit voor invloed zou kunnen hebben op de uitkomst van de toets op het gebruik 

van subattributen uit de verschillende reeksen, is moeilijk te zeggen. Aan de nieuwe respondenten is 

niet meer gevraagd naar het gebruik van subattributen. Hier kunnen we voorlopig dus geen nieuwe 

uitspraken over doen. Wel is in paragraaf 3.4.2 al verklaard dat door De Heus een verkeerde toets is 

toegepast om het gebruik van subattributen uit de verschillende reeksen te vergelijken. Om de juiste 

toets te bepalen zullen we eerst controleren of de verschillen in aantal gebruikte subattributen uit de 

verschillende reeksen normaal verdeeld zijn. Hier volgen de resultaten van groep 2. Deze groep kreeg 

subattributen uit reeks 1 en reeks 2. 
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Toetsen op normaliteit van de verschillen in gebruik van subattributen uit reeks 1 en 

reeks 2, binnen groep 2 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totaal1mintotaal2 ,265 15 ,006 ,917 15 ,176 

Tabel 16 

Het gebruik van subattributen binnen groep 2 is bekeken voor 15 proefpersonen (er zijn geen 

aanvullende data). Op basis van de Shapiro-Wilk toets kunnen we concluderen dat de verschillen 

normaal verdeeld zijn. Om het gebruik van subattributen uit reeks 1 te vergelijken met het gebruik 

van subattributen uit reeks 2 mogen we dus de t-toets voor gepaarde waarnemingen gebruiken. 

Alvorens we deze uitvoeren, toetsen we eerst of de verschillen in gebruik van subattributen uit de 

verschillende reeksen binnen groep 3 normaal verdeeld zijn. Groep 3 kreeg subattributen 

aangeboden uit de reeksen 1, 2 en 3. Hier volgen de resultaten. 

Toetsen op normaliteit van de verschillen in gebruik van subattributen uit reeks 1, 2 en 

3, binnen groep 3 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

totaal1mintotaal2 ,215 11 ,165 ,904 11 ,205 

totaal1mintotaal3 ,189 11 ,200
*
 ,918 11 ,305 

totaal2mintotaal3 ,251 11 ,052 ,899 11 ,180 

Tabel 17 

 

Het gebruik van subattributen binnen groep 3 is bekeken voor 11 personen (er zijn geen aanvullende 

data). Op basis van de Shapiro-Wilk toets kunnen we concluderen dat de verschillen tussen de 

reeksen normaal verdeeld zijn. Ook hier mogen we dus de t-toets voor gepaarde waarnemingen 

toepassen.  De SPSS-output van deze toets is te vinden in bijlage 4.2. Hier volgen de beknopte 

resultaten. 

t-toets voor gepaarde waarnemingen op het gebruikte aantal subattributen uit een reeks 

Groep Vergelijking reeks t-waarde Overschrijdingskans 

2 1-2 5,160 0,000 

3 1-2 4,949 0,001 

3 1-3 4,951 0,001 

3 2-3 3,130 0,001 

Tabel 18 

Alle overschrijdingskansen zijn kleiner dan 0,05. We moeten op basis van de t-toets voor gepaarde 

waarnemingen dus concluderen dat er een verschil is in het gebruik van subattributen uit de 

verschillende reeksen. Echter,  om defnitief te kunnen stellen dat het belang van de verschillende 

reeksen invloed heeft op de verschillen in instabiliteit, moet een nieuw experiment worden opgezet 

met een grotere onderzoekspopulatie. 
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NB: De SPSS-output van de t-toetsen voor gepaarde waarnemingen, te vinden in bijlage 4.2, bestaat 

uit een drietal tabellen. De tweede tabel toont de correlatiecoëfficiënt tussen de twee variabelen die 

worden vergeleken, in dit geval het gebruik van subattributen uit twee verschillende reeksen. Deze 

correlatiecoëfficiënten zijn bijna allemaal niet significant, waardoor we net zo goed een t-toets voor 

onafhankelijke populaties zouden kunnen gebruiken. Het feit dat de overschrijdingskansen van deze 

toets dusdanig afwijken van die van De Heus (tabel 4 en 5) heeft te maken met de verkeerde 

waarden die door De Heus zijn gebruikt, zie paragraaf 3.4.2. De juiste waarden uit de toets van De 

Heus, zie bijlage 4.2 voor de gecorrigeerde tabellen, wijken inderdaad minimaal af van de waarden 

uit tabel 18. 

3.6 Conclusies ten aanzien van experiment De Heus 
In het experiment van De Heus werd werd nog veelvuldig gespeeld met onderzoekspopulaties om te 

kijken of de uitkomsten van de toetsen hierdoor zouden veranderen. Inmiddels zijn genoeg 

respondenten gevonden om eenduidige uitspraken te doen over het wel of niet bestaan van 

significante verschillen.  

We zullen nu eerst de nieuwe resultaten vergelijken met de oude om te kijken of en waar er 

veranderingen zijn. Hieronder staan alle verschillen in tabelvorm op een rij. 

Verschillende indicatoren criteria-instabiliteit gemeten voor de verschillende groepen van het 
experiement van De Heus, voor en na de aanvulling van nieuwe data 

 Percentage dat gewicht 
heeft veranderd 
(instabiel)  

Gemiddelde absolute 
gewichtsverandering 
instabiele groep 

Gemiddelde absolute 
gewichtsverandering 
totale groep 

subattributen oud nieuw oud nieuw oud nieuw 

5/5 18,5% 17,1% 9,8  9,0 1,8 1,5 

10/10 32,3% 27,8% 9,6 9,6 3,1 2,7 

15/15 34,6% 34,2% 9,7 9,5 3,3 3,3 

Tabel 19 

t-toets voor onafhankelijke populaties uitgevoerd op de verschillende groepen van het 
experiment van De Heus, voor en na de aanvulling van nieuwe data 

Vergelijking groep t-waarde overschrijdingskans 

 oud nieuw oud nieuw 

1-2 -0,820 -0,869 0,416 0,388 

1-3 -0,983 -1,437 0,330 0,155 

2-3 -0,139 -0,412 0,890 0,682 

Tabel 20 

Toets van Mann-Whitney uitgevoerd op de verschillende groepen van het experiment van De 
Heus, voor en na de aanvulling van nieuwe data 

Vergelijking groep z-waarde overschrijdingskans 

 oud nieuw oud nieuw 

1-2 -1,053 -0,967 0,292 0,334 

1-3 -1,275 -1,683 0,202 0,092 

2-3 -0,315 -0,739 0,753 0,460 

Tabel 21 
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Ten eerste zien we dat alle drie de vormen van criteria-instabiliteit met de aanvullende data zijn 

gedaald. Opvallend hierbij is een daling van bijna 5% bij groep 2 van het percentage proefpersonen 

dat het gewicht van de hoofdattributen heeft veranderd. Aan deze groep zijn namelijk maar 5 

respondenten toegevoegd. Uit verdere bestudering van de data blijkt dat geen van de nieuwe 

respondenten uit deze groep het gewicht heeft veranderd. Gevolg hiervan is dat het verschil in 

instabiliteit tussen groep 1 en 2 afneemt en het verschil tussen groep 2 en 3 toeneemt. Hoewel het 

verschil tussen groep 1 en 2 nu nog steeds groter is, lijkt het niet meer van groot belang een 

verklaring te zoeken voor het kleinere verschil in instabiliteit tussen groep 2 en 3. Desalniettemin 

moeten we nog steeds constateren dat de verschillen in instabiliteit niet significant zijn. Zowel de chi-

kwadraat toets, als de t-toets, als ook de toets van Mann-Whitney tonen niet bewezen dat er 

significante verschillen zijn als het gaat om de genoemde indicatoren van criteria-instabiliteit.  

Echter, uit de t-toets voor gepaarde waarnemingen is gebeleken dat er een significant verschil is in 

het gebruik van subattributen uit de verschillende reeksen. We dienen ons af te vragen in hoeverre 

dit invloed heeft op het wel of niet bestaan van significante verschillen in criteria-instabiliteit tussen 

de groepen 1, 2 en 3. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat bepaalde subattributen uit de reeksen 

2 en 3 door een proefpersoon niet belangrijk genoeg geacht worden om in een subset op te nemen. 

Het aantal relevante subattributen zou voor groep 3 dan in werkelijkheid een stuk kleiner kunnen zijn 

dan 15 en voor groep 2 kleiner dan 10. Hierdoor nemen de verschillen tussen de groepen als het gaat 

om het aantal (relevante) subattributen af.  

4. Nieuwe experimenten 
Op dit punt hebben we geen reden, of in ieder geval niet genoeg, om aan te nemen dat criteria-

instabiliteit afhangt van het aantal subattributen dat een persoon ter beschikking heeft. Dit heeft 

geleid tot een aantal nieuwe hypothesen over factoren die criteria-instabiliteit zouden beïnvloeden. 

In dit hoofdstuk worden deze hypothesen getest door middel van een reeks nieuwe experimenten.  

4.1 Variëren aantal subattributen tussen sessies  
Door De Heus is onbedoeld al onderzoek gedaan naar groepen, waarbij de aantallen subattributen 

varieerden tussen de twee sessies. Waar het eigenlijk de bedoeling was dat het aantal subattributen 

per groep constant bleef, waren er twee kleine groepen die per ongeluk door elkaar werden gehaald. 

De eerste groep kreeg in de eerste sessie 10 subattributen voor beide categorieën en in de tweede 

sessie 15 subattributen. Bij de tweede groep was het omgekeerde het geval. De populaties van deze 

groepen waren helaas te klein om zuivere uitspraken over te doen. Om die reden zijn deze groepen 

in hoofdstuk 3 buiten beschouwing gelaten. Desalniettemin waren de uitkomsten veelbelovend. 

Binnen de groep die in de eerste sessie 15 subattributen kreeg voorgeschoteld en in de tweede 

sessie 10, bleek meer dan de helft van de proefpersonen het gewicht te veranderen. Echter is eerder 

al geconstateerd dat het werkgeheugen bij grotere aantallen subattributen een rol zou kunnen gaan 

spelen. Om deze effecten uit te sluiten is een nieuw experiment opgezet waarbij een bovengrens van 

10 subattributen per categorie is gesteld. Op die manier wordt gestimuleerd de hele set 

subattributen te gebruiken. Een verhoging van het aantal subattributen heeft per definitie invloed op 

de inhoud van de set. Daarom is ervoor gekozen om in de eerste sessie 10 subattributen aan te 

reiken voor beide hoofdattributen.  In de tweede sessie worden twee versies uitgedeeld. De eerste 

versie bestaat uit 8 subattributen voor veiligheid en 6 voor comfort. Dit wordt verder in het verslag 

genoteerd als de versie 8/6. Bij de tweede versie is het precies andersom. Deze versie wordt 
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genoteerd als de versie 6/8. De verschillende versies zijn te vinden in bijlage 1.6. De reden om twee 

versies uit te delen heeft te maken met de zogeheten splitting bias (Hämäläinen & Alaja, 2008). Dit 

wil zeggen dat een attribuut een hoger gewicht kan krijgen naarmate er meer subattributen onder 

dit attribuut hangen. Het is de bedoeling dat de verschillende versies het effect van de splitting bias 

uitmiddelen. Verder zijn er nog een aantal zaken in overweging genomen bij de opzet van het 

experiment. De aantallen van beide hoofdattributen moeten veranderen, anders zou de 

proefpersoon kunnen denken dat er in een bepaalde richting wordt gestuurd. Ook mag de 

verandering niet te groot zijn, om te voorkomen dat de proefpersoon essentiële subattributen mist. 

Alleen het visuele aspect zou in dat geval al een bron van instabiliteit kunnen vormen. De reden om 

de aantallen per hoofdatribuut te laten variëren heeft te maken met het het volgende. Stel dat het 

gewicht van beide hoofdattributen in dezelfde mate afneemt doordat het aantal subattributen van 

beide attributen in gelijke mate afneemt. De afweging tussen veiligheid en comfort zou dan gelijk 

blijven. In dat geval wordt geen instabiliteit geregistreerd, terwijl er misschien wel degelijk 

veranderingen in gewichtsbepalingen optreden. 

De ruwe scores van het experiment zijn te vinden in bijlage 2.2. Hieronder staan de resultaten.  

Verschillende indicatoren criteria-instabiliteit gemeten voor de verschillende versies van het 
experiment met variaties in aantallen subattributen tussen de sessies 

Groep Populatie Sessie 
1 

Sessie 
2 

Percentage 
dat 
gewicht 
heeft 
veranderd  

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
instabiele groep 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
totale groep 

1 41 10/10 8/6 66% 11,1 7,3 

2 37 10/10 6/8 51% 10,2 5,2 

Totaal 78   59% 10,7 6,3 

Tabel 22 

Het eerste wat hierin opvalt is dat een veel groter percentage proefpersonen het gewicht heeft 

veranderd tussen de sessies ten opzichte van de groepen uit het experiment van De Heus. Ook de 

grootte van de absolute gewichtsveranderingen is iets groter voor beide versies. Echter, tussen de 

versies zien we ook verschillen. Binnen de groep met de eerste versie ligt het percentage instabiele 

proefpersonen maar liefst 15% procent hoger. Ook de grootte van absolute gewichtsveranderingen is 

iets groter binnen deze groep. 

Om te bepalen of de versies onderling van elkaar verschillen zullen we toetsen uitvoeren op het het 

percentage instabiele proefpersonen en de grootte van de gewichtsveranderingen over de gehele 

groep. 

Voor de eerste variabele gebruiken we de chi-kwadraat toets. De SPSS-output is te vinden in bijlage 

4.3. De beknopte resultaten staan hieronder. 

Chi-kwadraat toets uitgevoerd op het aantal instabiele proefpersonen binnen de verschillende 
versies van het experiment met variaties in het aantal subattributen tussen de sessies 

Vergelijking versie Overschrijdingskans 

8/6 met 6/8 subattributen in tweede sessie 0,194 

Tabel 23 
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We moeten dus concluderen dat de versies niet van elkaar verschillen als het gaat om het percentage 

proefpersonen dat het gewicht heeft veranderd. 

Om te bepalen of dit ook geldt voor de grootte van gewichtsveranderingen moeten toetsen worden 

uitgevoerd op zowel de hele groep als alleen de instabiele groep. De instabiele groep is per versie 

echter te klein om uitspraken over te doen. We kijken dus alleen naar gewichtsveranderingen over 

de gehele groep. Het liefst gebruiken we hiervoor de t-toets, aangezien deze vaak nauwkeuriger is 

dan een verdelingsvrije toets. In paragraaf 3.5 onder tabel 15 is reeds toegelicht dat we alleen kijken 

naar de absolute gewichtsveranderingen, zo lang er geen reden is om aan te nemen dat de resultaten 

van toetsen op de werkelijke verschillen tot andere conclusies zouden leiden. Bij het vergelijken van 

de verschillende versies 8/6 en 6/8 hebben we echter wel degelijk reden om aan te nemen dat de 

resultaten van beide interpretaties van gewichtsveranderingen van elkaar afwijken. Bij de werkelijke 

verschillen kijken we namelijk naar het verschil van het gewicht op veiligheid in de tweede sessies 

ten opzichte van het gewicht op veiligheid in de eerste sessie. Aangezien men in de versie 8/6 minder 

subattriuten verliest voor veiligheid dan voor comfort, zou je op basis van de splitting bias mogen 

verwachten dat het gewicht van veiligheid omhoog gaat ten opzichte van het gewicht van comfort. 

