
Hoofdstuk 1  Inleiding

Introductie

Dit proefschrift betreft een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van twee vormen van

praktijkonderwijs, namelijk intensief begeleid onderwijs en zelfinstructie-onderwijs in

gespreksvoering. Ten tweede wordt de modererende invloed van leerstijlen en

persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van deze beide vormen van onderwijs

onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd bij een basistraining in professionele

gespreksvaardigheden, die onderdeel uitmaakt van de opleiding Psychologie van de

Rijksuniversiteit Groningen. Voor deze training is een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld,

waarbij studenten meer zelfstandig te werk gaan. Dit hoofdstuk behandelt allereerst de

aanleiding tot het onderzoek. Vervolgens wordt het belang van onderwijs in

gespreksvaardigheden toegelicht. Na enkele hoofdpunten uit de ontstaansgeschiedenis van

trainingen in gespreksvaardigheden worden de theoretische achtergronden en de inhoud van de

training gespreksvaardigheden geschetst. Daarna worden de redenen voor de ontwikkeling van

een zelfinstructieprogramma voor deze training beschreven. Het hoofdstuk wordt vervolgd met

een definiëring van het begrip zelfinstructie en een beschrijving van de fasering in de

ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma. Vervolgens worden de vraagstellingen uit dit

proefschrift weergegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de opbouw

van het proefschrift.

Aanleiding tot het onderzoek

In de opleiding van psychologen wordt veel aandacht besteed aan het onderwijs in

vaardigheden die de psycholoog nodig heeft in de professionele praktijk. Doordat van tijd tot

tijd veranderingen plaatsvinden, zowel in de psychologische praktijk als in de methodiek van

opleiding en training, vraagt het vaardighedenonderwijs regelmatig om vernieuwing en

verbetering. In de afgelopen jaren hebben bovendien diverse ontwikkelingen in de

infrastructuur van het onderwijs, zoals verhogingen van collegegelden, studieduurverkorting,

invoering van de tempobeurs en verhoging van de prestatienorm de studielast voor studenten

vergroot. De Minister van Onderwijs stelde daarom dat de onderwijsinstellingen de kwaliteit en
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studeerbaarheid van het onderwijs moesten verbeteren om de studievoortgang van studenten te

bespoedigen. Voor dit doel is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in

1996 een fonds ingesteld ter verbetering van de kwaliteit en studeerbaarheid van

studieprogramma's.

Het huidige onderzoek vond plaats in het kader van een subsidie afkomstig uit dit

Kwaliteit- & Studeerbaarheidsfonds (in het vervolg wordt Kwaliteit en Studeerbaarheid

aangeduid met K&S). De subsidie-aanvraag, getiteld 'Versterking van het praktijkonderwijs in

de Opleiding Psychologie', betrof de vernieuwing van het onderwijs in vaardigheden die een

academisch professional nodig heeft in praktijkonderzoek en bij advies en begeleiding in de

toepassingsvelden van de psychologie. Het doel van het K&S-project was een bijdrage te

leveren aan de verbetering van onderwijs- en trainingsmethoden, met behulp van Informatie

Communicatie Technologie (ICT) en multimediale onderwijsprogramma's. Het ging daarbij om

trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en vaardigheden uit de

arbeidspsychologische praktijk. De bedoeling was dat de bevindingen uit het K&S-project bij

zouden dragen aan de onderwijsverbetering op het gebied van vaardigheidstrainingen voor een

breed scala aan opleidingen. Het project richtte zich onder meer op diverse trainingen in

gespreksvoering. Eén van de trainingen die deel uitmaakt van het gespreksvoeringsonderwijs

aan de Rijksuniversiteit te Groningen is de basistraining in professionele

gespreksvaardigheden. In deze cursus oefenen studenten een aantal basisgespreksvaardigheden,

zoals open vragen stellen, gevoel reflecteren en samenvatten. Deze gespreksvaardigheden zijn

een voorwaarde voor het leren voeren van allerlei verschillende soorten professionele

gesprekken, zoals loopbaanadvies-, selectie-, slecht nieuws- of functioneringsgesprekken. Het

oefenen vindt plaats aan de hand van relatief eenvoudige hulpverlenings- en

adviseringsgesprekken. Het onderhavige onderzoek richtte zich op de genoemde basistraining

in gespreksvoering.

