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Een uitdaging in schrijfprocesonderzoek is nog altijd om de structurele variatie in 
schrijfprocessen tussen en binnen proefpersonen te beschrijven. In dit onderzoek be-
schrijven we tien professionele schrijvers die spraakherkenning als voornaamste 
schrijfinstrument gebruiken. De nadruk ligt hierbij op de correctiestrategieën die zij 
hanteren om correcte zakelijke teksten te schrijven. Hiervoor hebben we verschillende 
aanvullende onderzoeksmethoden gebruikt: (a) product, (b) proces- en (c) protocolana-
lyse. Resultaten laten zien dat schrijvers met spraakherkenning van elkaar verschillen 
in het moment waarop ze fouten in teksten corrigeren. Ook het soort probleem (tech-
nisch probleem veroorzaakt door spraakherkenner of inhoudelijke revisie) is hierop van 
invloed. We kunnen hierbij drie verschillende strategieën onderscheiden: alles onmid-
dellijk corrigeren, revisies uitstellen en vooral technische problemen op een later mo-
ment oplossen. 

1 Inleiding 
Een uitdaging in schrijfprocesonderzoek is nog altijd om de structurele variatie in 
schrijfprocessen tussen en binnen proefpersonen te beschrijven. Sommige schrijvers 
geven er de voorkeur aan om een meer lineaire weg te volgen: ze plannen eerst, formu-
leren dan, en reviseren uiteindelijk hun tekst met vrijwel geen recursie (Schilperoord, 
1996; Selzer, 1983, 1984). Andere schrijvers hanteren meer cyclisch proces van plan-
nen, formuleren en reviseren (Flower & Hayes, 1981; Flower, Hayes, Carey, Schriver, 
& Stratman, 1986; Hayes, Flower, Schriver, Statman, & Carey, 1987). Dan zijn er nog 
schrijvers die een sterk gevarieerd proces volgen, waarbij lineariteit en recursiviteit 
elkaar afwisselen. Maar zelfs in een enkel schrijfproces van een enkele schrijver zijn er 
verschillende fases waarin dezelfde schrijver meer recursief of lineair schrijft (Van den 
Bergh & Rijlaarsdam, 1996; Van Waes & Schellens, 2003). Of, dezelfde schrijver pakt 
verschillende taken heel anders aan (Van Weijen, 2009). Een gemakkelijke routinetaak 
bijvoorbeeld, kan een kwestie zijn van ‘knowledge telling’: die vaak op de lineaire 
manier geschreven worden. Terwijl andere taken eerder ‘knowledge transforming’ 
vereisen en dat leidt vaker tot meer recursiviteit (Bereiter & Scardamalia, 1987). 
 Eerder onderzoek heeft al veel verklaringen aangedragen voor de geobser-
veerde verschillen. De mate van de recursiviteit kan worden toegewezen aan schijfer-
varing, algemene ervaring, taakkarakteristieken en - natuurlijk - de schijfmodus. In dit 
artikel relateren we deze strategieën aan het gebruik van een redelijk nieuwe schrijf-
modus, namelijk spraakherkenning. Zoals we later in het artikel zullen laten zien, stelt 
deze schrijfmodus ons in staat om de complexiteit van strategische keuzes bij het or-
ganiseren van schrijfprocessen op een andere manier bloot te leggen. Spraakherken-
ning creëert een schrijfcontext die nieuwe mogelijkheden biedt om schrijf- en in het 
bijzonder correctieprofielen van schrijvers gedetailleerd te bestuderen. 
 Schrijvers die met spraakherkenning hun tekst schrijven, dicteren via een 
microfoon aan de computer. De gesproken tekst verschijnt onmiddellijk op het scherm. 
Ook andere toetsenbord- en muishandelingen kunnen via spraakgestuurde comman-
do’s gegeven worden, maar dit hoeft niet. De schrijver is dus vrij om spraak en toet-
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senbord en muis met elkaar te combineren. Spraakherkenning zet de gesproken tekst 
om naar woorden. Het programma maakt daarbij gebruik van een lexicon. Normale 
typefouten komen daardoor niet voor; er wordt altijd een bestaand woord uit het lexi-
con ingevuld. Het kan dus wel gebeuren dat een woord als ‘perforator’ weergegeven 
wordt als ‘er vooruit door’. Het zal echter nooit verschijnen als perforater, of perfota-
tor, wat wel kan voorkomen in getypte teksten.  
 De geproduceerde tekst op typische spraakherkenningsfouten nalezen, zorgt 
voor een extra schrijfbelasting. De fouten kunnen aan de ene kant visueel heel erg lij-
ken op de gewenste tekst (vergelijk lezen en lezer), maar kunnen ook erg afwijken 
(vergelijk perforator en er vooruit door). Zowel de kleine - en daardoor gemakkelijk te 
missen - fouten als de totale misrecognities zijn belastend voor schrijvers (Leijten, 
2007). Schrijvers moeten niet alleen de inhoud van de tekst plannen, maar ze moeten 
ook continu de reeds geproduceerde tekst op het scherm monitoren en nagaan of deze 
nog overeenstemt met hun mentale representatie van diezelfde tekst. Aangezien 
spraakherkenningsfouten continu kunnen optreden, worden schrijvers er wellicht ook 
meer toe gedwongen hun tekst permanent, vrij bewust te monitoren. Bovendien kun-
nen schrijvers het gevoel hebben dat ze fouten in de tekst onmiddellijk moeten corrige-
ren, omdat ze zo gemakkelijk over het hoofd worden gezien in een later stadium. Dat 
zou recursiviteit in de hand werken. 