Hämäläinen & Alaja (2008) toonden aan dat het gewicht van een attribuut systematisch toeneemt 

met het aantal subattributen dat eraan vastzit.  De kans bestaat dus dat er binnen de versie 8/6 meer 

positieve verschillen zijn dan negatieve, terwijl dit bij de andere versie juist andersom is. Op basis van 

deze ongelijkheid tussen de versies verwachten we eerder significante verschillen aan te tonen als 

het gaat om de werkelijke verschillen, dan wanneer we enkel naar de absolute verschillen kijken. We 

zullen in dit geval dus naar beide interpretaties van gewichtsveranderingen kijken. Overigens hadden 

we de werkelijke verschillen ook kunnen bekijken vanuit het attribuut comfort. Het verschil zit hier 

enkel in het plus- of minteken, maar dit heeft voor de uitkomst van de toets geen gevolg. We toetsen 

eerst of de populaties normaal verdeeld zijn.  

Toetsen op normaliteit van zowel de absolute als de werkelijke verschilwaarden over de hele groep 

 8/6 of 6/8 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 
1 ,181 41 ,002 ,864 41 ,000 

2 ,263 37 ,000 ,775 37 ,000 

verschil_werkelijk 
1 ,199 41 ,000 ,939 41 ,028 

2 ,263 37 ,000 ,889 37 ,001 

Tabel 24 

Uit de Shapiro-Wilk toets blijkt dat we de nul-hypothes van normaliteit moeten verwerpen. Ter 

volledigheid zullen we de t-toets toch uitvoeren. De SPSS-output is te vinden in bijlage 4.3. Hier 

volgen de beknopte resultaten. 

t-toets voor onafhankelijke populaties uitgevoerd op zowel de absolute als de werkelijke 
gewichtsveranderingen over de hele groep 

vergelijking 
versie 

Absolute verschillen in gewichten Werkelijke verschillen in gewichten 

t-waarde Overschrijdingskans t-waarde Overschrijdingskans 

10/10-8/6 met 
10/10-6/8 

1,298 0,198 2,157 0,034 

Tabel 25 
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Inderdaad zien we dat de resultaten van de toets op de absolute verschillen tot een andere conclusie 

leiden dan de resultaten van van de toets op de werkelijke verschillen. Zoals verwacht zijn de 

werkelijke gewichtsveranderingen significant verschillend tussen beide versies. Echter, op basis van 

de t-toets op de absolute gewichtsveranderingen, kunnen we geen significant verschil aantonen. 

Gezien de afwezigheid van normaliteit en ter verificatie van de t-toets zal tot slot ook de toets van 

Mann-Whitney worden uitgevoerd. De SPSS-output is te vinden in bijlage 4.3. De beknopte 

resultaten vindt u hier. 

Toets van Mann-Whitney uitgevoerd op zowel de absolute als de werkelijke 
gewichtsveranderingen over de hele groep 

Vergelijking 
versie 

Absolute verschillen in gewichten Werkelijke verschillen in gewichten 

z-waarde Overschrijdingskans z-waarde Overschrijdingskans 

10/10-8/6 met 
10/10-6/8 

-1,450 0,147 -2,105 0,035 

Tabel 26 

De resultaten van de toets van Mann-Whitney komen overeen met die van de t-toets. Ook nu 

verschillen de versies wel van elkaar als het gaat om de werkelijke gewichtsveranderingen, maar niet 

als het gaat om de absolute gewichtsveranderingen.  

Vergelijking met groep De Heus 

Aangezien de twee versies van het experiment met variaties in het aantal subattributen tussen de 

sessies niet significant verschillen wat betreft het aandeel instabiele proefpersonen en de grootte 

van absolute gewichtsveranderingen, kunnen we de versies samenvoegen tot één 

onderzoekspopulatie. De positieve verschillen van de  ene versie en de negatieve verschillen van de 

andere versie zullen elkaar nu uitmiddelen. De resulaten van het totaal van deze groep zijn eveneens 

te vinden in tabel 22. De indicatoren van criteria-instabiliteit hebben duidelijk hogere waarden dan 

die van het experiment van De Heus, zie ook tabel 19. Echter, om te zien of de verschillen ook 

significant zijn, zullen we toetsen moeten uitvoeren op de verschillende indicatoren. Aangezien de 

groep uit dit experiment het beste te vergelijken is met groep 2 uit het experiment van De Heus, 

zullen we enkel bepalen of de verschillen tussen deze twee groepen significant zijn.  

Wederom kijken we eerst naar het percentage proefpersonen dat het gewicht heeft veranderd. We 

voeren een chi-kwadraat toets uit. De SPSS-output hiervan is te vinden in bijlage 4.3. Hier volgen de 

beknopte resultaten. 

Chi-kwadraat toets uitgevoerd op het aantal instabiele proefpersonen binnen groep 2 van het 
experiment van De Heus en de groep met variaties in het aantal subattributen tussen de sessies 

Vergelijking Overschrijdingskans 

10/10-10/10 met 10/10-(8/6+6/8) 0,002 

Tabel 27 

De overschrijdingskans is kleiner dan 0,05. Op basis van de chi-kwadraat toets dienen we te 

concluderen dat er een significant verschil is tussen groep 2 uit het experiment van De Heus en de 

groep uit het nieuwe experiment. 

Om te kijken of dit ook geldt voor de andere indicatoren van criteria-instabiliteit, kijken we eerst naar 

de grootte van absolute gewichtsveranderingen over de hele groep. Later zal ook apart worden 
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gekeken naar de instabiele groep. We voeren eerst toetsen op normaliteit uit. De resultaten volgen 

hieronder.  

Toetsen op normaliteit van de absolute gewichtsveranderingen van de groep 10/10-10/10 en de groep 10/10-

(8/6+6/8) 

 experiment Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 
10/10-10/10 ,382 36 ,000 ,488 36 ,000 

10/10-(8/6+6/8) ,221 78 ,000 ,830 78 ,000 

Tabel 28 

Hoewel de grootte van de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep niet normaal verdeeld 

blijkt te zijn voor beide experimenten, voeren we ter volledigheid toch de t-toets uit. De SPSS-output 

hiervan is te vinden in bijlage 4.3. Hier volgen de beknopte resultaten. 

t-toets voor onafhankelijke populaties uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de 
hele groep, binnen de experimenten 10/10-10/10 en 10/10-(8/6+6/8) 

Vergelijking experiment t-waarde Overschrijdingskans 

10/10-10/10 met 10/10-
(8/6+6/8) 

-2,708 0,008 

Tabel 29 

De overschrijdingskans is kleiner dan 0,05. Op basis van de t-toets moeten we concluderen dat er een 

significant verschil is tussen beide groepen als het gaat om de absolute grootte van de 

gewichtsverandering over de gehele groep. 

Tot slot voeren we de toets van Mann-Whitney uit om de resultaten van de t-toets te verifiëren. De 

SPSS-output hiervan is te vinden in bijlage 4.3. Hieronder staan de beknopte resultaten. 

Toets van Mann-Whitney uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep, 
binnen de experimenten 10/10-10/10 en de 10/10-(8/6+6/8) 

Vergelijking experiment z-waarde Overschrijdingskans 

10/10-10/10 met 10/10-
(8/6+6/8) 

-3,278 0,001 

Tabel 30 

Wederom  is de overschrijdingskans kleiner dan 0,05. Ook op basis van de toets van Mann-Whitney 

moet geconcludeerd worden dat er een significant verschil is tussen beide groepen als het gaat om 

de absolute grootte van de gewichtsverandering over de gehele groep. 

Het resultaat van deze laatste twee toetsen is echter een logisch gevolg van het resultaat van de 

eerste toets. De vorm van instabiliteit die hier getoetst wordt is namelijk een combinatie van het 

percentage dat van gewicht verandert en de grootte van de gewichtsveranderingen. Wanneer het 

percentage dat van gewicht verandert veel groter is, zal de gemiddelde grootte van de 

gewichtsveranderingen over de gehele groep waarschijnlijk ook veel groter zijn, tenzij de 

gewichtsveranderingen van de mensen die de gewichten hebben aangepast veel kleiner zijn. Uit de 

resultaten van experiment 1, tabel 19, en experiment 2 , tabel 22, kunnen we opmaken dat deze 
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gewichtsveranderingen niet kleiner zijn maar juist groter dan bij het experiment van De Heus het 

geval is.  

Of dit verschil significant is hebben we niet eerder kunnen testen, aangezien de populatie van 

mensen die hun gewicht hadden veranderd, te klein was. Echter, uit de resultaten van het 

experiment van De Heus blijkt dat de gemiddelde gewichtsverandering van de instabiele groep 

nauwelijks verandert met het aantal aangeboden subattributen. We zouden de populaties van de 

instabiele groepen van het experiment van De Heus dus bij elkaar kunnen voegen om tot een 

onderzoekspopulatie te komen die groot genoeg is om te vergelijken met de instabiele groep van het 

nieuwe experiment.  

We toetsen opnieuw op normaliteit, maar kijken nu dus alleen naar de proefpersonen die het 

gewicht daadwerkelijk hebben veranderd. Waar we eerst alleen naar groep 2 van De Heus keken, 

kijken we nu naar de instabiele groep van alle groepen van De Heus samen. De resultaten staan 

hieronder. 

Toetsen op normaliteit van de absolute gewichtsveranderingen over de instabiele groep binnen het experiment 

van De Heus en het experiment met variaties in het aantal subattributen tussen de sessies 

 experiment Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 
De Heus(groep 1,2,3) ,263 29 ,000 ,810 29 ,000 

10/10-(8/6+6/8) ,241 46 ,000 ,866 46 ,000 

Tabel 31 

Uit de sinificantiewaarden van de Shapiro-Wilk toets blijkt dat we ook binnen de instabiele groep niet 

van normaliteit uit mogen gaan als het gaat om de absolute verschillen in gewichten. Dit is 

opmerkelijk, aangezien de verdeling nu niet meer geclusterd is rond de verschilwaarde 0. Er is dus 

geen directe oorzaak aan te wijzen voor scheefheid van de verdeling. Ter verduidelijking zijn de 

boxplots en histogrammen toegevoegd in bijlage 3.3. Hieruit blijkt dat de verdelingen van beide 

populaties niet zo scheef zijn als de toets van Shapiro-Wilk doet vermoeden.  

Aangezien de t-toets vaak nauwkeuriger is dan een verdelingsvrije toets en de t-toets redelijk 

robuust is tegen schendingen van normaliteit (Bartlett, 1935), kiezen we er toch voor deze toets uit 

te voeren om het verschil tussen beide groepen te toetsen. De SPSS-output hiervan is te vinden in 

bijlage 4.3. Hier volgen de beknopte resultaten. 

t-toets voor onafhankelijke populaties uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de 
instabiele groep binnen het experiment van De Heus en het experiment met variaties in het aantal 

subattributen tussen de sessies 

Vergelijking experiment t-waarde Overschrijdingskans 

10/10-10/10 met 10/10-
(8/6+6/8) 

-0,794 0,430 

Tabel 32 

De overschrijdingskans is groter dan 0,05. Op basis van de t-toets achten we geen significant verschil 

bewezen als het gaat om de absolute grootte van gewichtsveranderingen over de instabiele groep. 
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Ter verificatie voeren we ook de toets van Mann-Whitney uit om de groepen te vergelijken.  De SPSS-

output hiervan is te vinden in bijlage 4.3. Hier volgen de beknopte resultaten. 

Toets van Mann-Whitney uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de instabiele 
groep binnen het experiment van De Heus en het experiment met variaties in het aantal 

subattributen tussen de sessies 

Vergelijking experiment z-waarde Overschrijdingskans 

10/10-10/10 met 10/10-
(8/6+6/8) 

-1,321 0,186 

Tabel 33 

Ook nu zien we dat de overschrijdingskans groter is dan 0,05. Op basis van de toets van Mann-

Whitney moeten we dus concluderen dat er geen significant verschil bestaat tussen beide 

experimenten als we kijken naar absolute gewichtsveranderingen van de proefpersonen die 

daadwerkelijk de gewichten hebben aangepast. 

4.2 Variëren identiteit subattributen tussen sessies 
De volgende twee experimenten kijken niet naar de invloed van aantallen subattributen op criteria-

instabiliteit, maar naar de aard van de subattributen zelf. Door de aard van subattributen te 

veranderen zouden een aantal verchijnselen op kunnen treden. Ten eerste zou de perceptie van de 

hoofdattributen kunnen veranderen. De nieuwe subattributen zouden bijvoorbeeld een ander aspect 

van het hoofdattribuut kunnen belichten, waardoor men het hoofdattribuut in een bepaalde situatie 

meer of minder belangrijk vindt. Ten tweede zouden de nieuwe subattributen een ander gewicht 

kunnen hebben dan de oude subattributen. Door deze verandering in gewichten van de 

onderliggende attributen, kan het gewicht van het hoofdattribuut veranderen. Tot slot kan de aard 

van de subattributen ook de subset van attributen bepalen die door een persoon in overweging 

wordt genomen. Aangezien al deze verschijnselen tot criteria-instabiliteit leiden, ligt het voor de 

hand te onderzoeken hoe groot de invloed is van een verandering in de identiteit van de 

subattributen.  

In beide experimenten blijft het aantal subattributen voor beide categorieën gelijk aan 5. Hierdoor 

kunnen effecten die betrekking hebben op het werkgeheugen van proefpersonen worden 

uitgesloten. In het eerste experiment worden de subattributen tussen twee sessies slechts opnieuw 

geformuleerd. Zie bijlage 1.7 voor de opdracht met nieuw geformuleerde attributen. De opdracht 

met de oorspronkelijke attributen is terug te vinden in bijlage 1.3. De essentie van de subattributen 

blijft dus hetzelfde, maar door de herformulering kunnen de subattributen wel anders worden 

opgevat. In het tweede experiment worden 5 volledig nieuwe subattributen aangeboden in de 

tweede sessie. Zie bijlage 1.8 voor de opdracht met nieuwe subattributen. De opdracht met de 

oorspronkelijke attributen is terug te vinden in bijlage 1.3. 
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De ruwe scores van beide experimenten zijn te vinden in bijlage2.3. De resultaten staan ter 

vergelijking weergegeven in onderstaande tabel. 