Het belang van gespreksvaardigheidsonderwijs

Voor de beroepsbeoefening van afgestudeerde psychologen is het praktijkonderwijs in

gespreksvaardigheden onontbeerlijk. De beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van

Psychologen, heeft het belang van een goede beroepsvoorbereiding tijdens de universitaire

studie benadrukt (NIP, 1995). In een rapport van de Onderwijsvisitatiecommissie Psychologie

(1995) werd eveneens het belang van onderwijs in professionele vaardigheden onderstreept.
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Het onderhavige project betrof, zoals gezegd, onderwijs in gespreksvaardigheden. Een

gespreksvaardigheid wordt hier opgevat als een zinvol onderscheidbare gedragseenheid voor

interactie in een gesprek. Er zijn verschillende gespreksvaardigheden en per gespreksmoment

moet worden bepaald welke gespreksvaardigheid de meest adequate is. Het is belangrijk dat

psychologiestudenten die in hun (toekomstig) beroep effectief moeten kunnen communiceren,

goed worden geschoold op het gebied van gespreksvaardigheden. Psychologen maken

veelvuldig gebruik van het gesprek als 'instrument' voor het verschaffen en verkrijgen van

informatie (Klijnsma, Lang, Zwanepol & Hommes, 1992). Die gesprekken onderscheiden zich

van gewone dagelijkse gesprekken, omdat de psycholoog er in functie, dat wil zeggen als

professionele beroepsbeoefenaar of onderzoeker, een duidelijke bedoeling mee heeft.

Bovendien mag van de psycholoog in functie worden gevraagd, dat deze de wijze waarop hij1

het gesprek voert, kan verantwoorden op basis van de beschikbare kennis in zijn vak.

Er zijn diverse typen professionele gesprekken te onderscheiden, die door psychologen

in de praktijk worden gevoerd (zie bijvoorbeeld Gramsbergen-Hoogland & Van der Molen,

1992). In de opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt dan ook een

aantal cursussen aangeboden waarin verschillende typen gesprekken worden behandeld. Hierin

leren studenten gespreksvaardigheden toe te passen bij het voeren van bijvoorbeeld

loopbaanadvies-, selectie-, slecht nieuws- en functioneringsgesprekken. De

gespreksvaardigheden die worden toegepast in de genoemde gespreksmodellen zijn overigens

ook voor diverse andere beroepsbeoefenaren van belang, zoals bijvoorbeeld

onderwijskundigen, politieagenten, organisatieadviseurs, intercedenten, artsen, dominees,

advocaten en managers. Het hoofddoel van de basistraining in professionele

gespreksvaardigheden, zoals die aan de Rijksuniversiteit Groningen aan tweedejaars studenten

Psychologie wordt aangeboden, is het verwerven van kennis van en inzicht in de

basisgespreksvaardigheden en het verwerven van een repertoire aan gespreksvaardigheden.

Deze gespreksvaardigheden dienen als basis voor het voeren van een professioneel

psychologisch gesprek (Lang & Van der Molen, 1991; 1998; Lang, Hommes & Smit, 1996).

                                                
1 Voor het leesgemak staat hier 'hij' geschreven, maar overal waar hij of hem staat, wordt ook zij of haar

bedoeld.
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Korte terugblik op de ontstaansgeschiedenis van trainingen in gespreksvaardigheden

Vanaf de jaren '60 ontstond in Amerika en Europa tegelijkertijd belangstelling voor trainingen

in sociale vaardigheden. In Amerika lijken historisch gezien de grondslagen voor sociale

vaardigheidstrainingen terug te voeren op invloeden uit twee richtingen (Bellack & Hersen,