In de interactie van de schrijver met de reeds geproduceerde tekst kunnen we 
vijf algemene stappen onderscheiden (Flower & Hayes, 1985; Flower, Hayes, Carey, 
Schriver & Stratman, 1986; Hayes, Flower, Schriver, Statman & Carey, 1987): 
 
a. lezen van de geproduceerde tekst, 
b. detecteren van fouten, 
c. diagnostiseren van problemen in de geproduceerde tekst, 
d. corrigeren van problemen/fouten in de tekst, 
e. voortgaan met produceren nieuwe tekst. 
 
Schrijvers hebben verschillende redenen om de tekst die ze al geproduceerd hebben, te 
(her)lezen. In dit onderzoek ligt de nadruk op ‘lezen om verder te schrijven’ en ‘lezen 
om de mentale representatie met de visuele representatie te vergelijken’.  

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Wat is de invloed van ‘the text 
produced so far’ op het schrijfproces van schrijvers die werken met spraakherkenning? 
Hoe gaan schrijvers om met deze tekst op het scherm? We zijn hierbij natuurlijk ook 
geïnteresseerd in de reden waarom schrijvers op een verschillende manier omgaan met 
de reeds geproduceerde tekst. Is het een vereiste die eigen is aan de spraakherken-
nings-schrijfmodus, of is er nog steeds ruimte voor verschillende strategieën? Daarom 
hebben we een quasi-experimenteel onderzoek opgezet waarbij correctiestrategieën 
van 10 professionele schrijvers (met ervaring met spraakherkenning) geobserveerd 
worden tijdens het schrijven van een rapport. 

2 Methode  
In dit onderzoek hebben we verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd. Naast 
een algemene vragenlijst hebben we de volgende methoden gehanteerd:  
 

1. Productanalyse: Het eindproduct – het rapport – is op verschillende niveaus 
geanalyseerd.  
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2. Procesanalyse: De data van het schrijfproces zijn verzameld via het toetsre-
gistratieprogramma Inputlog, de spraakherkenningssoftware Dragon Natural-
ly Speaking 8.1 en het usability programma Morae. Het registeren van de 
schrijfprocesdata interfereerde niet met het normale verloop van het schrijf-
proces. Daarnaast hebben we de proefpersonen tegelijkertijd vanuit een aan-
grenzende kamer via een webcam geobserveerd (cf. infra).  

3. Protocolanalyse: Nadat de proefpersonen klaar waren met de schrijftaak, 
werd een gestimuleerd retrospectief interview afgenomen. Op basis van be-
vindingen tijdens de simultane observatie hebben we actieve prompts gege-
ven tijdens dit interview. 

  
De bevindingen van de product-, proces- en protocolanalyse moeten elkaar aanvullen 
en bevestigen.  

2.1 Proefpersonen 
We hebben het onderzoek uitgevoerd in 10 afzonderlijke sessies bij de Vlaamse radio 
en televisiezender VRT. In 2001 is de VRT gestart met spraakherkenning voor het 
simultaan live ondertitelen van verschillende uitzendingen. De belangrijkste reden om 
hier spraakherkenning voor te gebruiken is de snelheid waarmee de tekst gegenereerd 
kan worden. Op de ondertitelafdeling werken ongeveer 14 werknemers regelmatig met 
spraakherkenning. Dit maakt hen zeer geschikte kandidaten voor dit onderzoek, aan-
gezien ze zowel professionele teksten kunnen schrijven als vertrouwd zijn met spraak-
herkenning als schrijfinstrument. Uit de vragenlijst blijkt dat de schrijvers – door re-
gelmatig live te ondertitelen – beschikken over een grote vaardigheid in het formuleren 
van teksten in een professionele context. Zij hebben dit onderzoek op vrijwillige basis 
tijdens hun werkuren uitgevoerd.  

Zeven mannelijke en drie vrouwelijke proefpersonen hebben deelgenomen 
aan de observaties. Hun leeftijd varieerde van 25 tot 52 jaar oud (gemiddelde leeftijd = 
35.2). De meeste proefpersonen hadden een universitair diploma Vertalen/Tolken, 
Communicatie of Letteren. Op het moment van het onderzoek hadden ze tenminste 10 
jaar ervaring met het schrijven met de computer. Ze gebruikten spraakherkenning voor 
ongeveer 2 tot 10 uur per week (werkgerelateerd). 