Verschillende indicatoren Criteria-instabiliteit gemeten voor de groep met hergeformuleerde 
subattributen en de groep met volledig nieuwe subattributen in de tweede sessie 

Groep Populatie Percentage dat 
gewicht heeft 
veranderd 
(instabiel) 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
instabiele groep 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
totale groep 

100% hergef. 41 29% 10,2 3,0 

100% nieuw 36 78% 13,1 10,2 

Totaal 77 52% 12,3 6,4 

Tabel 34 

Wat opvalt is dat binnen de groep met nieuwe subattributen bijna 80% van gewicht verandert tussen 

de sessies. Dit is nog meer dan bij het experiment met variaties in het aantal subattributen tussen de 

sessies het geval was. Ook de gemiddelde grootte van de gewichtsveranderingen ligt beduidend 

hoger dan bij de voorgaande experimenten. De resultaten van de groep met hergeformuleerde 

subattributen lijken echter weinig af te wijken van de resultaten van de groepen van De Heus, 

waarbij zowel de identiteit als het aantal subattributen tussen de sessies constant bleef. 

De resultaten van deze nieuwe onderzoeksgroepen kunnen het beste worden vergeleken met groep 

1 uit het experiment van De Heus, zie tabel 19. Die groep kreeg immers ook 5 subattributen 

aangereikt in zowel  de eerste als de tweede sessie van het experiment. Het enige wat bij deze groep 

veranderde tussen de twee sessies was de volgorde waarin de subattributen onder elkaar stonden. 

Om de resultaten te vergelijken wordt opnieuw een serie toetsen uitgevoerd. De toetsen zullen 

simultaan uitgevoerd worden voor zowel de vergelijking tussen groep 1 en de groep met 

hergeformuleerde subattributen, als de vergelijking tussen groep 1 en de groep met nieuwe 

subattributen. 

Wederom beginnen we met een chi-kwadraat toets om het percentage instabiele proefpersonen te 

vergelijken. De SPSS-output hiervan is te vinden in bijlage 4.4. De beknopte resultaten staan 

hieronder. 

Chi-kwadraat toets uitgevoerd op het aantal instabiele proefpersonen binnen de groep 5/5-5/5, 
de groep met 5 hergeformuleerde subattributen en de groep met 5 nieuwe subattributen 

vergelijking overschrijdingskans 

Groep 5/5-5/5 met groep 100% hergeformuleerd 0,215 

Groep 5/5-5/5 met groep 100% nieuw 0,000 

Tabel 35 

De overschrijdingskans van de toets op het verschil tussen groep 1 en de groep met 

hergeformuleerde subattributen is groter dan 0,05. Derhalve moeten we concluderen dat er geen 

significant verschil is tussen beide groepen als het gaat om het percentage instabiele proefpersonen. 

Wel achten we bewezen dat er een significant verschil is tussen groep 1 uit het experiment van De 

Heus en de groep met nieuwe subattributen in de tweede sessie.  
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Voor we de grootte van de gewichtsveranderingen over de gehele groep gaan vergelijken, voeren we 

eerst toetsen op normaliteit uit. De resultaten staan hieronder. 

Toetsen op normaliteit van de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep binnen groep 5/5-5/5, 

de groep met 5 hergeformuleerde subattributen en de groep met 5 nieuwe subattributen 

 subattributen2 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

5-5 ,474 35 ,000 ,439 35 ,000 

5her ,400 41 ,000 ,584 41 ,000 

5nieuw ,286 36 ,000 ,786 36 ,000 

Tabel 36 

Alle overschrijdingskansen zijn kleiner dan 0,05. De populaties zijn dus niet normaal verdeeld. Toch 

maken we opnieuw gebruik van de t-toets. De SPSS-output hiervan is te vinden in bijlage 4.4. De 

beknopte resultaten volgen hieronder. 

t-toets voor onafhankelijke populaties uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de 
hele groep binnen de groep 5/5-5/5, de groep met 5 hergeformuleerde subattributen en de groep 

met 5 nieuwe subattributen 

Vergelijking t-waarde Overschrijdingskans 

Groep 5/5-5/5 met groep 100% 
her 

-1,239 0,220 

Groep 5/5-5/5 met groep 100% 
nieuw 

-4,457 0,000 

Tabel 37 

Op basis van de t-toets achten we geen significant verschil aangetoond tussen groep 1 en de groep 

met hergeformuleerde subattributen als het gaat om de absolute grootte van de 

gewichtsveranderingen over de gehele groep. Wel moeten we concluderen dat er een significant 

verschil is tussen groep 1 en de groep met nieuwe subattributen. 

Tot slot voeren we ook nog de toets van Mann-Whitney uit om de resultaten van de t-toets te 

verifiëren. De SPSS-output hiervan is te vinden in bijlage 4.4. Hier volgen de beknopte resultaten. 

Toets van Mann-Whitney uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep 
binnen de groep 5/5-5/5, de groep met 5 hergeformuleerde subattributen en de groep met 5 

nieuwe subattributen 

Vergelijking z-waarde Overschrijdingskans 

Groep 5/5-5/5 met groep 100% 
her 

-1,280 0,200 

Groep 5/5-5/5 met groep 100% 
her 

-5,033 0,000 

Tabel 38 

Ook op basis van de toets van Mann-Whitney moeten we concluderen dat er een significant verschil 

is tussen groep 1 en de groep met nieuwe subattributen. Wederom kunnen we geen verschil 

constateren tussen groep 1 en de groep met hergeformuleerde subattributen. Hiermee zijn de 

resultaten van de t-toets geverifieerd. 
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4.3 Samenvatting 
In hoofdstuk 3 is met aanvulling van nieuwe data opnieuw gekeken of criteria-instabiliteit afhangt 

van het aantal aangereikte subattributen. De verschillen tussen de groepen met respectievelijk 5, 10 

en 15 subattributen per hoofdattribuut bleken wederom niet significant te zijn. In deze experimenten 

bleef het aantal subattributen tussen de sessies echter constant. Alleen de volgorde van de 

subattributen werd gevarieerd. In hoofdstuk 4 is deze variatie wel aangebracht in een reeks van 3 

verschillende experimenten. In het eerste experiment werd gekeken naar de invloed van een 

verschillend aantal subattributen tussen de sessies. De proefpersonen kregen in de eerste sessie voor 

beide hoofdattributen 10 subattributen. In de tweede sessie was dit aantal verminderd tot 8 voor het 

ene attribuut en 6 voor het andere attribuut, afhankelijk van de versie die de proefpersoon kreeg 

toebedeeld. De resultaten zijn vergeleken met de groep met 10 subattributen in beide sessies. Het 

percentage instabiele proefpersonen blijkt significant hoger te zijn als ook de grootte an de absolute 

gewichtsveranderingen over de hele groep. De absolute gewichtsveranderingen over de instabiele 

groep blijken geen significant verschil te tonen.  

Tot slot is in dit hoofdstuk ook gekeken naar de invloed van variaties in de identiteit van 

subattributen tussen de sessies. Hiertoe zijn twee experimenten uitgevoerd. In het eerste 

experiment kregen de proefpersonen in de tweede sessie dezelfde 5 subattributen voor beide 

hoofdattributen als in de eerste sessie, alleen waren die subattributen anders geformuleerd. In het 

tweede experiment werden voor beide categorieën 5 volledig nieuwe subattributen gepresenteerd. 

Aangezien het aantal subattributen voor beide experimenten tussen de sessies gelijk bleef aan 5 voor 

beide hoofdattributen, werden de resultaten van deze experimenten vergeleken met groep 1 uit het 

experiment van De Heus. Hieruit volgde dat de groep met nieuwe subattributen significante 

verschillen vertoonde  wat betreft het percentage instabiele proefpersonen en de grootte van 

absolute gewichtsveranderingen over de hele groep. De groep met enkel hergeformuleerde 

subattributen vertoonde deze verschillen niet. De grootte van absolute gewichtsveranderingen over 

de instabiele groep kon niet getoetst worden, door een te klein aantal instabiele proefpersonen.  

5. Verder onderzoek 
Gedurende het onderzoek binnen de verschillende experimenten zijn er meerdere vragen naar voren 

gekomen die interessant zouden kunnen zijn om verder naar te kijken. In dit hoofdstuk worden twee 

van die onderwerpen verder uitgewerkt. 

5.1 Verschil tussen mensen met extreme en niet extreme mening 
Sommige mensen bleken een uitgesproken mening te hebben over het belang van veiligheid en 

comfort. Een enkeling kende zelfs een gewicht van 90 toe aan een attribuut en 10 aan het andere 

attribuut. Anderen waren meer behoudend en hielden het bijvoorbeeld op 50/50. De vraag is nu of 

de mensen met een uitgesproken mening ook stabieler zijn. Om deze vraag te beantwoorden 

verdelen we de te onderzoeken groepen in een extreme groep en een niet-extreme groep. De 

extreme groep bevat proefpersonen die in de eerste sessie een gewicht van 71 of hoger toekenden 

aan een van de hoofdattributen veiligheid en comfort. De niet-extreme groep bevat de rest van de 

proefpersonen. We voeren deze splitsing uit voor de gehele onderzoekspopulatie van het 

experiment van De Heus waarbij het aantal subattributen tussen de sessies dus constant blijft 

(experiment 1), voor de gehele populatie van het experiment met variaties in aantallen subattributen 

tussen de verschillende sessies (experiment 2), voor de groep die de tweede sessie 
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hergeformuleerde subattributen kreeg (experiment 3), en tot slot voor de groep die de tweede sessie 

geheel nieuwe subattributen kreeg (experiment 4). Hieronder volgen de resultaten. 

Verschillende indicatoren Criteria-instabiliteit gemeten voor de extreme en de niet-extreme groep 
binnen de onder 5.1 genoemde populaties 

Experiment Populatie Percentage dat 
gewicht heeft 
veranderd 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
instabiele groep 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
totale groep 

 Niet-
extreem 

extreem Niet-
extreem 

Extreem Niet-
extreem 

Extreem Niet-
extreem 

extreem 

1 88 21 27,3% 23,8% 9,0 11,8 2,4 2,8 

2 61 17 59,0% 58,8% 11,8 6,8 7,0 4,0 

3 26 15 19,2% 46,7% 11,0 9,6 2,1 4,5 

4 22 14 90,9% 57,1% 14,8 9,0 13,5 5,1 

Totaal 197 67 43,1% 44,8% 11,7 8,9 5,0 4,0 

Tabel 39 

De resultaten verschillen nogal per experiment. Bij de ene groep zijn de extreme proefpersonen 

instabieler, bij de andere groep is het net andersom. Wel zien we dat het bij de meeste groepen zo is 

dat van de mensen die instabiel zijn, de extreme personen het gewicht met minder punten 

veranderen. Verder valt op dat van de groep die in de tweede sessie volledig nieuwe subattributen 

kreeg (experiment 4), de extreme personen beduidend stabieler zijn en het gewicht met minder 

punten veranderen. 

Wederom houden we met betrekking tot de verschillende indicatoren van criteria-instabiliteit de 

volgorde aan van Palmeira and Krishnan, beschreven in paragraaf 3.2. We voeren dus eerst de chi-

kwadraat toets uit. De SPSS-output is te vinden in bijlage 5.1. De beknopte resultaten vinden we 

hieronder. 

Chi-kwadraat toets uitgevoerd op het aantal instabiele proefpersonen van de extreme en de niet-
extreme groep binnen de onder 5.1 genoemde populaties 

Experiment overschrijdingskans 

Aantal subattributen tussen sessies constant 0,902 

Aantal subattributen tussen sessies varieert 0,989 

 Formulering subattributen tussen sessie anders 0,168 

 Volledig andere subattributen tussen sessies 0,018 

Tabel 40 

Op basis van de Chi-kwadraat toets moeten we concluderen dat er voor de eerste drie 

onderzoekspopulaties geen significant verschil is aangetoond tussen de extreme en de niet extreme 

proefpersonen als het gaat om het percentage proefpersonen dat het gewicht heeft veranderd. 

Binnen de groep die nieuwe subattributen kreeg in de tweede sessie is wel een significant verschil 

aangetoond. 

Over de grootte van de absolute gewichtsveranderingen  over de instabiele groep kunnen we voor de 

vergelijking van de extreme en de niet-extreme groep geen nuttige uitspraken doen. De 

onderzoekspopulaties van proefpersonen die zowel extreem zijn als instabiel, is voor de 

verschillende experimenten namelijk te klein, over het algemeen kleiner dan 10. We zullen hier dus 
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geen toetsen op uitvoeren. Om de grootte van absolute gewichtsveranderingen over de hele groep 

te vergelijken, moeten eerst toetsen op normaliteit worden uitgevoerd. In tabel 41 staan de 

resultaten van de niet-extreme groep. In tabel 42 vinden we de resultaten van de extreme groep. 

Toetsen op normaliteit van de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep van de niet-extreme populatie 

 experimentnummer Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

1 ,405 88 ,000 ,536 88 ,000 

2 ,228 61 ,000 ,840 61 ,000 

3 ,474 26 ,000 ,499 26 ,000 

4 ,292 22 ,000 ,819 22 ,001 

Tabel 41 

Toetsen op normaliteit van de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep van de extreme populatie 

 experimentnummer Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

1 ,418 21 ,000 ,473 21 ,000 

2 ,234 17 ,014 ,843 17 ,008 

3 ,271 15 ,004 ,692 15 ,000 

4 ,254 14 ,015 ,833 14 ,013 

Tabel 42 

Op basis van de Shapiro-Wilk toets moeten we concluderen dat de verdelingen van zowel de extreme 

als de niet-extreme populatie niet normaal zijn. Toch voeren we als eerste een t-toets uit om de 

grootte van absolute gewichtsveranderingen over de hele groep te vergelijken. De SPSS-output 

hiervan is te vinden in bijlage 5.1. Hier volgen de beknopte resultaten. 

t-toets voor onafhankelijke populaties uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de 
hele groep van de extreme en de niet-extreme groep binnen de onder 5.1 genoemde populaties 

Vergelijking extreem en niet-
extreem binnen experiment 

t-waarde Overschrijdingskans 

Aantal subattributen tussen 
sessies constant 

-0,267 0,790 

Aantal subattributen tussen 
sessies varieert 

2,063 0,045 

Formulering subattributen 
tussen sessie anders 

-1,238 0,223 

Volledig andere subattributen 
tussen sessies 

2,764 0,009 

Tabel 43 

Op basis van de t-toets moeten we concluderen dat de er een significant verschil is aangetoond 

tussen de extreme en de niet extreme groep binnen de experimenten waarbij het aantal 

subattributen tussen de sessies varieert en waarbij de subattributen volledig anders zijn, als we het 

hebben over de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep. Binnen de overige 

experimenten is dit verschil niet aangetoond. 
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Ter verificatie van de resultaten van de t-toets voeren we ook de verdelingsvrije toets van Mann-

Whitney uit. De SPSS-output hiervan is te vinden in bijlage 5.1. Hier volgen de beknopte resultaten. 