1977). Zo hebben psychotherapeuten als Salter (1949), Wolpe (1958) en Lazarus (1971) een

belangrijke invloed gehad door hun werk op het gebied van gedragsverandering. Zij

ontwikkelden assertiviteitstrainingen die als doel hadden individuen te helpen remmingen in

interpersoonlijke relaties te overwinnen. Een andere invloed kwam van Zigler en zijn collega's

(bijvoorbeeld Phillips & Zigler, 1961; Zigler & Levine 1973; Zigler & Phillips, 1960), die de

aan- of afwezigheid van psychische stoornissen relateerden aan de mate van sociale

competentie. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met een hoge mate van sociale

competentie vòòr opname in een psychiatrisch ziekenhuis na hun ontslag uit het ziekenhuis een

grotere kans hadden op succes in het dagelijks leven, dan patiënten die vòòr opname minder

sociaal competent waren (Bellack & Hersen, 1977).

In Europa ontstond de interesse voor trainingen in sociale vaardigheden in de

ergonomie en de sociale psychologie. Het concept sociale vaardigheden kwam in het begin van

de jaren '60 op, doordat vaardigheidsbegrippen in onderzoeken naar mens-machine interacties

werden toegepast op de interacties tussen mensen (Welford, 1980; 1981). Zo vergeleek Argyle

(1978) motorische vaardigheden als het berijden van een fiets met sociale vaardigheden als het

maken van vrienden, het voeren van een gesprek of het interviewen van een persoon: in beide

gevallen heeft de uitvoerder bepaalde doelen, past hij bepaalde vaardigheden toe om dat doel te

bereiken, observeert hij het effect van zijn acties en neemt hij eventueel corrigerende stappen

naar aanleiding van de feedback. Na de opkomst van het begrip sociale vaardigheden is er veel

onderzoek gedaan om dit concept verder te ontwikkelen en toe te passen op bedrijfs- en

klinische problemen. Crossman (1960) deed onderzoek naar economische, technische en

menselijke problemen in industriële vooruitgang. Daaruit bleek dat de effectiviteit van de

communicatie tussen de werknemers van belang was voor het effectief functioneren van een

fabriek. Het ging daarbij om vaardigheid in het communiceren met werknemers, het kunnen

begrijpen van hun gezichtspunt en kunnen overbrengen van het eigen gezichtspunt, door

Crossman ook wel sociale vaardigheden genoemd. De groeiende belangstelling voor sociale

vaardigheden leidde in Nederland tot de ontwikkeling van trainingen in communicatieve

vaardigheden voor allerlei doelgroepen, zoals onderwijzers, organisatieadviseurs en
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hulpverleners (Oomkes, 1976), verlegen mensen (Van der Molen, 1985), sollicitanten (Van der

Molen, Van Balen, Van der Kooi, Nijboer, Smit & Visscher, 1990) en groepsleiders (Edens,

1994). Daarnaast zijn er in het kader van opleidingen voor studenten diverse trainingen

ontwikkeld, die zijn gericht op beroepssituaties, bijvoorbeeld bij universitaire opleidingen als

psychologie en geneeskunde of bij HBO-opleidingen als HEO-accountancy, HEO-

bedrijfskundig management en HEO-bedrijfseconomie (zie verder voor een uitgebreid

overzicht Furnham (1989) en Smit (1995)).

Verschillende opvattingen over de manier waarop mensen zich ontwikkelen leidden tot

verschillen wat betreft het trainen van gespreksvaardigheden (Lehmann, 1972). Twee

voorbeelden van fundamenteel verschillende benaderingen zijn de humanistisch-

psychologische stroming die persoonlijkheidsontwikkeling benadrukt en de behavioristische

benadering die het accent legt op het leren van concreet en gewenst gedrag (Lang & Van der