2.2 Taak 
De schrijvers kregen een realistische situatieschets over een semi-bekend onderwerp. 
De proefpersonen werd gevraagd een rapport van anderhalve pagina te schrijven over 
‘welzijn op het werk’. Voorafgaand aan het onderzoek kregen de schrijvers voldoende 
informatie over het onderwerp en de situatie (tweeënhalve pagina). Hierdoor hadden 
de schrijvers een min of meer vergelijkbare voorkennis over het onderwerp. Iedere 
schrijver werd ook uitgenodigd om het onderwerp te relateren aan zijn eigen werksitu-
atie.  

De schrijftaak bevatte componenten die aansluiten bij de Knowledge Telling 
en Knowledge Transforming schrijfmodellen van Bereiter en Scardamalia (1987). Zo 
werd aan de proefpersonen gevraagd om bepaalde informatie over wettelijke bepalin-
gen die gerelateerd zijn aan welzijn op het werk gedeeltelijk zo over te nemen of licht 
te parafraseren (Knowledge Telling). Daarnaast werd ze gevraagd om een advies te 
formuleren voor de vergadergroep (Knowledge Transforming). Om ervoor te zorgen 
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dat de rapporten inhoudelijk grotendeels vergelijkbaar waren, werd de structuur van 
het rapport (een deel van het discourse model) al voorgeformuleerd. 

2.3 Dataverzameling 
Een week voor het eigenlijke experiment zijn we met de dataverzameling begonnen. 
De proefpersonen kregen via hun werkgever een inleidende vragenlijst. Daarnaast 
kregen ze algemene informatie over de schrijftaak (voorkennisinformatie over welzijn 
op het werk). Aan de proefpersonen werd gevraagd om dit te lezen voordat ze aan de 
schrijfsessie deelnamen. In deze paragraaf lichten we de vragenlijst, de proces- en 
protocoldata kort toe. 

Vragenlijst 
Een week voor het onderzoek vulden de proefpersonen een korte vragenlijst in. De 
vragenlijst verzamelde achtergrondinformatie over de proefpersonen: onder andere 
opleiding, ervaring met professioneel schrijven en algemene computerervaring. Speci-
ale aandacht werd hierbij besteed aan de ervaring met spraakherkenning.  

Procesdata: Inputlog, Dragon NaturallySpeaking 8.1 en Morae 
Om de procesdata te registreren hebben we ervoor gekozen om Inputlog, Dragon Natu-
rallySpeaking en Morae te combineren. Inputlog is een toetsregistratie- programma dat 
onderzoekers in staat stelt om schrijfprocessen in Microsoft Word op te nemen, data-
bestanden te genereren voor statistische, tekst en pauzeanalyses en om de input van 
gedicteerde tekst via spraakherkenning te integreren (Leijten & Van Waes, 2006). In-
putlog is het enige registratie-instrument dat spraakherkenningsdata kan integreren in 
een gedetailleerd loggingbestand. In het experiment hebben we gebruik gemaakt van 
de Nederlandse versie van Dragon NaturallySpeaking 8.1 (Professional). Inputlog is 
ontwikkeld om onderzoek naar schrijfprocessen op een microanalytisch niveau uit te 
kunnen voeren Maar het is verstandig om deze zeer gedetailleerde data te combineren 
met meer macroanalytische onderzoeksinstrumenten. Daarom hebben we gebruikge-
maakt van het programma Morae. Dit programma is voornamelijk ontwikkeld voor 
usabilityonderzoek en het maakt daarvoor gebruik van een zogenaamde on-line 
screencam (Morae Recorder) om alle acties op het computerscherm vast te leggen. 
Bovendien integreert Morae een webcam die ons in staat stelt om bijvoorbeeld de ac-
ties van de schrijver te volgen in combinatie met de tekst die op het scherm verschijnt. 
In het experiment zelf zijn we namelijk geïnteresseerd hoe schrijvers interageren met 
de tekst die ze al geproduceerd hebben. Figuur 1 illustreert de observatiesetting van het 
experiment. 

Zoals Figuur 1 laat zien, stelt Morae ons in staat om het schrijfproces vanaf 
een andere locatie simultaan te volgen. Observatoren kunnen meekijken met wat er op 
het scherm van de schrijver gebeurt en ze kunnen tegelijkertijd de schrijver zelf zien. 
Bovendien kunnen ze in dit geval ook alles horen wat de schrijver zegt of dicteert. Als 
onderzoeker kun je op de Remote Viewer belangrijke momenten in het schrijfproces 
aangeven via markeringen (‘Markers’). Deze markeringen kunnen gebruikt worden als 
basis voor het retrospectieve interview (cf. protocolanalyse). Figuur 2 is een illustratie 
van een visualisatie in Morae Manager. 
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Figuur 1 Observatiesetting 
 
Om een goede basis te creëren voor het retrospectieve interview en de verdere data-
analyse hebben we in het onderzoek gebruikgemaakt van vier categorieën die we tij-
dens de simultane observatie hebben gecodeerd in de Remote Viewer:  

 technisch probleem, onmiddellijk opgelost, 
 revisie, onmiddellijk uitgevoerd, 
 technisch probleem, uitgesteld opgelost, 
 revisie, uitgesteld uitgevoerd. 