Toets van Mann-Whitney uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep 
van de extreme en de niet-extreme groep binnen de onder 5.1 genoemde populaties 

Vergelijking extreem en niet-
extreem binnen experiment 

t-waarde overschrijdingskans 

Aantal subattributen tussen 
sessies constant 

-0,232 0,816 

Aantal subattributen tussen 
sessies varieert 

-1,129 0,259 

 Formulering subattributen 
tussen sessie anders 

-1,652 0,099 

 Volledig andere subattributen 
tussen sessies 

-2,360 0,018 

Tabel 44 

Op basis van de toets van Mann-Whitney moeten we bijna dezelfde conclusies trekken, alleen is nu 

binnen het experiment met variaties in het aantal subattributen tussen de sessies geen significant 

verschil aangetoond. Gezien het feit dat de overschrijdingskans voor dit experiment bij de t-toets nog 

maar net binnen de grenzen van significantie lag en we eigenlijk niet uit mogen gaan van normaliteit, 

gaan we hier af op de resultaten van de toets van Mann-Whitney. We zien dus alleen een significant 

verschil binnen de laatste groep. 

5.2 Verschil tussen mensen die veilgheid belangrijker vinden en die comfort 

belangrijker vinden 
Sommige proefpersonen vonden veiligheid belangrijker in de eerste sessie, anderen vonden juist 

comfort belangrijker. Maar wat is hiervan nu het effect op de verschillende vormen van criteria-

instabiliteit? We vragen ons af of de twee groepen van elkaar verschillen en hanteren hierbij dezelfde 

onderzoekspopulaties als in de vorige paragraaf, zie bijvoorbeeld tabel 44 op de voorgaande 

bladzijde. De groep die beide attributen even belangrijk vindt is buiten beschouwing gelaten, omdat 

de populatie van deze groep te klein is om nuttige uitspraken over te doen (kleiner dan 5%). 

Hieronder staan de resultaten van de verschillende groepen. 

Verschillende indicatoren Criteria-instabiliteit gemeten voor de groepen ‘veiligheid belangrijker’ en 
‘comfort belangrijker’ binnen de onder 5.1 genoemde populaties 

Experiment Populatie Percentage dat 
gewicht heeft 
veranderd 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
instabiele groep 

Gemiddelde 
absolute 
gewichtsverandering 
totale groep 

 Veilig-
heid 
belang-
rijker 

Comfort 
belang-
rijker 

Veilig-
heid 
belang-
rijker 

Comfort 
belang-
rijker 

Veilig-
heid 
belang-
rijker 

Comfort 
belang-
rijker 

Veilig-
heid 
belang-
rijker 

Comfort 
belang-
rijker 

1 68 33 32,4% 21,2% 9,6 8,9 2,4 1,9 

2 52 24 57,7% 58,3% 9,5 13,1 7,0 7,6 

3 33 6 30,3% 33,3% 8,7 17,5 2,1 5,8 

4 33 3 75,8% 100% 11,1 30,0 13,5 30,0 

Totaal 186 66 46,8% 39,4% 9,9 14,2 5,0 5,6 
Tabel 45 
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Wat we in ieder geval uit deze tabel kunnen halen is het feit dat veiligheid in alle vier de 

experimenten belangrijker wordt gevonden dan comfort (in de eerste sessie). Verder zien we dat 

zowel het percentage proefpersonen dat het gewicht verandert als de grootte van de absolute 

gewichtsveranderingen binnen de eerste twee experimenten redelijk gelijk zijn voor de groep die 

veiligheid belangrijker vindt en de de groep die comfort belangrijker vindt. Binnen de andere twee 

experimenten is het verschil wat betreft de grootte van de absolute gewichtsveranderingen 

weliswaar groot, maar we kunnen hier niet echt uitspraken aan verbinden door het kleine aantal 

mensen binnen deze experimenten dat comfort in de eerste sessie belangrijker vindt dan veiligheid. 

Wederom beginnen we met het uitvoeren van een chi-kwadraat toets om het percentage instabiele 

proefpersonen tussen de groepen die veiligheid respectievelijk comfort belangrijker vinden te 

vergelijken. De SPSS-output hiervan is te vinden in bijlage 5.2. Hier volgen de beknopte resultaten. 

Chi-kwadraat toets uitgevoerd op het aantal instabiele proefpersonen van de groepen ‘veiligheid 
belangrijker’ en ‘comfort belangrijker’ binnen de onder 5.1 genoemde populaties 

Experiment overschrijdingskans 

Aantal subattributen tussen sessies constant 0,246 

Aantal subattributen tussen sessies varieert 0,958 

 Formulering subattributen tussen sessie anders 0,882 

 Volledig andere subattributen tussen sessies 0,334 

Tabel 46 

Op basis van de Chi-kwadraat toets moeten we concluderen dat er binnen alle genoemde 

onderzoekspopulaties geen significant verschil is aangetoond tussen de groep die veiligheid 

respectievelijk comfort belangrijker vindt, als het gaat om het percentage instabiele proefpersonen. 

De tweede door Palmeira en Krishnan genoemde indicator van criteria-instabiliteit betreft de grootte 

van de absolute gewichtsveranderingen over de instabiele groep. Net als in paragraaf 5.1 heeft het 

echter ook hier geen zin om toetsen uit te voeren op deze groep. Het aantal instabiele 

proefpersonen is hier nameljik te klein voor.  

De derde indicator van criteria-instabiliteit betreft de grootte van de absolute 

gewichtsveranderingen over de hele groep. Hoewel we ook voor deze vorm van criteria-instabiliteit 

te kleine onderzoekspopulaties hebben binnen experiment 3 en 4, zie tabel 45, zullen voor de 

volledigheid de toetsresultaten presenteren van alle vier de experimenten. Hier volgen eerst de 

resultaten van de toetsen op normaliteit. In tabel 47 vinden we de resultaten van de groep die in de 

eerste sessie veiligheid belangrijker vond dan comfort. In tabel 48 staan de resultaten van de andere 

groep. 
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Toetsen op normaliteit van de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep binnen de populatie die 

veiligheid in de eerste sessie belangrijker vindt dan comfort 

 experimentnummer Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

1 ,361 68 ,000 ,550 68 ,000 

2 ,235 52 ,000 ,816 52 ,000 

3 ,398 33 ,000 ,607 33 ,000 

4 ,238 33 ,000 ,853 33 ,000 

Tabel 47 

Toetsen op normaliteit van de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep binnen de populatie die 

comfort in de eerste sessie belangrijker vindt dan veiligheid 

 experimentnummer Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

verschil_absoluut 

1 ,469 33 ,000 ,540 33 ,000 

2 ,227 24 ,002 ,839 24 ,001 

3 ,383 6 ,006 ,684 6 ,004 

4 ,343 3 . ,842 3 ,220 

Tabel 48 

Op basis van de toets van Shapiro_Wilk moeten we concluderen dat de grootte van de absolute 

gewichtsveranderingen voor geen van de populaties normaal verdeeld is. De populatie die comfort in 

de eerste sessie belangrijker vond binnen experiment 4 komt weliswaar door de test heen, maar dit 

zegt natuurlijk weinig, aangezien het om 3 proefpersonen gaat. 

Opniew voeren we, ondanks de afwezigheid van normaliteit, een t-toets voor onafhankelijke 

populaties uit. De SPSS-output is te vinden in bijlage 5.2. Hier volgen de beknopte resultaten. 

t-toets voor onafhankelijke populaties uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de 
hele groep van de groepen ‘veiligheid belangrijker’ en ‘comfort belangrijker’ binnen de onder 5.1 

genoemde populaties 

Vergelijking veiligheid of 
comfort belangrijker 

t-waarde Overschrijdingskans 

Aantal subattributen tussen 
sessies constant 

1,006 0,317 

Aantal subattributen tussen 
sessies varieert 

-1,231 0,222 

 Formulering subattributen 
tussen sessie anders 

-0,751 0,484 

 Volledig andere subattributen 
tussen sessies 

-1,705 0,228 

Tabel 49 
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Op basis van de t-toets moeten we concluderen dat er voor alle populaties geen significante 

verschillen zijn in de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep tussen de groep die 

veiligheid respectievelijk comfort belangrijker vindt. Echter kunnen we, door een te klein aantal 

waarnemingen binnen de laatste twee experimenten van mensen die comfort belangrijker vinden 

dan veiligheid, geen uitspraken doen wat betreft de verschillen binnen deze experimenten. 

Om de resultaten van de t-toets te verifiëren voeren we tot slot ook de toest van Mann-Whitney uit. 

De SPSS-output van deze toets is te vinden in bijlage 5.2. Hier volgen de beknopte resultaten. 

Toets van Mann-Whitney uitgevoerd op de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep 
van de groepen ‘veiligheid belangrijker’ en ‘comfort belangrijker’ binnen de onder 5.1 genoemde 

populaties 

Vergelijking veiligheid of 
comfort belangrijker 

z-waarde Overschrijdingskans 

Aantal subattributen tussen 
sessies constant 

-1,025 0,305 

Aantal subattributen tussen 
sessies varieert 

-0,736 0,462 

 Formulering subattributen 
tussen sessie anders 

-0,453 0,651 

 Volledig andere subattributen 
tussen sessies 

-1,671 0,095 

Tabel 50 

Op basis van de toets van Mann-Whitney moeten we dezelfde conclusies trekken ten aanzien van 

verschillen tussen de groepen die veiligheid respectievelijk comfort belangrijker vinden, als bij de t-

toets. Ook hier zijn de resultaten van de laatste twee experimenten echter weinig bruikbaar door het 

kleine aantal mensen dat comfort belangrijker vindt dan veiligheid. 

5.3 Samenvatting 
In hoofdstuk 5 is een tweetal hypothesen getest. De eerste hypothese stelt dat er een verschil is 

tussen mensen met een extreme mening en mensen met een gematigde, niet-extreme mening.  De 

tweede hypothese veronderstelt een verschil tussen de groep die veiligheid in de eerste sessie 

belanrijker vindt en de groep die comfort in de eerste sessie belangrijker vindt. Om deze hypothesen 

te testen zijn toetsen uitgevoerd op de verschillende indicatoren van criteria-instabiliteit binnen de 

populaties van de verschillende experimenten (zie linker kolom tabel 50). Hier kwam uit naar voren 

dat er geen significante verschillen zijn tussen mensen die veiligheid, respectievelijk comfort 

belangrijker vinden. Wanneer we kijken naar de verschillen tussen mensen met een extreme mening 

(gewicht van 71 of meer op een attribuut) en mensen met een niet-extreme mening, dan zien we dat 

extreme meningen binnen het experiment met volledig nieuwe subattributen in de tweede sessie 

beduidend stabieler zijn dan niet-extreme meningen. Dit geldt zowel voor het percentage instabiele 

proefpersonen als de grootte van absolute gewichtsveranderingen over de hele groep. Echter, dit 

verschil zien we niet binnen de overige populaties. De instabiele groepen bleken voor het testen van 

beide hypothesen  te klein om apart toetsen op uit te voeren.   
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Conclusies 
Uit het onderzoek van De Heus bleek al dat de verschillen, wat betreft de verschillende indicatoren 

van criteria-instabiliteit, tussen de groepen met respectievelijk 5, 10 en 15 subattributen niet 

significant waren. Volgens De Heus zou dit echter te maken kunnen hebben met te kleine 

onderzoekspopulaties. Later is duidelijk geworden dat een aantal verkeerde waarden door De Heus 

zijn gebruikt uit de t-toets, waardoor het alleen maar leek alsof resultaten fluctueerden bij 

manipulatie van de onderzoekspopulatie. Het is dan ook niet meer verwonderlijk dat de resultaten 

bij aanvulling van nieuwe data geen nieuwe conclusies opleverden. Alleen het percentage instabiele 

proefpersonen van de groep met 10 subattributen (groep 2) nam bij aanvulling van de nieuwe data 

met 5% af, waardoor het verschil tussen groep 2 en 3 niet meer zo heel klein is als dat het was, maar 

beslist niet significant. We moeten dus concluderen dat er geen verschillen in criteria-instabiliteit 

optreden zolang het aantal subattributen constant blijft tussen de sessies. Dit betekent uiteraard niet 

dat er geen criteria-instabiliteit optreedt. Gemiddeld is er nog steeds een kwart van alle 

proefpersonen dat van gewicht verandert. Bovendien moet een kanttekening worden geplaatst bij 

de vergelijking tussen de verschillende groepen. Er is namelijk een significant verschil aangetoond in 

het gebruik van subattributen uit de verschillende reeksen. De proefpersonen blijken meer 

subattributen te gebruiken uit reeks 1 dan uit reeks 2 en ook meer uit reeks 2 dan uit reeks 3. Het is 

dus maar de vraag of bepaalde subattributen door de proefpersonen uit groepen 2 en 3 relevant 

genoeg worden geacht om in overweging te nemen. Hoewel dit een realistisch verschijnsel is in de 

praktijk, is dit wel degelijk van invloed op de uitkomsten van het experiment. Het aantal mogelijke 

subsets zou hierdoor in werkelijkheid namelijk kleiner kunnen zijn voor de verschillende groepen, 

waardoor criteria-instabiliteit minder zou kunnen optreden dan verwacht. 

Uit het experiment met variaties in aantallen subattributen tussen de twee sessies moeten we 

concluderen dat er een significant verschil is tussen de groep van dit experiment en groep 2 uit het 

experiment van De Heus, zie tabel 27 t/m 33. Ook uit een vergelijking van de groep met volledig 

nieuwe subattributen en groep 1 uit het experiment van De Heus, moeten we concluderen dat de 

verschillen ten aanzien van de verschillende vormen van criteria-instabiliteit significant zijn, zie tabel 

35 t/m 38. Ook de groep met hergeformuleerde subattributen is vergeleken met groep 1 uit het 

experiment van De Heus. Hier echter, zien we geen significante verschillen, zie tabel 35 t/m 38. 

Kennelijk zien de proefpersonen de hergeformuleerde subattributen niet als ‘nieuwe’ attributen. Je 

zou dus kunnen stellen dat het aantal ‘nieuwe’ subattributen in de tweede sessie gelijk is aan 0, 

evenals bij de de groepen van De Heus. Bij de groep met volledig nieuwe subattributen is dit 

natuurlijk niet het geval. Hier zijn alle subattributen uit de tweede sessie nieuw. Het aantal 

subattributen tussen de sessies is dus eigenlijk niet meer constant, maar mogelijk toegenomen met 5 

nieuwe subattributen die in overweging kunnen worden genomen. In die zin is het experiment 

vergelijkbaar met het experiment met variaties in het aantal subattributen tussen de twee sessies. 

Echter, bij dat experiment was er juist sprake van een afname in het aantal subattributen.  