Molen, 1992). De onderliggende hypothese bij de humanistisch-psychologische opvatting, ook

wel proceshypothese genoemd, is dat een juiste houding tegenover de gesprekspartner leidt tot

adequate gespreksvoering (Lehmann, 1972). Bij de behavioristische opvatting daarentegen is

de onderliggende hypothese juist dat een adequate hantering van gesprekstechnieken leidt tot

een juiste houding tegenover de gesprekspartner; deze aanname wordt ook wel

producthypothese genoemd (Vrolijk, 1972). Deze benaderingen resulteerden in verschillende

manieren van aanpak bij de ontwikkeling van gesprekstrainingen. In de trainingen die uit de

humanistisch-psychologische stroming voortvloeiden was het doel de bevordering van het

proces van persoonlijke groei. Daartoe werd gezorgd voor trainingssituaties waarin het beleven

van eigen gevoelens werd gestimuleerd. Kenmerkend voor trainingen uit de behavioristische

traditie was systematische training in gesprekstechnieken. Hierbij werd weinig aandacht

besteed aan innerlijke processen en inzicht in eigen functioneren (Lang & Van der Molen,

1992).

Uit onderzoek is gebleken dat de humanistisch-psychologische benadering minder

effectief is dan de behavioristische benadering (Fairburn, Kirk, O'Connor & Cooper, 1986;

Gras, 1980; Lazarus, 1966; Van der Molen, 1985; Weisz, Weiss, Han, Granger & Morton,

1995). Een verklaring voor het geringere effect van de procesbenadering was, dat het lastig was

datgene wat in de training werd geleerd in de praktijk toe te passen. Ook de productbenadering

bleek echter bezwaren met zich mee te brengen waar het adequate toepassing van geleerde

vaardigheden in de praktijk betrof. In de cursussen werd namelijk vooral gewerkt met
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voorbeelden, wat het gevaar met zich meebracht dat men het modelgedrag als het enige juiste

ging zien. Echter, wanneer zich in de praktijk nieuwe situaties voordoen of oude situaties zich

wijzigen, is het geleerde gedrag niet altijd meer toepasbaar of adequaat: in verschillende

situaties zal hetzelfde gedrag niet altijd evenveel succes garanderen. Voor een goede toepassing

van het geleerde in de praktijk is inzicht nodig. Zowel bij de proces- als bij de

productbenadering is de generaliseerbaarheid naar de praktijk lastig en bestaat er te weinig

aandacht voor het cognitief functioneren van de mens.

Theoretische uitgangspunten en beschrijving van de basistraining gespreksvoering

Een benadering die belangrijke aanvullingen levert op de humanistische en behavioristische

theorieën is de sociaal-leertheoretische benadering (Bandura, 1977; 1986). Deze benadering

gold als uitgangspunt voor de basistraining in gespreksvoering die in dit proefschrift centraal

staat. De sociaal-leertheoretische benadering gaat er vanuit dat sociaal gedrag wordt aangeleerd

door het gedrag van anderen te observeren en het vervolgens zelf te oefenen. De theorie is

gestoeld op een aantal principes. Het eerste principe is dat het zien van voorbeelden van gedrag

gevoelens van doeltreffendheid ('self-efficacy') kan verhogen. Voor het leren van voorbeelden

is het van belang dat het cognitieve proces bij de lerende wordt gestuurd, zodat het

voorbeeldgedrag aandacht krijgt en op de juiste manier wordt waargenomen. Ten tweede is zelf

oefenen met gedrag belangrijk, want weten hoe gedrag moet worden uitgevoerd houdt nog niet

in dat men het gedrag ook daadwerkelijk zelf kan uitvoeren. Het derde leerprincipe dat door

Bandura (1977) wordt onderscheiden is dat van bekrachtiging. Aanleren van gedrag vindt

slechts dan plaats, wanneer succesvolle uitvoering van gedrag wordt beloond.