 
Sommige tekstproblemen kunnen dus onmiddellijk opgelost worden terwijl andere 
uitgesteld worden tot een later moment. Een probleem wordt onmiddellijk opgelost als 
aan twee criteria is voldaan: (a) het gesproken segment moet op het scherm verschenen 
zijn en (b) de schrijver moet naar de geproduceerde tekst op het scherm hebben geke-
ken. Voor dit laatste element hebben we gebruik gemaakt van de webcam via Morae 
Remote Viewer. 

Spraakherkenning veroorzaakt – zoals gezegd in de inleiding – fouten in de 
tekst die wij definiëren als technische problemen. Deze technische problemen verschil-
len van normale typefouten omdat niet zozeer de schrijver verantwoordelijk is voor de 
fout, maar vooral de spraakherkenner. Daarom onderscheiden we technische proble-
men van meer inhoudelijke revisies. Deze combinatie van ‘problemen’ kunnen we 
beschrijven aan de hand van zes kenmerken die we in de resultaatsectie gedetailleerd 
zullen bespreken: (1) gebruik van schrijfmodus om problemen op te lossen, (2) wisse-
len tussen schrijfprocessen, (3) oplossen van problemen in eerste versie of tweede ver-
sie, (4) het niveau van het probleem, (5) de locatie van het probleem in de zin en (6) 
doel van de revisie (voor een uitgebreide toelichting zie Leijten 2007). 
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Figuur 2 Morae manager: scherm schrijver (midden), webcam schrijver (linksonder) 

en markeringen (midden-onder) 
 
De markeringen die simultaan ingevoerd werden, zijn op een later moment gecontro-
leerd en verder geanalyseerd op basis van het categorisatiemodel in Morae Manager.  

Protocolanalyse 
In het onderzoek hebben we aanvullende data verzameld via een gestimuleerd retro-
spectief interview (stimulated recall). Retrospectieve interviews geven een beeld van 
de strategie die schrijvers hanteren tijdens het schrijfproces. De geregistreerde en ge-
markeerde schrijfprocessen hebben we afgespeeld voor de proefpersonen en vervol-
gens hebben we hen gevraagd om te vertellen waarom ze een bepaalde revisie hebben 
uitgevoerd of juist hebben uitgesteld. 

Het voornaamste voordeel van deze methode is dat schrijvers beslissingen 
tijdens het schrijfproces kunnen verklaren en erover kunnen reflecteren zonder dat er 
een directe interferentie plaatsvindt. Tijdens het schrijven van de tekst kunnen ze zich 
volledig op de tekst concentreren, waardoor er geen extra cognitieve belasting is zoals 
bij simultaan hardopdenken (Janssen, Van Waes, & Van den Bergh, 1996).  

2.4 Procedure 
De proefpersonen hebben een week vantevoren, samen met een algemene vragenlijst, 
achtergrondinformatie over het onderwerp ‘welzijn op het werk’ ontvangen. Aan het 
begin van het experiment hebben ze de eigenlijke taak ontvangen om een adviesrap-
port te schrijven over dit onderwerp. 

Voordat ze aan de schrijftaak begonnen, werd er nog een korte mondelinge 
toelichting gegeven bij de procedure van het experiment. De loggingprogramma’s 
Inputlog, Morae en een speciale module van Dragon NaturallySpeaking werden ge-
start. Ook werd er een kleine stopwatch gestart zodat de proefpersonen de tijd in de 
gaten konden houden. Na 15 minuten gaf de stopwatch een klein geluidssignaal om 
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aan te geven dat de schrijvers halverwege waren. Na de schrijftaak werd er onmiddel-
lijk een retrospectief interview afgenomen. Dit interview was als volgt gestructureerd:  

 De proefpersonen gaven een algemene beschrijving van hun schrijfproces. 
Hierbij werd gevraagd aandacht te besteden aan wat er voor hun gevoel goed 
en slecht ging tijdens het schrijfproces. Ook gaven ze op de afdruk van hun 
tekst voor iedere paragraaf de moeilijkheidsgraad aan. Ook werd ze gevraagd 
om eventuele fouten in de eindtekst aan te geven. Terwijl de proefpersonen 
deze algemene vragen beantwoordden, selecteerde de onderzoeker vijf tot 
zes belangrijke fragmenten van het schrijfproces die een combinatie van 
technische problemen en revisies bevatten (zowel onmiddellijk opgelost als 
uitgesteld uitgevoerd). 

 De geselecteerde fragmenten werden aan de proefpersonen voorgelegd. In 
een semi-gestructureerd interview hebben we gevraagd naar de reden waar-
om ze verschillende correctiestrategieën in verschillende fases van hun 
schrijfproces hebben toegepast.  

 Het interview werd afgerond met een aantal algemene vragen over het ge-
bruik van de spraakherkenningssoftware. Een voorbeeld hiervan is de vraag: 
hou je de de gele balk van Dragon NaturallySpeaking in de gaten? (Deze 
balk toont de voortgang van de gedicteerde tekst aan. Eventuele fouten ver-
schijnen hier ook al voordat ze in de tekst verschijnen). De proefpersonen 
beantwoordden deze vragen allemaal via spraakherkenning in een Word do-
cument wat de transcriptie achteraf aanzienlijk versnelde. 