In principe zijn de experimenten met variaties in identiteit en aantal tussen de twee sessies zodanig 

opgezet dat effecten van het werkgeheugen worden uitgesloten. Er is rekening gehouden met de 

beweringen van Miller (1956) en Priorier & Saint-Aubin (1995) over de capaciteit van het 

werkgeheugen. We gaan er dus vanuit dat de proefpersonen alle subattributen uit de eerste sessie 
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kunnen onthouden.  In paragraaf 3.4.3 is gesteld dat het precies onthouden van de eerste sessie 

ertoe zou kunnen leiden dat niemand het gewicht veranderde. Als dit het geval was, zouden er 

waarschijnlijk ook weinig veranderingen worden geconstateerd in de nieuwe experimenten. Het feit 

dat we deze veranderingen wel zien ontkracht deze bewering. Kennelijk denken mensen bij de 

tweede sessie opnieuw na en zien we niet het resultaat van een spelletje memory.  

6.2 Aanbevelingen 
Binnen alle in dit onderzoek uitgevoerde experimenten zien we criteria-instabiliteit optreden. 

Inmiddels weten we dat dit verschijnsel toeneemt, wanneer tussen beslismomenten het aantal 

subattributen verandert of de identiteit van de subattributen zelf. We zien dat het effect van het 

werkgeheugen hierin beperkt is, aangezien ook bij kleine aantallen subattributen criteria-instabiliteit 

nog steeds in grote mate kan voorkomen. Er blijven echter nog een aantal zaken onbeantwoord. Zo 

hebben we gezien dat sommige attributen significant meer worden gebruikt dan andere attributen. 

Het experiment van De Heus zou daarom nogmaals moeten worden uitgevoerd, maar dan met 

subattribuutreeksen die even belangrijk zijn. Alleen dan kan definitief worden vastgesteld of het 

aantal subattributen alleen van invloed is op criteria-instabiliteit. De kracht van dit experiment is 

namelijk dat de overige condities gelijk blijven tussen de verschillende beslismomenten.  

Om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen het experiment met variaties in het aantal 

subattributen en het experiment met variatie in de identiteit van de subattributen, zou het aantal 

subattributen in het laatste experiment eigenlijk verdubbeld moeten worden, of in ieder geval 

vergroot. Het verschil in aantal subattributen is nu te groot om de resultaten goed te kunnen 

vergelijken. 

6.3 Reflectie 
In de literatuur worden een aantal statements gemaakt over de invloed van subattributen op criteria-

instabiliteit. Zo wordt door Palmeira en Krishnan (2008) gesteld dat het gebruik van een stabiele set 

van (sub)attributen wordt gestimuleerd door expliciet (sub)attributen te benoemen. Dit kan 

verklaard worden door de theorie van Chapman and Johnson (1999), door wie gesteld wordt dat het 

expliciet aanreiken van subattributen leidt tot een grotere kans op anchoring. De proefpersoon 

wordt dan in staat gesteld selectief de subattributen uit te kiezen die in overeenstemming zijn met 

een voorgaande beslissing. Bovendien leidt het uitwijden over attributen volgens Linville (1982) tot 

een stabielere afweging van deze attributen, doordat bij een groter aantal subattributen de kans 

steeds kleiner wordt dat alle subattributen als goed of slecht worden beoordeeld of als belangrijk of 

onbelangrijk. 

Toch horen in we in de literatuur ook andere geluiden. Zo blijkt uit het artikel van Nordgren en 

Dijksterhuis (2009) dat deliberators, de mensen die bewust nadenken over de attributen, instabieler 

zijn bij het beoordelen van complexe appartementen (9 attributen), dan bij het beoordelen van 

simpele appartementen (3 attributen). Het zoeklicht, zo redeneren Nordgren en Dijksterhuis, kan 

slechts een aantal subattributen belichten. De kans is bij een groter aantal subattributen groter dat 

iemand een andere subset selecteert. Het afwegen op basis van een subset van attributen komt 

overeen met de de theorie van Wilson (1993) en Levine (1996), die stellen dat wanneer mensen 

expliciet wordt gevraagd om na te denken over redenen voor de afweging, mensen focussen op een 

subset van criteria, oftewel subattributen.  Toch refereren zowel Wilson als Levine in hun 

onderzoeken naar Linville’s complexity extremity effect.  
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Deze schijnbare tegenstrijdigheid moet echter met grote voorzichtigheid worden bekeken. Het 

gevaar zit hier in de opvatting van het begrip criteria-instabiliteit. In de onderzoeken van Palmeira en 

Krishnan, Nordgren en Dijksterhuis, Wilson en Levine is altijd sprake geweest van een een keuze 

tussen alternatieven, waarbij al dan niet criteria werden aangereikt. In de experimenten in dit verslag 

is geen sprake van een keuze tussen alternatieven en bekijken we alleen de afweging van de 

attributen. Dit verschil in opzet zien we terug in het gebruik van verschillende termen voor criteria-

instabiliteit. Bij Nordgren en Dijksterhuis heeft preference consistency betrekking op het al dan niet 

veranderen van een keuze. In het artikel van Palmeira en Krishnan zien we dat criteria-instabiliteit in 

sommige gevallen leidt tot preference reversals. Echter, criteria-instabiliteit zelf heeft alleen 

betrekking op een verandering in gewichten, veranderingen die ook in het onderzoek van dit verslag 

zouden kunnen optreden.  Het kritische punt is nu dat Linville’s complexity extremity effect van 

invloed is op de toekenning van gewichten en dus op criteria-instabiliteit. De preference reversals in 

de hierboven genoemde onderzoeken staan hier volledig los van. We moeten dus niet gaan denken 

dat een groter aantal subattributen volgens Linville leidt tot minder preference reversals. Integendeel 

zelfs, want door stabiliteit van criteria zijn alternatieven moeilijker van elkaar te onderscheiden, 

waardoor mensen eerder van keuze veranderen (Wilson en Schooler, 1991).  

Palmeira en Krishnan (2008) focussen in hun artikel op een interessant gevolg van criteria-

instabiliteit. Zij brengen dit verschijnsel in verband met het zogeten isolated option effect. Dit effect 

wil zeggen dat een nieuw alternatief, na bepaling van het beste alternatief uit een groep andere 

alternatieven, een grotere kans heeft om te worden gekozen, dan wanneer het in de oorspronkelijke 

groep zou worden meegenomen. Door Palmeira en Krishnan wordt gesteld dat door een gebrek aan 

stabiele criteria, in de eerste keuzesituatie andere attributen worden gebruikt dan bij de tweede 

keuzesituatie, waarbij de isolated option komt kijken. Door criteria expliciet aan te reiken aan 

proefpersonen, wordt het gebruik van een stabiele set van criteria gestimuleerd, waardoor criteria-

instabiliteit wordt tegengegaan. Als gevolg blijkt dat het isolated option effect hierdoor afneemt. In 

het slot van het artikel wordt in een voorbeeld toegelicht hoe criteria-instabiliteit in het voordeel 

werkt van de isolated option. Dit voorbeeld is als volgt: Stel dat criteria-instabiliteit ervoor zorgt dat 

in 20% van de gevallen een nieuwe keuze wordt gemaakt (er wordt gekozen voor het andere 

alternatief). Wanneer A wordt geprefereerd boven B en C, dan is er dus nog steeds 20% kans dat B en 

C door criteria-instabiliteit worden gekozen boven A. Als B verder geprefereerd wordt boven C, dan 

heeft C als isolated option een kans van 20% om uiteindelijk te worden gekozen (0,8*0,2 + 0,2*0,2), B 

een kans van 32% (0,8*0,2 + 0,2*0,8) en A een kans van 80% (0,8*0,8 + 0,2*0,8). Tussen haakjes 

wordt steeds de som berekend van de optie dat in de eerste sessie (zonder de isolated option) de 

geprefereerde optie wordt gekozen en de optie dat de andere optie wordt gekozen. Deze opties 

worden vermenigvuldigd met de kans dat de isolated option in de tweede sessie boven deze optie 

wordt gekozen. Opgeteld levert dit een som van 132%, groter dan 100%. Er is dus significant 

voordeel voor de isolated option door de random component van criteria-instabiliteit, die er in dit 

geval voor zorgt dat 20% van keuze verandert.  

Uit de experimenten in dit verslag kunnen we opmaken dat criteria-instabiliteit optreedt, maar in 

hoeverre dit tot een verandering van keuzes leidt, is niet te zeggen, aangezien we in dit onderzoek 

geen gebruik maken van alternatieven. Daarnaast zegt een verandering van gewichten in experiment 

4b van van Palmeira en Krishnan iets anders dan een verandering in gewichten in de experimenten in 

dit onderzoek.  In hun onderzoek zijn namelijk scores gegeven van de attributen op de alternatieven. 

Een attribuut bevat dan in feite al een stuk meer informatie,  dan in het onderzoek van De Heus het 



41 
 

geval is. Het is goed mogelijk dat de scores van de attributen de gewichten van die attributen 

beïnvloeden. Bovendien maken Palmeira en Krishan tussen de sessies gebruik van een verschillende 

schaal voor de attribuutscores, waardoor proefpersonen deze scores als verschillend zouden kunnen 

opvatten. Het percentage instabiele proefpersonen is dus moeilijk te vergelijken tussen het 

onderzoek van Palmeira en Krishan en het onderzoek in dit verslag. 
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Bijlage 1 

Bijlage 1.1 

 

Reeks 1: 

Veiligheid   Comfort 

Kreukelzone   Interieur  
Airbags    Stoelen 
Koplampen   Radio   
Remmen   Beenruimte 
Wegligging   Airconditioning 
 

Reeks 2:  

Veiligheid   Comfort 

Buitenspiegels   Ergonomie 
Balken in de deuren  Bekerhouders 
Gordels    Motorgeluid 
Wielophanging   Instap 
ABS    Getint glas 

 

Reeks 3: 

Veiligheid   Comfort 

Rembekrachtiging  Prullenbak 
Stuurbekrachtiging  Comfort voor de chauffeur 
Ruitenwissers   Verlichting cabine 
Schokdempers   Verwarming 
Bagagenet   Voorzieningen voor onderweg 
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Bijlage 1.2 

Onderzoek naar beslissingsprocessen 
 
Mijn naam is Thijs de Heus, ik ben student Technische Bedrijfskunde. Dit experiment vormt een 
onderdeel van mijn afstudeerproject. Ik zou het op prijs stellen als u zou willen meewerken aan dit 
onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: 

 Opdracht 1: begin van het eerste college-uur. 

 Opdracht 2 en 3: eind van het eerste college-uur. 
Lees deze bedrijfsbeschrijving goed door om uzelf te kunnen verplaatsen in de rol die u tijdens de 
opdracht zult spelen. Als u deze case heeft doorgelezen ontvangt u een blad met daarop een 
opdracht over deze case. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Het bedrijf 
 
Het Enschedese bedrijf Planedrive BV is gespecialiseerd in personenvervoer van en naar Schiphol per 
taxibusje. U bent de directeur van dit bedrijf. Op dit moment heeft Planedrive de beschikking over 20 
busjes. 
 
De klanten 
 
De klanten van Planedrive zijn grofweg in te delen in een tweetal groepen. De eerste groep bestaat 
uit mensen die geen gebruik kunnen maken van de trein, bijvoorbeeld omdat de trein ’s nacht niet 
rijdt of omdat men teveel bagage heeft. De tweede groep bestaat uit mensen die geen gebruik 
kunnen maken van de auto. Tot deze groep behoren mensen die niet beschikken over een auto of uit 
mensen, die de auto niet onbeheerd op Schiphol willen achterlaten. 
 
Het product 
 
Een klant die gebruik wil maken van de taxiservice meldt zich minimaal twee dagen voor het begin 
van de reis aan. Op grond van het aantal klanten, hun woonplaats en de tijdstippen waarop zij op het 
vliegveld moeten zijn wordt er een routeschema gemaakt. Randvoorwaarden hierbij zijn dat de klant 
thuis wordt opgehaald en dat er maximaal acht klanten kunnen worden vervoerd in de busjes. 
Daarnaast mag het geplande tijdstip van aankomst op het vliegveld voor geen enkele klant meer dan 
twee uur vroeger zijn dan het tijdstip van zijn of haar voorkeur. Vanzelfsprekend krijgt elke klant een 
zitplaats, daarnaast moet er plaats zijn om de bagage van de klanten te vervoeren. 
 
De beslissing 

 
Planedrive heeft momenteel één type taxibusje. Deze busjes zijn destijds aangeschaft voor een 
beperkt aantal jaar. Omdat de onderhoudskosten beginnen op te lopen is er besloten dat alle busjes 
zullen worden vervangen door een gelijk aantal nieuwe exemplaren. 
 
De markt waarop het bedrijf opereert is sinds de aanschaf van de huidige vloot busjes enigszins 
veranderd. Tegenwoordig worden er meer kortere vluchten met het vliegtuig gemaakt, terwijl er een 
aantal jaar geleden minder, maar juist veel langere vluchten werden gemaakt. De aanschaf van de 
nieuwe busjes is een goede gelegenheid om de eisen waaraan zij moeten voldoen eens kritisch te 
bekijken. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe eisen worden geformuleerd, maar wel dat er 
opnieuw wordt gekeken naar de belangrijkheid van de kenmerken veiligheid en comfort. Met andere 
woorden: moet er bij de aankoop meer gelet worden op veiligheid of op comfort? 
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Bijlage 1.3 

Opdracht 1A 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder staat een aantal aspecten van 
zowel veiligheid als comfort. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken. Om het relatieve 
belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling dat u 100 punten 
tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Als u een kenmerk belangrijker vindt, dan wordt u geacht 
aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Kreukelzone   Interieur  
Airbags    Stoelen 
Koplampen   Radio   
Remmen   Beenruimte 
Wegligging   Airconditioning 
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus niet overleggen met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 
Studentnummer: 
 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
 



46 
 

Opdracht 1B 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder staat een aantal aspecten van 
zowel veiligheid als comfort. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken. Om het relatieve 
belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling dat u 100 punten 
tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Als u een kenmerk belangrijker vindt, dan wordt u geacht 
aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Kreukelzone   Ergonomie 
Buitenspiegels   Interieur 
Remmen   Beenruimte 
Balken in de deuren  Bekerhouders 
Gordels    Radio 
Koplampen   Motorgeluid 
Wielophanging   Stoelen 
Wegligging    Airconditioning 
Airbags    Instap 
ABS    Getint glas 
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus niet overleggen met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 
Studentnummer: 
 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Opdracht 1C 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder staat een aantal aspecten van 
zowel veiligheid als comfort. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken. Om het relatieve 
belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling dat u 100 punten 
tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Als u een kenmerk belangrijker vindt, dan wordt u geacht 
aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Rembekrachtiging  Interieur 
Stuurbekrachtiging  Prullenbak 
Koplampen   Verlichting cabine 
Balken in de deuren  Airconditioning 
Remmen   Comfort voor de chauffeur 
Ruitenwissers   Verwarming 
Wielophanging   Stoelen 
Wegligging   Instap 
Kreukelzone   Radio 
Bagagenet   Ergonomie 
ABS    Motorgeluid 
Airbags    Getint glas 
Buitenspiegels   Beenruimte 
Schokdempers   Bekerhouders 
Gordels    Voorzieningen voor onderweg 
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus niet overleggen met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 
Studentnummer: 
 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Bijlage 1.4 