Bovenstaande principes zijn in belangrijke mate terug te vinden in de

microtrainingsmethode die door Ivey (1971; Ivey & Authier, 1978) is ontwikkeld. Kenmerkend

voor deze methode is dat het hulpverleningsgesprek in onderdelen, in (gespreks)vaardigheden,

wordt opgesplitst. Voorbeelden van vaardigheden die tijdens de microtrainingsmethode van

Ivey worden behandeld, zijn: 'het stellen van vragen', 'reflecteren van gevoel', 'parafraseren',

'samenvatten' en 'concretiseren'. Deze vaardigheden worden volgens een vast stramien

onderwezen. Zo voert men eerst een kort gesprek dat op video wordt opgenomen. Vervolgens

krijgt de cursist een theoretische instructie over de centraal staande vaardigheid en

videovoorbeelden van het gebruik van de vaardigheid. Daarna bekijkt hij het korte gesprek dat

hij zelf heeft gevoerd en bespreekt dit met de supervisor (hierbij wordt alleen de centraal
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staande vaardigheid besproken en worden telkens de positieve aspecten uit het optreden van de

cursist benadrukt). Tenslotte oefent de cursist de vaardigheid in rollenspelen en krijgt hij

feedback. Deze methode heeft over het algemeen een duidelijk effect (Baker & Daniels, 1989).

Aan de methode die Ivey hanteert kleven echter twee nadelen (Lang & Van der Molen,

1992). Ten eerste oefent de student eerst zonder de specifieke bedoelingen van het oefenen te

kennen of voorbeelden te hebben gezien. Ten tweede worden telkens kleine gedragseenheden

afzonderlijk geoefend zonder dat ze geïntegreerd worden toegepast in een meer complexe

gesprekssituatie. Lang en Van der Molen hebben daarom een methode ontwikkeld waarbij

cursisten voorafgaand aan iedere trainingseenheid informatie krijgen over de bedoeling van het

desbetreffende trainingsonderdeel. Daarnaast stelden ze een trainingsopbouw voor die, in

aanvulling op de methode van Ivey, wordt gekenmerkt door een toenemende complexiteit van

de oefenstof. Deze variant op de methode van Ivey wordt door hen de cumulatieve

microtrainingsmethode (CMT) genoemd. Men begint met het leren van één vaardigheid, maar

in elke volgende oefenronde wordt een vaardigheid toegevoegd. De trainingsopbouw die hieruit

resulteerde zag er als volgt uit:

- bestudering van de theorie: studenten bestuderen voorafgaand aan elk

trainingsonderdeel relevante literatuur om het benodigde niveau van kennis en inzicht te

verkrijgen;

- videovoorbeelden: met behulp van videofragmenten wordt niet functioneel en

vervolgens functioneel gebruik van de nieuwe vaardigheid getoond;

- nabespreking videovoorbeeld: de leerstof en de voorbeelden worden besproken (wat is

goed, wat is fout, hoe kan het beter, ziet men wat het effect is van goed of fout gebruik

van de vaardigheid op de cliënt en op het verloop van het gesprek);

- deeloefeningen: een korte, inleidende oefening wordt gedaan om de vaardigheid apart te

oefenen (een soort van 'droogzwemoefening'), voordat men de vaardigheid in een

gesprek toepast;

- rollenspel: in korte rollenspelen wordt de nieuwe vaardigheid geoefend inclusief eerder

behandelde vaardigheden. Hierbij staat de nieuwe vaardigheid echter centraal;

- nabespreking rollenspel: de gespreksleider geeft eerst een reactie op zijn gesprek in het

licht van het doel van het rollenspel en zijn individuele leerdoelen daarbij. Mede aan de

hand van video-opnames van het rollenspel geven de trainer en de tegenspeler hem
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vervolgens feedback, die met name is gericht op de vaardigheid die centraal staat en op

de individuele leerdoelen;

- formulering leerpunten: de nabespreking resulteert in het aanduiden van (vooral) goede

acties van de cursist (positieve bekrachtiging), maar ook in het noemen van zwakke

acties en hoe die te verbeteren. Op basis hiervan wordt een individueel leerdoel voor de

volgende keer geformuleerd in de vorm van concrete leerpunten.

Van de cumulatieve microtrainingsmethode is in diverse studies aangetoond dat deze effectief

is (Van der Molen, Smit, Hommes & Lang, 1995; Smit, 1995; zie ook Bögels & Kreutzkamp

voor een vergelijkbare benadering, 1990).