3 Resultaten  
In deze paragraaf bespreken we de belangrijkste kenmerken van schrijfprocessen van 
professionele spraakherkenningsgebruikers tijdens het schrijven van een zakelijk rap-
port. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in welke cognitieve processen een rol spelen 
bij het omgaan met problemen/fouten in de tekst. Om hier meer inzicht in te krijgen 
hebben we het schrijfproces van tien professionele schrijvers cq. spraakherkennings-
gebruikers geanalyseerd. De lengte van de schrijfsessies varieerde tussen 26’38’’ en 
37’41’’ minuten. De gemiddelde tijd bedroeg 30’51’’ (SD = 3’01’’). Tijdens hun 
schrijfsessie schrijven de proefpersonen gemiddeld 32% van hun tijd, de overige 68% 
is pauzetijd. Met andere woorden, de schrijvers pauzeren ongeveer 20 minuten en 
schrijven daadwerkelijk gedurende ongeveer 10 minuten. Van deze werkelijke schrijf-
tijd maken ze ongeveer 6 minuten gebruik van spraakherkenning en 4 minuten van 
toetsenbord en muis.  
 In deze paragraaf beschrijven we de resultaten vanuit twee perspectieven. 
Ten eerste bespreken we de algemene resultaten voor de hele groep. Vervolgens gaan 
we dieper in op verschillende profielen die we kunnen onderscheiden.  

3.1 Algemeen  
In totaal hebben we 521 tekstproblemen in de tien schrijfsessies gevonden. Hierbij 
vergelijken we de problemen die onmiddellijk worden opgelost met degene die op een 
later moment gecorrigeerd worden. Daarnaast maken we de vergelijking tussen techni-
sche, spraakherkenningsgerelateerde problemen en inhoudelijke revisies.  
 Het blijkt dat de schrijvers in het algemeen 71% van de problemen onmiddel-
lijk corrigeren en 29% uitstellen om op een later moment op te lossen. Als we een op-
deling maken tussen technische problemen en revisies, dan zien we dat technische 
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fouten vaker dan gemiddeld onmiddellijk gecorrigeerd worden. De schrijvers stellen 
slechts 18% van deze problemen uit om later te corrigeren. Van de inhoudelijke revi-
sies wordt daarentegen 45% op een later moment uitgevoerd (Tabel 1).  
 
Tabel 1 Percentage correcties van technische problemen en revisies 

 Onmiddellijk  Uitgesteld  

 aantal % aantal  % 

Technische problemen 252 82 57 18 

Revisies 116 55 96 45 

Totaal aantal problemen 368 71 153 29 

 
Om te beoordelen of deze verschillen betekenisvol zijn, hebben we een nominale re-
gressieanalyse uitgevoerd met ‘onmiddellijk/uitgesteld’ als afhankelijke variabele, 
‘technische problemen/revisies’ als factor. Om verschillen tussen proefpersoon te ver-
disconteren hebben we ‘proefpersoon’ als co-variaat opgenomen in het model. Uit de 
analyse blijkt een duidelijk effect van de aard van de problemen: β = 1.31, Wald = 
41.8, df =1, p < 0.01. 
 
De spraakherkenningssoftware garandeert tegenwoordig een correctheidspercentage 
van 98%. (Een tekst van 500 woorden bevat volgens producenten dus maximaal 10 
fouten). Tabel 2 geeft een verdeling van de verschillende soorten problemen per mi-
nuut weer. 
 
Tabel 2 Gemiddeld aantal correcties van technische problemen en revisies per minuut 

 Onmiddellijk Uitgesteld 

 aantal SD aantal SD 

Technische problemen 0.83 0.45 0.19 0.22 

Revisies 0.38 0.28 0.32 0.20 

Totaal aantal problemen 1.21 0.59 0.50 0.23 

 
Tabel 2 geeft aan dat de schrijvers gemiddeld 1.71 problemen (zowel technische pro-
blemen als inhoudelijke revisies) per minuut uitvoeren (SD = 0.55). In dit onderzoek 
halen de proefpersonen een correctheidspercentage van 90%. Dit betekent concreet dat 
ze één technisch probleem of spraakherkenningsfout per minuut oplossen. De meeste 
van deze problemen worden onmiddellijk opgelost als de tekst op het scherm ver-
schijnt, onmiddellijk na de gedicteerde uiting. Met andere woorden, schrijvers onder-
breken hun zinsproductie geregeld om fouten te corrigeren.  
 