Opdracht 2A  

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder staat een aantal aspecten van 
zowel veiligheid als comfort. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken. Om het relatieve 
belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling dat u 100 punten 
tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Als u een kenmerk belangrijker vindt, dan wordt u geacht 
aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Remmen   Airconditioning 
Koplampen   Radio 
Airbags    Interieur 
Kreukelzone   Beenruimte 
Wegligging   Stoelen 
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus niet overleggen met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 
Studentnummer: 
 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Opdracht 2B 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder staat een aantal aspecten van 
zowel veiligheid als comfort. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken. Om het relatieve 
belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling dat u 100 punten 
tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Als u een kenmerk belangrijker vindt, dan wordt u geacht 
aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Remmen   Stoelen 
Gordels    Motorgeluid 
Airbags    Interieur 
Balken in de deuren  Airconditioning 
Wegligging   Radio 
ABS    Bekerhouders 
Buitenspiegels   Getint glas 
Kreukelzone   Instap 
Koplampen   Beenruimte 
Wielophanging   Ergonomie 
 
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus niet overleggen met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 
Studentnummer: 
 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Opdracht 2C 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder staat een aantal aspecten van 
zowel veiligheid als comfort. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken. Om het relatieve 
belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling dat u 100 punten 
tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Als u een kenmerk belangrijker vindt, dan wordt u geacht 
aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
ABS    Motorgeluid 
Bagagenet   Verlichting cabine 
Remmen   Airconditioning 
Wielophanging   Ergonomie 
Gordels    Bekerhouders 
Ruitenwissers   Interieur 
Buitenspiegels   Voorzieningen voor onderweg 
Rembekrachtiging  Getint glas 
Kreukelzone   Instap 
Schokdempers   Prullenbak 
Wegligging   Radio 
Balken in de deuren  Beenruimte 
Airbags    Stoelen 
Koplampen   Verwarming 
Stuurbekrachtiging  Comfort voor de chauffeur 
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus niet overleggen met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 
Studentnummer: 
 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Bijlage 1.5 

Opdracht 3 

 

 

Naam: 

Studentnummer: 

 

 

1. Hebt u bij de opdracht 1 of meerdere aspecten betrokken bij uw afweging? 

 

 

 

Als u bij vraag 1 als antwoord ja hebt ingevuld ga dan naar vraag 2, ga anders door naar vraag 4. 

2. Welke aspecten waren dat bij veiligheid? 

 

 

 

 

 

 

3. Welke aspecten waren dat bij comfort? 

 

 

 

 

 

 

4. Hoe bent u te werk gegaan bij het verdelen van punten tussen de kenmerken veiligheid en 

comfort? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hebt u verder nog opmerkingen over opdracht 1 en 2 en/of de bedrijfsbeschrijving?  
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Bijlage 1.6 

Opdracht 2 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder worden enkele aspecten van 
zowel veiligheid als comfort genoemd. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken.  
 
Om het relatieve belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling 
dat u 100 punten tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Naarmate u een kenmerk belangrijker 
vindt, dan wordt u geacht aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Veiligheid:    Comfort: 
 
Remmen   Radio 
Schokdempers    Airconditioning  
Airbags    Stoelen 
Koplampen   Motorgeluid 
Stuurbekrachtiging  Beenruimte  
Gordels    Interieur 
Buitenspiegels       
Kreukelzone    
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus overleg niet met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 

Studentnummer: 

 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Opdracht 2 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder worden enkele aspecten van 
zowel veiligheid als comfort genoemd. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken.  
 
Om het relatieve belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling 
dat u 100 punten tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Naarmate u een kenmerk belangrijker 
vindt, dan wordt u geacht aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Veiligheid:    Comfort: 
 
Gordels    Bekerhouders 
Stuurbekrachtiging   Stoelen 
Kreukelzone   Motorgeluid 
Koplampen   Getint glas 
Airbags    Beenruimte 
Remmen   Interieur 
    Airconditioning 
    Radio 
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus overleg niet met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 

Studentnummer: 

 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Bijlage 1.7 

Opdracht 2 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder worden enkele aspecten van 
zowel veiligheid als comfort genoemd. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken.  
 
Om het relatieve belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling 
dat u 100 punten tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Naarmate u een kenmerk belangrijker 
vindt, dan wordt u geacht aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Veiligheid:    Comfort: 
 
Veiligheidsluchtkussen  Zonwerend glas 
Bestuurbaarheid   Klimaatbeheersing  
Splintervrij glas   Stereo-installatie 
Veiligheidsriemen  Zitcomfort 
Vervorming chassis  Inrichting  
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus overleg niet met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 

Studentnummer: 

 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
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Bijlage 1.8 

Opdracht 2 

 

Voordat de taxibusjes aangeschaft kunnen worden is het de bedoeling dat u aangeeft wat het 
relatieve belang is van de kenmerken veiligheid en comfort. Hieronder worden enkele aspecten van 
zowel veiligheid als comfort genoemd. U bent niet verplicht om deze aspecten te gebruiken.  
 
Om het relatieve belang van de kenmerken veiligheid en comfort aan te geven is het de bedoeling 
dat u 100 punten tussen veiligheid en comfort gaat verdelen. Naarmate u een kenmerk belangrijker 
vindt, dan wordt u geacht aan dit kenmerk meer punten toe te wijzen. 
 
Aspecten van de kenmerken veiligheid en comfort: 
 
Veiligheid:    Comfort: 
 
Remmen   Bekerhouders 
Wielophanging    Beenruimte  
Buitenspiegels   Bagageruimte 
Bumpers   Motorgeluid 
Ruitenwissers   Binnenverlichting  
 
    
   
 
Houdt het volgende in gedachten: 

- Er is geen goed of fout antwoord, een afweging is persoonlijk, de ene afweging is niet beter 
dan de andere. 

- Het is een individuele opdracht, dus overleg niet met uw buren. 
- Het gaat bij deze opdracht om uw eigen voorkeur, het maakt dus niet of de andere 

directieleden van Planedrive het er mee eens zijn. 
- Andere kenmerken zoals aanschafprijs en benzineverbruik spelen in dit stadium van het 

aanschafproces geen rol. 
- Neem de tijd om er even goed over na te denken, een goede afweging is van levensbelang 

voor Planedrive. Het betreft een grote investering, Planedrive moet zich de komende jaren 
zien te redden met de geselecteerde taxibusjes. 
 

 
Naam: 

Studentnummer: 

 

 
Uw puntenverdeling: 
 
Veiligheid: punten 
Comfort: punten 
---------------------------------- 
Totaal:        100  punten 
 

 



56 
 

Bijlage 2 

Bijlage 2.1 

 
student sub1 veiligheid1 comfort1 sub2 veiligheid2 comfort2 instabiliteit verschil 

141224 5 40 60 5 45 55 1 5 

143235 5 55 45 5 55 45 0 0 

146048 5 70 30 5 90 10 1 20 

147052 5 60 40 5 60 40 0 0 

153346 5 40 60 5 40 60 0 0 

167002 5 50 50 5 50 50 0 0 

170798 5 30 70 5 30 70 0 0 

176893 5 70 30 5 70 30 0 0 

190705 5 80 20 5 80 20 0 0 

190969 5 28 72 5 28 72 0 0 

191698 5 50 50 5 50 50 0 0 

192570 5 70 30 5 70 30 0 0 

192848 5 60 40 5 60 40 0 0 

195294 5 45 55 5 45 55 0 0 

198986 5 25 75 5 25 75 0 0 

199923 5 60 40 5 70 30 1 10 

201286 5 80 20 5 80 20 0 0 

203882 5 25 75 5 25 75 0 0 

204331 5 65 35 5 65 35 0 0 

205214 5 71 29 5 71 29 0 0 

208434 5 60 40 5 60 40 0 0 

210641 5 35 65 5 35 65 0 0 

210692 5 61 39 5 57 43 1 4 

210706 5 30 70 5 30 70 0 0 

211591 5 50 50 5 50 50 0 0 

213284 5 30 70 5 40 60 1 10 

robin dijk 5 28 72 5 28 72 0 0 

1011669 5 20 80 5 20 80 0 0 

195170 5 50 50 5 50 50 0 0 

202800 5 40 60 5 40 60 0 0 

203793 5 20 80 5 20 80 0 0 

1011693 5 75 25 5 80 20 1 5 

1016644 5 70 30 5 70 30 0 0 

203890 5 10 90 5 10 90 0 0 

1005383 5 55 45 5 55 45 0 0 
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student sub1 veiligheid1 comfort1 sub2 veiligheid2 comfort2 instabiliteit verschil 

39586 10 80 20 10 80 20 0 0 

65501 10 68 32 10 66 31 1 2 

99538 10 55 45 10 51 49 1 4 

117617 10 40 60 10 40 60 0 0 

119512 10 60 40 10 60 40 0 0 

121819 10 50 50 10 50 50 0 0 

141283 10 57 43 10 50 50 1 7 

166995 10 55 45 10 58 42 1 3 

167045 10 30 70 10 30 70 0 0 

167142 10 60 40 10 60 40 0 0 

172820 10 25 75 10 25 75 0 0 

175447 10 40 60 10 40 60 0 0 

176923 10 40 60 10 55 45 1 15 

190861 10 65 35 10 35 65 1 30 

195375 10 60 40 10 59 41 1 1 

206202 10 65 35 10 65 35 0 0 

52744 10 70 30 10 70 30 0 0 

89028 10 80 20 10 76 24 1 4 

89079 10 60 40 10 80 20 1 20 

89648 10 50 50 10 50 50 0 0 

90514 10 60 40 10 60 40 0 0 

93548 10 40 60 10 40 60 0 0 

95044 10 50 50 10 50 50 0 0 

105406 10 70 30 10 70 30 0 0 

113166 10 20 80 10 20 80 0 0 

117714 10 30 70 10 30 70 0 0 

120049 10 70 30 10 70 30 0 0 

125040 10 75 25 10 75 25 0 0 

131806 10 40 60 10 30 70 1 10 

142085 10 70 30 10 70 30 0 0 

146242 10 65 35 10 65 35 0 0 

1018191 10 65 35 10 65 35 0 0 

137421 10 60 40 10 60 40 0 0 

200832 10 60 40 10 60 40 0 0 

1078542 10 65 35 10 65 35 0 0 

1102907 10 60 40 10 60 40 0 0 
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student sub1 veiligheid1 comfort1 sub2 veiligheid2 comfort2 instabiliteit verschil 

144234 15 75 25 15 75 25 0 0 

164320 15 58 42 15 58 42 0 0 

169609 15 60 40 15 60 40 0 0 

171433 15 45 55 15 40 60 1 5 

190888 15 70 30 15 70 30 0 0 

200328 15 67 33 15 72 28 1 5 

204773 15 35 65 15 35 65 0 0 

204803 15 65 35 15 65 35 0 0 

210684 15 65 35 15 65 35 0 0 

212563 15 65 35 15 65 35 0 0 

213926 15 70 30 15 70 30 0 0 

68691 15 60 40 15 60 40 0 0 

89680 15 70 30 15 70 30 0 0 

96393 15 67 33 15 67 33 0 0 

113883 15 60 40 15 60 40 0 0 

120812 15 60 40 15 60 40 0 0 

123749 15 40 60 15 40 60 0 0 

182788 15 60 40 15 60 40 0 0 

198285 15 55 45 15 45 55 1 10 

206288 15 70 30 15 65 35 1 5 

206369 15 70 30 15 60 40 1 10 

214302 15 80 20 15 70 30 1 10 

216429 15 60 40 15 58 42 1 2 

1013106 15 80 20 15 50 50 1 30 

1014692 15 40 60 15 30 70 1 10 

1015699 15 70 30 15 70 30 0 0 

1002058 15 60 40 15 60 40 0 0 

207160 15 80 20 15 90 10 1 10 

1118889 15 60 40 15 60 40 0 0 

1003739 15 56 44 15 65 35 1 9 

1017497 15 40 60 15 40 60 0 0 

166057 15 20 80 15 20 80 0 0 

1011146 15 70 30 15 70 30 0 0 

1023128 15 35 65 15 35 65 0 0 

1002082 15 35 65 15 35 65 0 0 

8142179 15 35 65 15 42 58 1 7 

basje 15 50 50 15 50 50 0 0 

1109146 15 64 36 15 75 25 1 11 
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Bijlage 2.2 

  

 
student sub1 veiligheid1 comfort1 sub2 veiligheid2 comfort2 instabiliteit verschil 

1013912 10 25 75 8en6 40 60 1 15 

1015524 10 46 54 8en6 60 40 1 14 

1008188 10 70 30 8en6 80 20 1 10 

1008714 10 70 30 8en6 60 40 1 10 

1021052 10 65 35 8en6 75 25 1 10 

149624 10 65 35 8en6 70 30 1 5 

1007181 10 39 61 8en6 35 65 1 4 

204773 10 40 60 8en6 40 60 0 0 

1005324 10 54 46 8en6 54 46 0 0 

1005537 10 20 80 8en6 20 80 0 0 

1008218 10 40 60 8en6 40 60 0 0 

1011707 10 70 30 8en6 70 30 0 0 

1018183 10 25 75 8en6 25 75 0 0 

167134 10 65 35 8en6 65 35 0 0 

1114832 10 65 35 8en6 65 35 0 0 

1091190 10 60 40 8en6 65 35 1 5 

1078232 10 60 40 8en6 70 30 1 10 

1119702 10 80 20 8en6 70 30 1 10 

1097164 10 60 40 8en6 60 40 0 0 

1089145 10 30 70 8en6 40 60 1 10 

Loesje 10 60 40 8en6 80 20 1 20 

Lian 10 40 60 8en6 60 40 1 20 

Susan D 10 63 37 8en6 80 20 1 17 

1046160 10 65 35 8en6 65 35 0 0 

207276 10 60 40 8en6 60 40 0 0 

1133047 10 70 30 8en6 80 20 1 10 

Sietske 10 80 20 8en6 80 20 0 0 

Margo 10 67 33 8en6 85 15 1 18 

Piet 10 75 25 8en6 80 20 1 5 

Klaas 10 70 30 8en6 65 35 1 5 

Bambi 10 70 30 8en6 60 40 1 10 

1135325 10 30 70 8en6 30 70 0 0 

Ottenhof 10 80 20 8en6 85 15 1 5 

1129155 10 75 25 8en6 80 20 1 5 

1121197 10 70 30 8en6 70 30 0 0 

1025082 10 67 33 8en6 60 40 1 7 

166936 10 40 60 8en6 50 50 1 10 

1096079 10 65 35 8en6 70 30 1 5 

1009478 10 60 40 8en6 70 30 1 10 

1004913 10 30 70 8en6 60 40 1 30 

1010247 10 50 50 8en6 70 30 1 20 
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student sub1 veiligheid1 comfort1 sub2 veiligheid2 comfort2 instabiliteit verschil 