De mogelijkheden van zelfinstructieprogramma's bij het verbeteren van de kwaliteit en

studeerbaarheid van onderwijs

Lange tijd is de basistraining Gespreksvoering volgens bovengenoemde methode uitgevoerd

(Smit, 1995). Hoewel de gebruikte methode effectief is, kleven er ook enkele bezwaren aan. Zo

kan de begeleider bij de rollenspelen niet iedere cursist feedback geven, doordat de groep bij dit

onderdeel in drietallen wordt opgesplitst. De feedback van de begeleider tijdens de rollenspelen

wordt door de studenten echter erg belangrijk gevonden. De relatief geringe begeleiding bij dit

onderdeel wordt dan ook als een nadeel ervaren. Een tweede nadeel is dat practica waarin

feedback door een trainer wordt gegeven zeer veel begeleidingstijd vereisen. Daar komt bij dat

het door de inperking van studietijd moeilijker wordt voldoende student-assistenten te vinden,

die als trainer kunnen en willen werken. Het feit dat het trainingstempo vast ligt, brengt

bovendien het gevaar met zich mee dat de training voor trage studenten te snel gaat, terwijl

snelle studenten de training juist als te weinig stimulerend ervaren. In het laatste geval wordt de

studievoortgang van snelle studenten belemmerd.

Een oplossing voor deze problemen leek de ontwikkeling van een

zelfinstructieprogramma voor bepaalde onderdelen van de training. In dat kader is binnen de

Vakgroep Psychologie het K&S-project 'Versterking van het praktijkonderwijs in de Opleiding

Psychologie' gestart. Het doel van dit project was de versterking van het vaardigheden-

onderwijs met behulp van moderne media. De gedachte was dat het rendement van het

onderwijs kon worden verhoogd door een intensievere docentinzet bij onderdelen waar

begeleiding essentieel is in combinatie met kleinere trainingsgroepen. Voor die onderdelen
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waar de docent goed kon worden vervangen door zelfinstructie-onderwijs werden

zelfinstructieprogramma's geconstrueerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van ervaringen met

zelfinstructieprogramma's van de Open Universiteit Nederland (Hommes, Van Dolen,

Oosterveld, Van der Molen & Kluytmans, 1995).

De invoering van zelfinstructie heeft diverse voordelen. Zo stimuleert zelfinstructie-

onderwijs naar verwachting een actievere inbreng van de lerende en vergroot het de

zelfstandigheid van de student, hetgeen aansluit bij recente ontwikkelingen in het onderwijs

(zie ook Hoofdstuk 2). Ten tweede brengt zelfinstructie een zekere mate van consistentie in het

onderwijs met zich mee: variatie door verschillende docenten wordt grotendeels opgeheven

doordat iedere student een standaardprogramma doorloopt. Hierbij dient te worden opgemerkt

dat voor de effectiviteit van het programma ook de inzet van de lerende van belang is. Andere

voordelen van zelfinstructie zijn dat studenten het programma in eigen tempo kunnen

doorlopen op een zelfgekozen tijd en plaats, hetgeen bijvoorbeeld van belang kan zijn voor

studenten die door ziekte (een deel van) de training hebben gemist. Een dergelijke

flexibilisering kan de studeerbaarheid van het onderwijs ten goede komen. Daarnaast wordt het

onderwijs mogelijk aantrekkelijker door het gebruik van moderne en afwisselende

onderwijsvormen, hetgeen op zijn beurt de motivatie en inzet van studenten kan verhogen. Ook

in de structuur van zelfinstructieprogramma's is een aantal voordelen te realiseren. Zo bieden

multimediale computerprogramma's de mogelijkheid interactieve leermiddelen te gebruiken en

de student uitgebreid feedback te geven. Verder is het mogelijk in een zelfinstructieprogramma

een serie extra oefeningen op te nemen, waarmee studenten die dat nodig denken te hebben

extra kunnen oefenen. Deze mogelijkheden kunnen een positieve invloed hebben op de

kwaliteit van het onderwijs.