De kenmerken van problemen die onmiddellijk opgelost worden of uitgesteld worden, 
kunnen we als volgt samenvatten. Als een schrijver een technisch probleem in de tekst 
detecteert aan het einde van de uiting (binnen dezelfde zin) dan zal hij er de voorkeur 
aan geven om dit onmiddellijk op te lossen. Met name als dit probleem in de eerste 
versie van de tekst voorkomt en het een kleine fout betreft. Het is het meest waar-
schijnlijk dat deze problemen met toetsenbord & muis opgelost worden, ook al bete-
kent dit dat schrijvers moeten wisselen van spraakherkenning naar toetsenbord & 
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muis. Schrijvers zullen de tekst voornamelijk weghalen (deletie) of veranderen in 
nieuwe tekst (substitutie). Schrijvers geven er de voorkeur aan om in kleine revisie-
episodes te werken. Inhoudelijke revisies daarentegen worden vaker uitgesteld2. Dik-
wijls worden inhoudelijke revisies immers ‘uitgesteld’ tot een finale herschrijfronde 
die leidt naar een tweede tekstversie. Bovendien leidt dit vaak tot tekstuitbreidingen op 
paragraafniveau.  

3.2 Schrijfprofielen 
Eerder onderzoek heeft een variatie in schrijfprofielen aangetoond (Kieft, Rijlaarsdam, 
Galbraith, & Van den Bergh, 2007; Van Waes & Schellens, 2003). Ook onze onder-
zoeksresultaten wijzen erop dat de schrijvers variëren in de hoeveelheid fouten die ze 
moeten oplossen. Dit kan samenhangen met de strategie die ze hanteren om de pro-
blemen in de geproduceerde tekst op te lossen. Om hier een gedetailleerder beeld van 
te krijgen, hebben we een hiërarchische clusteranalyse uitgevoerd waarin we de be-
langrijkste variabelen hebben opgenomen (aantal problemen, spreiding van problemen, 
actietijd per schrijfmodus, moduswisselingen, pauzetijden, fluency). De clusteranalyse 
toont drie verschillende groepen. We hebben deze driedeling ook op de hoofdvariabele 
(moment van probleemoplossing) getest. Een Chi-kwadraattoets geeft aan dat de groe-
pen significant van elkaar verschillen (χ2(df=1) = 18.3, p < .001). Tabel 3 geeft een 
overzicht van de drie verschillende groepen1. 
 
Tabel 3 Gemiddeld aantal en percentage van onmiddellijk opgeloste problemen en 

uitgestelde oplossingen per schrijversgroep 
 Onmiddellijk (n = 287) Uitgesteld (n = 133) 

 Gem. aantal % Gem. aantal % 

Aanpakken (n = 3) 49 84 9 16 

Uitstellen (revisies) (n = 3) 39 64 21 36 

Uitstellen (technische problemen) (n = 2) 12 36 21 64 

 
De groepen variëren ten eerste in het relatieve aantal problemen (technisch en inhou-
delijk) dat ze onmiddellijk oplossen. Dit varieert van 84% voor de ‘aanpakken’ groep, 
64% voor de groep die met name revisies uitstelt (uitstellen revisies) en 36% voor de 
groep die voornamelijk de technische problemen uitstelt (uitstellen technische proble-
men). Ook het absolute aantal problemen varieert hier heel erg. Schrijvers in de groep 
die vooral technische problemen uitstelt, hebben gemiddeld de helft minder problemen 
dan de andere schrijvers.  

In deze paragraaf lichten we de drie profielen verder toe. De schrijvers ver-
schillen vooral in het moment waarop ze bepaalde type fouten in de tekst willen oplos-
sen. In het algemeen hebben de groep ‘aanpakken’ en ‘uitstellen revisies’ een verge-
lijkbaar aantal problemen in hun tekst. Maar de tweede groep stelt meer dan twee keer 
zoveel van deze problemen uit. De groep ‘uitstellen technische problemen’ stelt ook 
vaker probleemoplossing uit dan de ‘aanpakken’ groep, maar heeft in totaal beduidend 
minder problemen. Tabel 4 toont de verdeling van technische problemen en revisies 
die onmiddellijk uitgevoerd worden en degene die later opgelost worden.  
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Tabel 4 Verdeling van technische problemen en revisies per moment 
 Onmiddellijk (n = 287) Uitgesteld (n = 133) 

 aantal % aantal % 

Aanpakken      

  Technische problemen 83 93% 6 7% 

  Revisies 65 75% 22 25% 

Uitstellen (revisies)      

  Technische problemen 95 82% 21 18% 

  Revisies 21 33% 43 67% 

Uitstellen (technische problemen)     

  Technische problemen 14 35% 26 65% 

  Revisies 9 38% 15 62% 

Totaal technische problemen 192 78% 53 22% 

Totaal revisies 95 54% 80 46% 

Totaal (n = 420) 287 68% 133 32% 

 
Schrijvers met het ‘aanpakken’-profiel lossen zowel technische problemen als revisies 
direct op. De ‘uitstellen revisies’-groep daarentegen geeft er de voorkeur aan om tech-
nische problemen gelijk op te lossen, maar stelt de inhoudelijke aanpassing van de 
tekst uit. Het aantal problemen dat deze groep uitstelt, is twee keer zo groot als dat van 
de ‘aanpakken’ groep (aanpakken: n = 28 versus uitstellen revisies: n = 64). De groep 
‘uitstellen technische problemen’ heeft een relatief hoog aantal problemen dat ze uit-
stelt. De 26 problemen die deze groep uitstelt, vormt bijna 50% van het totale aantal 
technisch problemen dat vooruit geschoven wordt.  