1005480 10 55 45 6en8 70 30 1 15 

209848 10 75 25 6en8 70 30 1 5 

1009508 10 80 20 6en8 85 15 1 5 

1014536 10 50 50 6en8 55 45 1 5 

1011650 10 75 25 6en8 72 28 1 3 

41777 10 80 20 6en8 80 20 0 0 

199192 10 70 30 6en8 70 30 0 0 

200336 10 20 80 6en8 20 80 0 0 

1005294 10 80 20 6en8 80 20 0 0 

1005391 10 35 65 6en8 35 65 0 0 

1008161 10 55 45 6en8 55 45 0 0 

1028839 10 60 40 6en8 60 40 0 0 

1023365 10 40 60 6en8 55 45 1 15 

1105116 10 40 60 6en8 65 35 1 25 

1080776 10 20 80 6en8 20 80 0 0 

1070452 10 70 30 6en8 70 30 0 0 

192740 10 70 30 6en8 70 30 0 0 

166308 10 40 60 6en8 40 60 0 0 

1102389 10 22 78 6en8 15 85 1 7 

203130 10 20 80 6en8 12 88 1 8 

1109804 10 60 40 6en8 55 45 1 5 

1066498 10 55 45 6en8 60 40 1 5 

1113763 10 60 40 6en8 40 60 1 20 

1006460 10 40 60 6en8 50 50 1 10 

1012435 10 40 60 6en8 30 70 1 10 

1115324 10 40 60 6en8 40 60 0 0 

1018175 10 65 35 6en8 65 35 0 0 

204765 10 65 35 6en8 65 35 0 0 

1116363 10 40 60 6en8 35 65 1 5 

1005332 10 60 40 6en8 40 60 1 20 

1077074 10 70 30 8en6 80 20 1 10 

1135538 10 65 35 6en8 80 20 1 15 

1014560 10 65 35 6en8 65 35 0 0 

208434 10 65 35 6en8 65 35 0 0 

1008722 10 63 37 6en8 63 37 0 0 

1005464 10 60 40 6en8 60 40 0 0 

1008730 10 60 40 6en8 65 35 1 5 
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Bijlage 2.3 

  

student sub1 veiligheid1 comfort1 sub2 veiligheid2 comfort2 instabiliteit verschil 

4060520 5 25 75 5her 50 50 1 25 

4014286 5 60 40 5her 40 60 1 20 

733490 5 75 25 5her 60 40 1 15 

4035348 5 80 20 5her 90 10 1 10 

4069463 5 70 30 5her 60 40 1 10 

613994 5 70 30 5her 80 20 1 10 

616052 5 40 60 5her 50 50 1 10 

4022165 5 80 20 5her 85 15 1 5 

725234 5 75 25 5her 70 30 1 5 

739669 5 75 25 5her 70 30 1 5 

4074688 5 65 35 5her 60 40 1 5 

4073827 5 72 28 5her 70 30 1 2 

705586 5 60 40 5her 60 40 0 0 

720137 5 70 30 5her 70 30 0 0 

802093 5 60 40 5her 60 40 0 0 

815624 5 40 60 5her 40 60 0 0 

3045196 5 55 45 5her 55 45 0 0 

3050203 5 80 20 5her 80 20 0 0 

4021320 5 30 70 5her 30 70 0 0 

4035089 5 35 65 5her 35 65 0 0 

4035283 5 85 15 5her 85 15 0 0 

4041208 5 75 25 5her 75 25 0 0 

4041739 5 60 40 5her 60 40 0 0 

4042980 5 50 50 5her 50 50 0 0 

4047346 5 70 30 5her 70 30 0 0 

4048091 5 60 40 5her 60 40 0 0 

4064771 5 40 60 5her 40 60 0 0 

4069412 5 70 30 5her 70 30 0 0 

4073088 5 70 30 5her 70 30 0 0 

4084985 5 50 50 5her 50 50 0 0 

4085760 5 65 35 5her 65 35 0 0 

4153324 5 80 20 5her 80 20 0 0 

615587 5 100 0 5her 100 0 0 0 

639796 5 80 20 5her 80 20 0 0 

711071 5 75 25 5her 75 25 0 0 

739650 5 60 40 5her 60 40 0 0 

812242 5 60 40 5her 60 40 0 0 

812471 5 70 30 5her 70 30 0 0 

839590 5 80 20 5her 80 20 0 0 

4018907 5 60 40 5her 60 40 0 0 

4124898 5 70 30 5her 70 30 0 0 
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student sub1 veiligheid1 comfort1 sub2 veiligheid2 comfort2 instabiliteit verschil 

4044533 5 35 65 5nieuw 80 20 1 45 

4082117 5 40 60 5nieuw 80 20 1 40 

herman 5 55 45 5nieuw 90 10 1 35 

801941 5 60 40 5nieuw 80 20 1 20 

4048950 5 70 30 5nieuw 90 10 1 20 

828351 5 60 40 5nieuw 80 20 1 20 

4068009 5 75 25 5nieuw 58 42 1 17 

4026624 5 60 40 5nieuw 75 25 1 15 

802662 5 70 30 5nieuw 80 20 1 10 

3018539 5 75 25 5nieuw 65 35 1 10 

4042786 5 80 20 5nieuw 70 30 1 10 

4066510 5 80 20 5nieuw 70 30 1 10 

4070135 5 75 25 5nieuw 85 15 1 10 

4072863 5 70 30 5nieuw 80 20 1 10 

4085736 5 70 30 5nieuw 80 20 1 10 

702277 5 70 30 5nieuw 80 20 1 10 

709050 5 70 30 5nieuw 80 20 1 10 

812552 5 70 30 5nieuw 80 20 1 10 

4143876 5 70 30 5nieuw 80 20 1 10 

4076117 5 61 39 5nieuw 70 30 1 9 

3036170 5 70 30 5nieuw 75 25 1 5 

4054873 5 35 65 5nieuw 40 60 1 5 

4055055 5 60 40 5nieuw 55 45 1 5 

4066596 5 75 25 5nieuw 80 20 1 5 

4078713 5 70 30 5nieuw 65 15 1 5 

708771 5 75 25 5nieuw 80 20 1 5 

720690 5 75 25 5nieuw 80 20 1 5 

4035895 5 69 31 5nieuw 71 29 1 2 

803332 5 80 20 5nieuw 80 20 0 0 

4146123 5 70 30 5nieuw 70 30 0 0 

602523 5 80 20 5nieuw 80 20 0 0 

650633 5 75 25 5nieuw 75 25 0 0 

812102 5 80 20 5nieuw 80 20 0 0 

812366 5 60 40 5nieuw 60 40 0 0 

828963 5 80 20 5nieuw 80 20 0 0 

4067266 5 80 20 5nieuw 80 20 0 0 
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Bijlage 3 

Bijlage 3.1 

 

Boxplots en histogrammen van de absolute gewichtsveranderingen over de hele groep bij het 

experiment van De Heus, zonder nieuwe data 
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Boxplots en histogrammen van de absolute gewichtsveranderingen over de instabiele groep bij het 

experiment van De Heus, zonder nieuwe data 
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Bijlage 3.2 

 

Boxplots en histogrammen van de werkelijke gewichtsveranderingen (=gewicht van veiligheid 

tweede sessie min gewicht veiligheid eerste sessie) over de hele groep bij het experiment van De 

Heus, met aanvulling van nieuwe data 
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Bijlage 3.3 

Boxplots van de absolute gewichtsveranderingen over de instabiele groep bij het experiment De 

Heus met aangevulde data (experiment 1) en experiment 10/10-8/6+10/10-6/8 (experiment 2) 
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Bijlage 4 

Bijlage 4.1 

VERGELIJKING TUSSEN GROEPEN DE HEUS MET AANGEVULDE DATA 

subattributen1 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

subattributen1 
5 29 6 35 

10 26 10 36 

Total 55 16 71 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,150
a
 1 ,284   

Continuity Correction
b
 ,621 1 ,431   

Likelihood Ratio 1,160 1 ,281   

Fisher's Exact Test    ,396 ,216 

Linear-by-Linear 

Association 

1,134 1 ,287   

N of Valid Cases 71     

 

 

subattributen1 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

subattributen1 
5 29 6 35 

15 25 13 38 

Total 54 19 73 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,757
a
 1 ,097   

Continuity Correction
b
 1,941 1 ,164   

Likelihood Ratio 2,814 1 ,093   

Fisher's Exact Test    ,116 ,081 

Linear-by-Linear 

Association 

2,719 1 ,099   

N of Valid Cases 73     
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subattributen1 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

subattributen1 
10 26 10 36 

15 25 13 38 

Total 51 23 74 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,357
a
 1 ,550   

Continuity Correction
b
 ,120 1 ,729   

Likelihood Ratio ,358 1 ,550   

Fisher's Exact Test    ,620 ,365 

Linear-by-Linear 

Association 

,352 1 ,553   

N of Valid Cases 74     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,19. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Ranks 

 subattributen1 N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

5 35 34,24 1198,50 

10 36 37,71 1357,50 

Total 71   

verschil_werkelijk 

5 35 39,59 1385,50 

10 36 32,51 1170,50 

Total 71   

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 568,500 504,500 

Wilcoxon W 1198,500 1170,500 

Z -,967 -1,973 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,334 ,048 
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Ranks 

 subattributen1 N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

5 35 33,64 1177,50 

15 38 40,09 1523,50 

Total 73   

verschil_werkelijk 

5 35 40,27 1409,50 

15 38 33,99 1291,50 

Total 73   

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 547,500 550,500 

Wilcoxon W 1177,500 1291,500 

Z -1,683 -1,639 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,092 ,101 

a. Grouping Variable: subattributen1 

 

 

Ranks 

 subattributen1 N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

10 36 35,94 1294,00 

15 38 38,97 1481,00 

Total 74   

verschil_werkelijk 

10 36 37,39 1346,00 

15 38 37,61 1429,00 

Total 74   

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 628,000 680,000 

Wilcoxon W 1294,000 1346,000 

Z -,739 -,053 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,460 ,958 

a. Grouping Variable: subattributen1 
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Bijlage 4.2 

CORRECTIE VAN TABELLEN 4 EN 5 MET DE JUISTE WAARDEN 

Onafhankelijke t-toets groep 2: vergelijking gebruik subattributen uit verschillende reeksen 

Reeksvergelijking Vrijheidsgraden t- waarde Overschrijdingskans 

1-2 28 4,356 0,000 

Onafhankelijke t-toets groep 3: vergelijking gebruik subattributen uit verschillende reeksen 

Reeksvergelijking Vrijheidsgraden t- waarde Overschrijdingskans 

1-2 20 2,348 0,029 

1-3 20 4,716 0,000 

2-3 20 2,646 0,016 

T-TOETS VOOR GEPAARDE WAARNEMINGEN OM HET GEBRUIK VAN 

SUBATTRIBUTEN UIT DE VERSCHILLENDE REEKSEN TE VERGELIJKEN 

BINNEN GROEP 2 EN GROEP 3, UITGEVOERD OP OUDE DATA VAN DE 

HEUS 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
totaal1 4,47 15 1,807 ,467 

totaal2 1,73 15 1,624 ,419 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 totaal1 & totaal2 15 ,289 ,297 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
totaal1 3,45 11 1,753 ,529 

totaal2 1,91 11 1,300 ,392 

Pair 2 
totaal1 3,45 11 1,753 ,529 

totaal3 ,64 11 ,924 ,279 

Pair 3 
totaal2 1,91 11 1,300 ,392 

totaal3 ,64 11 ,924 ,279 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 totaal1 & totaal2 11 ,810 ,003 

Pair 2 totaal1 & totaal3 11 ,112 ,743 

Pair 3 totaal2 & totaal3 11 ,303 ,366 

 



75 
 

Bijlage 4.3 

 

VERGELIJKING TWEE VERSIES UIT EXPERIMENT 10-8/6  EN 10-6/8 

 

8/6 of 6/8 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

8/6 of 6/8 
1 14 27 41 

2 18 19 37 

Total 32 46 78 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,691
a
 1 ,194   

Continuity Correction
b
 1,144 1 ,285   

Likelihood Ratio 1,694 1 ,193   

Fisher's Exact Test    ,251 ,142 

Linear-by-Linear 

Association 

1,669 1 ,196   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,18. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Ranks 

 8/6 of 6/8 N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

1 41 42,89 1758,50 

2 37 35,74 1322,50 

Total 78   

verschil_werkelijk 

1 41 44,44 1822,00 

2 37 34,03 1259,00 

Total 78   
 
 
 

 
   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 619,500 556,000 

Wilcoxon W 1322,500 1259,000 

Z -1,450 -2,105 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,147 ,035 

a. Grouping Variable: 8/6 of 6/8 

 
VERGELIJKING GROEP 10/10-10/10 (HELE GROEP) MET EXPERIMENT 10-8/6+6/8 (HELE GROEP) 

 

experimentnummer * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

experimentnummer 
1 26 10 36 

2 32 46 78 

Total 58 56 114 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,592
a
 1 ,002   

Continuity Correction
b
 8,384 1 ,004   

Likelihood Ratio 9,857 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,002 ,002 

N of Valid Cases 114     
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Ranks 

 experimentnummer N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

1 36 43,61 1570,00 

2 78 63,91 4985,00 

Total 114   

verschil_werkelijk 

1 36 48,10 1731,50 

2 78 61,84 4823,50 

Total 114   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 904,000 1065,500 

Wilcoxon W 1570,000 1731,500 

Z -3,278 -2,216 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,027 

a. Grouping Variable: experimentnummer 
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VERGELIJKING  INSTABIELE GROEP EXPERIMENT DE HEUS (ALLE GROEPEN) MET INSTABIELE GROEP 

EXPERIMENT 10-8/6+6/8 

 

 

 
 

 
 

Ranks 

 experimentnummer N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

1 29 33,90 983,00 

2 46 40,59 1867,00 

Total 75   

verschil_werkelijk 

1 29 32,41 940,00 

2 46 41,52 1910,00 

Total 75   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 548,000 505,000 

Wilcoxon W 983,000 940,000 

Z -1,321 -1,773 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,186 ,076 

a. Grouping Variable: experimentnummer 
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Bijlage 4.4 

 

VERGELIJKING 100%HER EN 100%NIEUW MET GROEP 5/5-5/5 

 

groep * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

groep 

100%her 29 12 41 

Groep 5/5-

5/5 

29 6 35 

Total 58 18 76 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,536
a
 1 ,215   

Continuity Correction
b
 ,938 1 ,333   

Likelihood Ratio 1,565 1 ,211   

Fisher's Exact Test    ,282 ,167 

N of Valid Cases 76     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,29. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 
 

groep * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

groep 
100%nieuw 8 28 36 

Groep 5/5-5/5 29 6 35 

Total 37 34 71 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 26,145
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 23,772 1 ,000   

Likelihood Ratio 28,091 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 71     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,76. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Ranks 