Definiëring van het begrip zelfinstructie

Men kan zich afvragen wat zelfinstructie inhoudt en dan met name wat 'zelf' in zelfinstructie

betekent. Volgens Van Hout-Wolters en Willems (1991) is zelfinstructie onderwijs waarbij de

docent niet lijfelijk aanwezig is. Wel bepaalt de docent de inhoud en de vorm van het

zelfinstructie-onderwijs. In dit onderzoek is zelfinstructie toegepast in een trainingscontext en

wordt zelfinstructie opgevat als onderwijs waarbij een docent, die voor de te onderwijzen stof

is gekwalificeerd, niet aanwezig is en waarbij de instructie via het programma plaatsvindt.
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Dikwijls wordt contactonafhankelijk werken geassocieerd met individueel werken (De

Bie et al, 1984). Toch kan ook zelfstandig worden gewerkt in groepsverband. In het huidige

onderzoek werkten studenten voornamelijk in groepen. Hierbij vond soms een opsplitsing in

kleinere groepjes plaats. Tijdens onderdelen die door de groep als geheel werden uitgevoerd

kreeg telkens één student de rol van voorzitter. Opgemerkt moet worden dat in dit onderzoek

niet werd gewerkt met een trainingsvorm die puur en alleen maar uit zelfinstructie-onderdelen

bestond. Zoals gezegd werd begeleiding bij een aantal onderdelen van de gespreksvoerings-

training essentieel geacht, bijvoorbeeld bij de rollenspelen. Toch is besloten de term

'zelfinstructietraining' voor de vernieuwde training te handhaven, aangezien het merendeel van

de trainingsonderdelen in zelfinstructievorm plaatsvindt (zie Bijlage I).

Fasering van de ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma

De ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma verliep in twee fasen, waarbij het eerste

(papieren) zelfinstructiepakket als basis diende voor het uiteindelijke computerprogramma. In

de eerste fase werd een zelfinstructiewerkboek voor de cursisten ontwikkeld (Adema, Lang &

Van der Zee, 1998). Naast dit werkboek bestond het lesmateriaal voor deze eerste vorm van de

zelfinstructietraining uit een boek (Lang & Van der Molen, 1998) en een zestal videobanden.

De literatuur werd door de studenten zelfstandig bestudeerd voorafgaand aan de training. De

training van acht dagdelen doorliepen ze in groepjes van drie tot zes studenten. Voor elk

dagdeel werd één persoon uit de groep aangesteld als voorzitter. Diens taak bestond uit het

leiden en nabespreken van de oefeningen aan de hand van bijlagen in het werkboek.

De tweede fase bestond uit de ontwikkeling van een gecomputeriseerde versie van het

zelfinstructieprogramma, getiteld 'GEVAT' (GEspreksVAardigheidsTraining). Voor deze

versie werd het merendeel van het filmmateriaal met opdrachten en van de deeloefeningen in

een programma op Cd-rom gezet2. Deze onderdelen werden voorzien van uitgebreide feedback.

Bij de ontwikkeling van dit programma werd rekening gehouden met ervaringen die waren

opgedaan met de eerste zelfinstructievorm. Het lesmateriaal voor de nieuwe zelfinstructievorm

bestond, behalve uit het computerprogramma, uit het boek van Lang en Van der Molen (1998),

een in omvang sterk gereduceerde schriftelijke versie van het werkboek en twee videobanden.

Ook nu bestudeerde men het boek zelfstandig voorafgaand aan de training. De groepen

                                                
2 Zie voor meer informatie websites http://www.ppsw.rug.nl/~ks4/mod1/mod1.html en

http://www.gamma.rug.nl/  (de tweede website verschaft tevens verkoopinformatie)
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bestonden opnieuw uit drie tot zes studenten, die in twee- of drietallen achter de computer

plaatsnamen en opdrachten uitvoerden. Een enkele oefening, waarvoor geen computer-

applicatie was gemaakt, vond in groepsverband plaats. Voor meer informatie over het

programma, zie Hoofdstuk 2 en Bijlage I.