De kenmerken van de onmiddellijk opgeloste problemen en uitgesteld opge-
loste problemen in de drie schrijversgroepen kunnen we als volgt samenvatten:  

 De ‘aanpakken’-groep wordt gekenmerkt door een hoog aantal problemen in 
een schrijfsessie. Technische problemen en revisies worden direct opgelost, 
zowel formele fouten als inhoudelijke fouten. Schrijvers wisselen steeds af 
tussen tekstproductie en probleemoplossing en reviseren in kleine episodes 
binnen de zin of het segment. ‘Onmiddellijk’ betekent voor deze groep 
schrijvers zowel binnen een uiting als binnen een eerste tekstversie. Blijkbaar 
worden de teksten stap-voor-stap opgebouwd.  

 In de ‘uitstellen revisies’-groep ligt het aantal spraakherkenningsproblemen 
in een sessie ook vrij hoog. Preciezer gezegd: het aantal technische proble-
men (64%) in verhouding tot het aantal revisies (36%). Technische proble-
men worden direct opgelost terwijl gewisseld wordt van productie naar her-
stellen in de eerste tekstversie. Revisies worden uitgesteld en worden in her-
stelepisodes uitgevoerd, waarbij er steeds gewisseld wordt van technisch 
probleem naar revisies.  

 De ‘uitstellen technische problemen’-groep heeft in totaal veel minder 
spraakherkenningsproblemen, en veel minder revisies. Fouten worden ener-
zijds onmiddellijk opgelost, waarbij er van tekstproductie naar herstel wordt 
gewisseld. Anderzijds blijven er veel fouten (doelbewust) in de tekst achter 
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om op een later moment in probleemoplossende episodes hersteld te worden. 
Uitgestelde problemen in de eerste versie zijn voornamelijk inhoudelijke re-
visies en uitgestelde problemen in de tweede versie zijn voornamelijk techni-
sche problemen.  

4 Conclusie en discussie 
In dit onderzoek hebben we de vraag gesteld wat de invloed is van de geproduceerde 
tekst, in het bijzonder van problemen in die tekst op het scherm bij het schrijven van 
zakelijke teksten via spraakherkenning. De belangrijkste focus lag op tekstverbete-
ringsstrategieën om problemen in de reeds geproduceerde tekst op te lossen. Hierbij 
hebben we een onderscheid gemaakt tussen problemen die door de spraakherkennings-
software veroorzaakt worden (technische problemen) en de meer inhoudelijke aanpas-
singen die schrijvers maken om hun tekst te optimaliseren (revisies).  

We waren geïnteresseerd in de vragen: Hebben schrijvers de voorkeur om 
door te gaan met tekstproductie, zelfs als de geproduceerde tekst op het scherm incor-
rect is door fouten? Of, onderbreken schrijvers liever hun schrijfproces als ze een fout 
ontdekken om de visuele representatie van de tekst zo correct mogelijk te houden? Het 
antwoord op deze vragen is eigenlijk ‘allebei’. Als een schrijver een fout ontdekt aan 
het einde van een uiting (binnen dezelfde zin), dan zal hij er de voorkeur aan geven om 
deze onmiddellijk te herstellen. Oftewel, technische problemen leiden vaker tot een 
directe onderbreking van het schrijfproces. Ze worden vrijwel onmiddellijk ‘aange-
pakt’. Schrijvers hebben het gevoel dat ze deze problemen eerst moeten oplossen, 
voordat ze verder kunnen gaan met hun schrijfproces. Aan de andere kant hebben meer 
inhoudelijke problemen een hogere kans om uitgesteld te worden tot een later moment. 
Vaak worden deze revisies pas in een herschrijfronde opgelost, in vele gevallen door 
het toevoegen van tekst op alineaniveau2. Deze algemene resultaten geven tevens aan 
dat schrijven met spraakherkenning ruimte biedt voor verschillende schrijfstrategieën. 
De schrijvers geven in het retrospectieve interview ook steeds aan dat het vaak een 
bewuste keuze is om een probleem onmiddellijk op te lossen of tot een later moment 
uit te stellen.  