 
1=groep 5/5-5/5, 2=5her, 

3=5nieuw 

N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

1 35 35,89 1256,00 

2 41 40,73 1670,00 

Total 76   

verschil_werkelijk 

1 35 41,41 1449,50 

2 41 36,01 1476,50 

Total 76   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 626,000 615,500 

Wilcoxon W 1256,000 1476,500 

Z -1,280 -1,427 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 ,154 

a. Grouping Variable: 1=groep1, 2=5her, 3=5nieuw 

 
 

Ranks 

 
1=groep 5/5-5/5, 2=5her, 

3=5nieuw 

N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

1 35 24,47 856,50 

3 36 47,21 1699,50 

Total 71   

verschil_werkelijk 

1 35 29,79 1042,50 

3 36 42,04 1513,50 

Total 71   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 226,500 412,500 

Wilcoxon W 856,500 1042,500 

Z -5,033 -2,706 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,007 

a. Grouping Variable: 1=groep1, 2=5her, 3=5nieuw 
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Bijlage 5 

Bijlage 5.1 

VERGELIJKING EXTREME GROEP MET NIET EXTREME GROEP, VOOR ACHTEREENVOLGENS DE 

EXPERIMENTEN 1 TOT EN MET 4 

 

0=normaal, 1=extreem * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=normaal, 1=extreem 
0 67 24 91 

1 13 5 18 

Total 80 29 109 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,015
a
 1 ,902   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,015 1 ,902   

Fisher's Exact Test    1,000 ,555 

Linear-by-Linear 

Association 

,015 1 ,902   

N of Valid Cases 109     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,79. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

0=normaal, 1=extreem * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=normaal, 1=extreem 
0 25 36 61 

1 7 10 17 

Total 32 46 78 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 ,989   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 ,989   

Fisher's Exact Test    1,000 ,600 

Linear-by-Linear 

Association 

,000 1 ,989   

N of Valid Cases 78     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,97. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

0=normaal, 1=extreem * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=normaal, 1=extreem 
0 21 6 27 

1 8 6 14 

Total 29 12 41 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,896
a
 1 ,168   

Continuity Correction
b
 1,031 1 ,310   

Likelihood Ratio 1,846 1 ,174   

Fisher's Exact Test    ,278 ,155 

Linear-by-Linear 

Association 

1,850 1 ,174   

N of Valid Cases 41     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,10. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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0=normaal, 1=extreem * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=normaal, 1=extreem 
0 2 20 22 

1 6 8 14 

Total 8 28 36 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,644
a
 1 ,018   

Continuity Correction
b
 3,859 1 ,049   

Likelihood Ratio 5,613 1 ,018   

Fisher's Exact Test    ,036 ,026 

Linear-by-Linear 

Association 

5,487 1 ,019   

N of Valid Cases 36     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,11. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Ranks 

 0=normaal, 1=extreem N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 88 55,27 4863,50 

1 21 53,88 1131,50 

Total 109   

verschil_werkelijk 

0 88 55,34 4869,50 

1 21 53,60 1125,50 

Total 109   

 
 

 

 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 900,500 894,500 

Wilcoxon W 1131,500 1125,500 

Z -,232 -,292 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,816 ,771 

a. Grouping Variable: 0=normaal, 1=extreem 

 
 

Ranks 

 0=normaal, 1=extreem N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 61 40,97 2499,00 

1 17 34,24 582,00 

Total 78   

verschil_werkelijk 

0 61 41,55 2534,50 

1 17 32,15 546,50 

Total 78   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 429,000 393,500 

Wilcoxon W 582,000 546,500 

Z -1,129 -1,571 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,259 ,116 

a. Grouping Variable: 0=normaal, 1=extreem 
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Ranks 

 0=normaal, 1=extreem N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 26 19,12 497,00 

1 15 24,27 364,00 

Total 41   

verschil_werkelijk 

0 26 21,12 549,00 

1 15 20,80 312,00 

Total 41   

 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 146,000 192,000 

Wilcoxon W 497,000 312,000 

Z -1,652 -,101 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,099 ,920 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,192
b
 ,947

b
 

a. Grouping Variable: 0=normaal, 1=extreem 

b. Not corrected for ties. 

Ranks 

 0=normaal, 1=extreem N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 22 21,73 478,00 

1 14 13,43 188,00 

Total 36   

verschil_werkelijk 

0 22 23,34 513,50 

1 14 10,89 152,50 

Total 36   

 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 83,000 47,500 

Wilcoxon W 188,000 152,500 

Z -2,360 -3,501 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,018 ,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,021
b
 ,000

b
 

a. Grouping Variable: 0=normaal, 1=extreem 

b. Not corrected for ties. 
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Bijlage 5.2 

VERGELIJKING GROEP DIE VEILIGHEID IN DE EERSTE SESSIE BELANGRIJKER VINDT MET GROEP DIE 

COMFORT BELANGRIJKER VINDT, VOOR ACHTEREENVOLGENS DE EXPERIMENTEN 1 TOT EN MET 4 

0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

0 46 22 68 

1 26 7 33 

Total 72 29 101 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,347
a
 1 ,246   

Continuity Correction
b
 ,858 1 ,354   

Likelihood Ratio 1,393 1 ,238   

Fisher's Exact Test    ,349 ,178 

Linear-by-Linear 

Association 

1,334 1 ,248   

N of Valid Cases 101     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,48. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

0 22 30 52 

1 10 14 24 

Total 32 44 76 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,003
a
 1 ,958   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,003 1 ,958   

Fisher's Exact Test    1,000 ,580 

Linear-by-Linear 

Association 

,003 1 ,958   

N of Valid Cases 76     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,11. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

0 23 10 33 

1 4 2 6 

Total 27 12 39 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,022
a
 1 ,882   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,022 1 ,883   

Fisher's Exact Test    1,000 ,612 

Linear-by-Linear 

Association 

,021 1 ,884   

N of Valid Cases 39     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 * instabiliteit Crosstabulation 

Count   

 instabiliteit Total 

0 1 

0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

0 8 25 33 

1 0 3 3 

Total 8 28 36 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,935
a
 1 ,334   

Continuity Correction
b
 ,058 1 ,809   

Likelihood Ratio 1,584 1 ,208   

Fisher's Exact Test    1,000 ,459 

Linear-by-Linear 

Association 

,909 1 ,340   

N of Valid Cases 36     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Ranks 

 
0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 68 52,66 3581,00 

1 33 47,58 1570,00 

Total 101   

verschil_werkelijk 

0 68 49,82 3387,50 

1 33 53,44 1763,50 

Total 101   
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Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 1009,000 1041,500 

Wilcoxon W 1570,000 3387,500 

Z -1,025 -,730 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,305 ,465 

a. Grouping Variable: 0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 

 
 

Ranks 

 
0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 52 37,29 1939,00 

1 24 41,13 987,00 

Total 76   

verschil_werkelijk 

0 52 37,60 1955,00 

1 24 40,46 971,00 

Total 76   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 561,000 577,000 

Wilcoxon W 1939,000 1955,000 

Z -,736 -,547 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,462 ,584 

a. Grouping Variable: 0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 

 
 

Ranks 

 
0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 33 19,71 650,50 

1 6 21,58 129,50 

Total 39   

verschil_werkelijk 

0 33 18,79 620,00 

1 6 26,67 160,00 

Total 39   
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Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 89,500 59,000 

Wilcoxon W 650,500 620,000 

Z -,453 -1,906 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,651 ,057 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,718
b
 ,126

b
 

a. Grouping Variable: 0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 

b. Not corrected for ties. 

 
 

Ranks 

 
0=veiligheid, 1=comfort, 

2=50/50 

N Mean Rank Sum of Ranks 

verschil_absoluut 

0 33 17,64 582,00 

1 3 28,00 84,00 

Total 36   

verschil_werkelijk 

0 33 17,48 577,00 

1 3 29,67 89,00 

Total 36   

 
 

Test Statistics
a
 

 verschil_absolu

ut 

verschil_werkeli

jk 

Mann-Whitney U 21,000 16,000 

Wilcoxon W 582,000 577,000 

Z -1,671 -1,942 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,095 ,052 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,114
b
 ,057

b
 

a. Grouping Variable: 0=veiligheid, 1=comfort, 2=50/50 

b. Not corrected for ties. 
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Bijlage 6 
 

Chi-kwadraat toets 

Aannames: 

- Variabele moet op ordinaal of nominaal niveau gemeten zijn, dus categorisch 

- De variabele moet bestaan uit twee of meer onafhankelijke categorieën 

De toets is verdelingsvrij, want er worden geen aannames gedaan over de vorm van de verdeling. De 

toets gaat na of waargenomen aantallen systematisch afwijken van verwachte aantallen en berekent 

daartoe het totaal van de gewogen kwadratische afwijkingen tussen deze aantallen. In formulevorm 

zit diet er als vogt uit: 

    
                                      

                  
 

Wanneer we twee groepen met elkaar vergelijken op een variabele die uit twee categorieën bestaat, 

dan volgt hieruit een 2x2 tabel met waargenomen frequenties en verwachte frequenties. Dit 

betekent dat in bovenstaande formule wordt gesommeerd over 4 elementen. Onder de 

nulhypothese is    chi-kwadraatverdeeld met (k-1)(r-1) vrijheidsgraden. 

t-toets voor onafhankelijke populaties 

Aannames: 

- De afhankelijke variabele moet gemeten zijn op ratio- of intervalniveau, dus continu 

- De onafhankelijke variabele moet bestaan uit twee onafhankelijke categorieën 

- Onafhankelijkheid van observaties: proefpersonen mogen maar tot een groep behoren 

- Uitschieters reduceren de nauwkeurigheid van de toets 

- De afhankelijke variabele moet bij benadering normaal verdeeld zijn voor elk van de 

onafhankelijke categorieën maar de t-toets is redelijk robuust tegen kleine schendingen van 

deze aanname 

- Homogeniteit van varianties: Dit is te testen met Levene’s test voor gelijkheid van varianties 

De onafhankelijke t-toets vergelijkt de gemiddelden van twee ongerelateerde groepen, waarvan de 

populaties normaal verdeeld zijn. Dit gebeurt op basis van de volgende toetsingsgrootheid: 

  

   
 
 
 

 
   

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

Waarbij    
       

         
 

     
 

En     
 

   
    

 
  

   
 
 

 
           ,           

 

   
    

 
  

   
 
 

 
   

Onder de nulhypothes is T verdeeld volgens een t-verdeling met m+n-2 vrijheidsgraden 
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t-toets voor gepaarde waarnemingen 

Aannames 

- De afhankelijke variabele moet gemeten zijn op ratio- of intervalniveau, dus continu 

- De onafhankelijke variabele moet bestaan uit twee gerelateerde groepen waarnemingen, 

dus dezelfde proefpersonen zijn aanwezig in beide groepen 

- Significante uitschieters in de verschillen tussen de twee groepen reduceren de 

nauwkeurigheid van de toets 

- De verdeling van de verschillen in de afhankelijke variabele tussen de twee groepen 

waarnemingen moet bij benadering normaal zijn, maar de t-toets is redelijk robuust tegen 

kleine schendingen van deze aanname 

De t-toets voor gepaarde waarnemingen vergelijkt de gemiddelden van twee gerelateerde groepen 

waarnemingen, waarbij de verdeling van de verschillen tussen de groepen normaal moet zijn. Dit 

gebeurt op basis van de volgende toetsingsgrootheid: 

  

   
 
 
 

   

  

  

 

Hierbij is    het verschil is tussen twee gepaarde waarnemingen,    het verwachte verschil waaraan 

je wilt toetsen, meestal gelijk aan 0, en    de standaardafwijking van de verschillen. Onder de 

nulhypothese is T verdeeld volgens een t-verdeling met n-1 vrijheidsgraden. 

Toets van Mann-Whitney 

Aannames: 

- De afhankelijke variabele moet gemeten zijn op ordinaal niveau of ratio-of intervalniveau 

- De onafhankelijke variabele moet bestaan uit twee onafhankelijke categorieën 

- Onafhankelijkheid van observaties: proefpersonen mogen maar tot een groep behoren 

De afhankelijke variabele moet voor beide categorieën van de onafhankelijke variabele 

dezelfde vorm hebben 

De toets van Mann-Whitney is de verdelingsvrije tegenhanger van de onafhankelijke t-toets en wordt 

dan ook gebruikt wanneer er geen sprake is van een normaal verdeelde afhankelijke variabele. De 

toets vergelijkt de onderlinge ligging van de steekproefelementen van de verschillende groepen. Dit 

gebeurt op basis van de volgende toetsingsgrootheid: 

     
      

 
    

 

 

 

Hierbij is    het rangnummer van waarneming i, wanneer alle waarnemingen m en n samen, dus uit 

de twee onafhankelijke groepen,  gesorteerd zijn van klein naar groot. Onder de nulhypothese is U 

verdeeld volgens de tabel van Mann-Whitney. 
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Rangtekentoets van Wilcoxon 

Aannames: 

- De afhankelijke variabele moet gemeten zijn op ordinaal niveau of ratio- of intervalniveau 

- De onafhankelijke variabele moet bestaan uit twee gerelateerde groepen waarnemingen, 

dus dezelfde proefpersonen zijn aanwezig in beide groepen 

De rangtekentoets van Wilcoxon is de verdelingsvrije tegenhanger van de t-toets voor gepaarde 

waarnemingen en wordt dan ook gebruikt wanneer er geen sprake is van normaal verdeelde 

verschillen in de afhankelijke variabele tusen de twee groepen waarnemingen. De toets vergelijkt de 

onderlinge ligging van de steekproefelementen van de gerelateerde groepen waarnemingen. Dit 

gebeurt op basis van de volgende toetsingsgrootheid: 

        

 

 

 

Hierbij is    
 
  het rangnummer van waarneming i, wanneer alle waarnemingen m en n samen, dus 

uit de twee gerelateerde groepen waarnemingen,  gesorteerd zijn van klein naar groot. Onder de 

nulhypothese is      verdeeld volgens de tabel van Wilcoxon. 

Toets van Shapiro-Wilk 

De toets van Shapiro-Wilk wordt gebruikt om te toetsen of data normaal verdeeld zijn. Dit gebeurt 

op basis van de volgende toetsingsgrootheid: 

  
         

 
 

 

     
   

 
 
 

   
 

 

Hierbij komen de    uit een tabel van Shapiro-Wilk. Als de data perfect normaal verdeeld zijn, dan is 

W gelijk aan 1. Als W significant kleiner is dan 1, dan wordt de nulhypothese van normaliteit 

verworpen. De Shapiro-Wilk toets is geschikt voor kleinere populaties, maar kan gebruikt worden 

voor populaties tot een grootte van 2000. Voor grotere populaties kan de toets van Shapiro-Wilk 

echter al gauw een statistisch significante afwijking van normaliteit aantonen, terwijl de waarde van 

de toetsingsgrootheid dicht tegen de 1 aan ligt (0,95 of hoger). 