Doelstellingen van het onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek was ten eerste de evaluatie van twee verschillende

trainingsvormen, namelijk een trainingsvorm waarbij studenten de training grotendeels onder

begeleiding volgen en een vorm waarbij studenten de training aan de hand van een

zelfinstructieprogramma grotendeels zelfstandig doorlopen.

Uit een meta-analyse van McNeil en Nelson (1991) blijkt dat zelfinstructiepakketten,

waarbij gebruik wordt gemaakt van Interactieve Video-instructie, over het algemeen effectief

zijn. Uit de resultaten van 63 onderzoeken (38 uit de onderwijssector, 15 uit de militaire sector

en 10 uit de 'private industry') blijkt dat de leerresultaten van studenten beter zijn wanneer

Interactieve Video-instructie de reguliere instructie vervangt. De beste resultaten worden echter

verkregen wanneer Interactieve Video-instructie wordt toegevoegd aan de reguliere instructie.

Ook de resultaten uit een onderzoek van Chaparro en Halcomb (1990) naar zelfinstructie bij

een introductiecursus in de psychologie duiden er op dat toevoeging van zelfinstructie-

onderwijs aan traditioneel onderwijs het effect van het onderwijs verbetert. In het huidige

onderzoek was de vraag dan ook of de training in professionele gespreksvaardigheden in

zelfinstructievorm minstens even effectief is als die in de traditionele onderwijsvorm.

Een tweede belangrijk doel was na te gaan of kenmerken van de trainee van invloed zijn

op de mate waarin een trainingsvorm effectief is. In het huidige onderzoek is gekozen voor de

variabelen leerstijl en persoonlijkheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de leerstijl van

studenten van invloed is op de effectiviteit van onderwijs (Vermunt, 1992; 1994). Zo hangt een

leerstijl, waarbij studenten verbanden leggen, structuur proberen aan te brengen en een

totaalbeeld proberen te krijgen, in het algemeen positief samen met studieresultaten

(slaagpercentage, studiesnelheid en tentamendeelname), zowel in het afstandsonderwijs, het

contactonderwijs als in verschillende typen leerstofdomeinen. Uit onderzoek van Leith (1974)

blijkt verder dat de persoonlijkheid van de student een modererende invloed kan hebben op de

effectiviteit van onderwijsvorm. Uit onderzoek van Blickle (1996) bleek dat de relaties tussen

persoonlijkheidseigenschappen en studieresultaten werden gemedieerd door leerstrategieën. De
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vraag in het onderhavige onderzoek was of de leerstijl en persoonlijkheidskenmerken van

studenten invloed hebben op de mate waarin ze gespreksvaardigheden leren en of leerstijl en

persoonlijkheid een verschillende invloed hebben op het leereffect van de verschillende

trainingsvormen (contactonderwijs of zelfinstructietraining). Daarnaast werd onderzocht of

leerstijl de invloed van persoonlijkheid op leereffect medieerde.

Opbouw van het proefschrift

In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van zelfinstructie-

onderwijs. Daarnaast wordt de constructie van het zelfinstructiepakket voor de basistraining in

professionele Gespreksvaardigheden verantwoord. Hoofdstuk 3 bevat twee studies naar het

effect van de training in gespreksvaardigheden. In Studie 1 wordt een eerste onderzoek naar de

effecten van het schriftelijke zelfinstructie-programma en het traditionele programma op

gespreksvaardigheidsniveau beschreven. In Studie 2 wordt het gecomputeriseerde

zelfinstructieprogramma geëvalueerd. In het kader van het onderzoek naar de invloed van

leerstijl en persoonlijkheid op trainingseffect wordt in Hoofdstuk 4 getracht zicht te krijgen op

de relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl. In Hoofdstuk 5 worden twee studies gepresenteerd

waarin de modererende invloed van leerstijl en persoonlijkheid op het effect van trainingsvorm

is onderzocht. In Hoofdstuk 6 tenslotte wordt teruggeblikt op de verschillende onderzoeken en

worden de belangrijkste bevindingen kort weergegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met

praktische implicaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.