Om de strategieën van schrijvers toe te lichten hebben we drie verschillende 
profielen uitgediept: aanpakken, uitstellen revisies en uitstellen technische problemen. 
De eerste strategie wordt het meeste gebruikt. De helft van de proefpersonen geeft er 
de voorkeur aan om problemen in de tekst onmiddellijk op te lossen. De groep ‘aan-
pakken’ heeft over het algemeen veel technische problemen in de tekst. Meer dan bei-
de andere groepen. Ze lossen zowel de technische problemen als de revisies meteen 
op. Hierbij onderbreken ze telkens het productieproces. ‘Onmiddellijk’ betekent  hier 
zowel op het ‘point of utterance’ als in de eerste versie. Schrijvers uit deze groep ge-
ven aan een correct beeld van hun tekst nodig te hebben om verder te kunnen formule-
ren. De tweede groep ‘uitstellen revisies’ stelt met name de inhoudelijke revisies uit. 
Ze hebben een vergelijkbaar aantal problemen tijdens het schrijven van de tekst als de 
‘aanpakken’-groep, maar meer dan twee keer zoveel revisies. Met name deze revisies 
stellen ze graag uit tot een later moment. De technische problemen worden vooral di-
rect opgelost, maar inhoudelijke problemen worden uitgesteld naar een later moment; 
in revisierondes. Schrijvers geven aan dat ze een probleem onmiddellijk oplossen om-
dat ze het probleem min of meer verwachtten. De inhoudelijke revisies bewaren ze 
graag totdat ze de tekst echt gaan herlezen. De laatste groep met het ‘uitstellen’ techni-
sche problemen’-profiel heeft in totaal maar bijna de helft van de problemen van de 
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andere twee groepen. Meer dan de helft van deze problemen lossen ze niet onmiddel-
lijk op. Problemen worden bewust in de tekst achtergelaten om ze op een later moment 
op te lossen, vaak zelfs pas bij het herlezen van de eerste versie van de tekst. Deze 
schrijvers vinden het geen probleem om hun tekst in een later stadium te herformule-
ren. Dat de inhoud op het scherm niet meer overeenkomt met hun mentale model van 
de tekst, vormt geen (inhoudelijk en/of cognitief) probleem.  

 
Tot slot gaan we in op wat de kenmerken van de schrijfprofielen ons leren over 
schrijfprofielen in het algemeen. De verscheidenheid tussen schrijvers is al bestudeerd 
in verschillende vroegere onderzoeken. Procesdata en schrijverskarakteristieken zijn 
erg informatief om deze profielen te onderscheiden. Lindgren (2005) geeft bijvoor-
beeld in haar proefschrift aan dat er drie benaderingen zijn om on-line revisies te ana-
lyseren: “The writing process is not a static process; it varies both between and within 
writers. The way in wich text is planned is one example of a process that is undertaken 
differently depending on the writer, the text type and the writing mode.” (Lindgren, 
2005, p. 82)  
 In dit onderzoek hebben we zakelijke teksten, die geschreven zijn met 
spraakherkenning, onderzocht. Hoewel de schrijvers professionele spraakherkennings-
gebruikers waren, zorgde deze taak voor een hoge cognitieve belasting. De belasting 
was hoog door de inhoud van de opdracht, maar ook door de technische fouten die 
ontstaan door de schrijfmodus. We zijn daarom voorzichtig om deze resultaten te ge-
neraliseren naar andere taken en schrijfmodi. We hebben geprobeerd om meer inzicht 
te bieden in de correctiestrategieën van professionele schrijvers bij het schrijven van 
redelijk complexe teksten. De variatie tussen schrijvers bij deze - bewust complexe - 
opdrachten bieden inzicht in de variatie tussen schrijvers en hoe schrijvers omgaan met 
de verschillende processen die tegelijkertijd plaatsvinden.  
 Bestaande onderzoeken waarin aandacht is besteed aan schrijfprofielen, heb-
ben allemaal een eigen invalshoek. Zo hebben Galbraith (1999), Kieft, Rijlaarsdam, 
Galbraith en Van den Bergh (2007) gekeken naar de invloed van persoonlijkheids-
kenmerken op het schrijfproces, waarbij ze dit vooral aan de planningscomponent in 
het schrijfproces hebben gekoppeld. Van Waes en Schellens (2003) hebben dan weer 
vooral het pauze- en revisiegedrag vergeleken om verschillende profielen te beschrij-
ven. In dit onderzoek hebben we ook op basis van een verklarende variabele, namelijk 
het moment waarop problemen in de tekst opgelost worden, schrijfprofielen beschre-
ven. Het moment waarop schrijvers fouten in hun tekst oplossen blijkt bepalend te zijn 
voor andere kenmerken van het schrijfproces. Aan de ene kant biedt deze variëteit aan 
benaderingen inzicht in de meest bepalende kenmerken van schrijfprofielen. Tegelij-
kertijd maakt dit het natuurlijk moeilijk om generaliserende uitspraken over het 
schrijfproces of schrijftaken te formuleren. Daarom is het belangrijk om in de toe-
komst de beschrijvingen van schrijfprofielen te verfijnen door de verschillende invals-
hoeken zoals persoonlijkheids-, proces en productkenmerken te combineren en ze niet 
enkel vanuit een specifiek perspectief te beschrijven.  

Noten 
1. In de groepsanalyses zijn de data van twee proefpersonen verwijderd om technische 
redenen. 
2. Voor de revisie-categorie is het onderscheid tussen ‘onmiddellijk’ en ‘uitgesteld’ 
moeilijker te bepalen. Het kan immers zo zijn dat de schrijver zich pas bewust wordt van 
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een inhoudelijk probleem in een later stadium, bijvoorbeeld bij het herlezen van de eerste 
versie. Hierdoor is er in die gevallen sprake van een ‘onmiddellijke’ revisie, maar technisch 
gezien beschouwen we dit als een ‘uitgestelde’ revisie.  
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