
Hoofdstuk 2  De ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma
I hear and I forget

I see and I remember
I do and I understand3

Inleiding

De laatste jaren is in het middelbaar en hoger onderwijs een verschuiving waarneembaar naar

onderwijsvormen waarbij de lerende zelfstandiger werkt en actiever wordt betrokken bij het

leerproces. Ook in het huidige project 'Versterking van het Praktijkonderwijs in de Opleiding

Psychologie', was het de bedoeling op het gebied van gespreksvoering werkvormen te creëren

waarbij studenten met meer zelfstandigheid dan voorheen het programma volgen. Het doel

daarvan was de bevordering van het leren van de student door deze meer verantwoordelijkheid

voor het eigen leerproces te geven. Hoewel zelfinstructie een vorm van onderwijs is die steeds

meer opgeld doet, lijkt het niet aannemelijk dat elk onderdeel van een training gespreksvoering

in zelfinstructievorm kan worden gegeven. De vraag was dan ook hoe dergelijk onderwijs het

beste kon worden vormgegeven. Het hoofddoel van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van een

zelfinstructieprogramma voor de basistraining in professionele gespreksvaardigheden te

beschrijven en te verantwoorden. Hiertoe wordt eerst een literatuuroverzicht gepresenteerd wat

betreft de opkomst van en ervaringen met zelfinstructie-onderwijs. Vervolgens wordt de opzet

van het zelfinstructieprogramma voor de basistraining in professionele gespreksvaardigheden

verantwoord. Getracht wordt inzicht te geven in de vraag hoe en onder welke condities

conventioneel vaardigheidsonderwijs kan worden vervangen door nieuwe onderwijsvormen.

Daarna wordt besproken wat dit in concreto betekent voor de basistraining in

gespreksvaardigheden die in deze dissertatie centraal staat. Het hoofdstuk wordt afgesloten met

een beschrijving van het uiteindelijk ontwikkelde zelfinstructiemateriaal.

                                                
3 Zie website: wysiwyg://55/http://www.activelearning.nl/welkom.htm (11 maart 1999);
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Literatuuroverzicht met betrekking tot de opkomst van en ervaringen met

zelfwerkzaamheid en zelfinstructie-onderwijs

Uit de literatuur blijkt dat de recente verschuiving binnen het onderwijs naar zelfwerkzaamheid

en levenslang leren voornamelijk een gevolg is van een enorme uitbreiding in de

beschikbaarheid van kennis4. Door de opkomst van de informatie- en communicatie-

technologie en van het Internet wordt veel informatie toegankelijk voor iedereen met alle

gevolgen van dien. Zo is er een snelle ontwikkeling in kennis, verouderen kennis en producten

steeds sneller en worden deze voortdurend complexer5. Het gevolg is dat er in toenemende

mate behoefte ontstaat aan mensen die de nieuwe ontwikkelingen weten bij te houden (zie

Weggeman, 1997). Blijven leren na het afronden van een opleiding wordt dus meer en meer

van belang, zowel om kennis actueel te houden als om goede kansen op de arbeidsmarkt te

houden (zie Van den Branden & Van der Perre, 1997). Het onderwijs speelt in op de

veranderingen in de maatschappij met een verschuiving van het onderwijsaccent van inhoud

naar proces: in plaats van alleen maar kennis te krijgen aangereikt door een docent, leert de

student nu ook zelf de benodigde kennis en informatie actueel te houden. Een voorbeeld van

een dergelijke ontwikkeling in het middelbaar onderwijs is het Studiehuis; de nadruk ligt hier

op het (voorbereid worden op) zelfstandig verwerven van kennis en vaardigheden. Kenmerkend

voor dit soort onderwijs is dat de rol van docent verandert van kennisoverdrager naar

begeleider en dat de lerende actiever aan het onderwijsproces deelneemt en zelfstandig leert

(Jongsma, 1998; Luyten, 1995; Stevens, 1998).

In het universitair onderwijs wordt vanouds gewerkt met zelfstudievormen. Studenten

volgen weliswaar colleges, maar bestuderen de stof grotendeels zelfstandig. Bij

onderwijsonderdelen die aan de universiteit plaatsvinden, bestaat zelfwerkzaamheid al heel

lang in de vorm van werkgroepen waarin studenten zelfstandig bezig zijn, zoals bij het maken

van opgaven in practica of werkcolleges. Ook het probleemgestuurd onderwijs is een vorm van

verzelfstandigd onderwijs waarbij studenten aan de hand van casuïstiek zelfstandig literatuur

zoeken en bestuderen (De Bie, 1984; Schmidt, 1982; Schmidt & Moust, 1998). Toch vindt ook

hier een verschuiving naar nog meer verzelfstandiging plaats. Een verdergaande variant van de

genoemde vormen van zelfwerkzaamheid, die in de huidige dissertatie centraal staat, is het

                                                
4 Voor een overzicht van de geschiedenis van het onderwijs in Nederland, zie bijvoorbeeld Aarts, 1931;

Dodde, 1971; Esseboom, 1995; Knoop, 1972; Lenders, 1988; Rupert & Wolthuis, 1985;
5 http://www.lll.nl/employ1.htm
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wegnemen van alle sturing vanuit het onderwijs. Resultaten uit hun onderzoek duiden erop dat

deze sturing slechts geleidelijk aan moet worden verminderd.

Voor een training in specifiek professioneel gedrag als de training gespreksvoering die

in deze dissertatie centraal staat, geldt eveneens dat begeleiding niet zonder meer kan worden

weggenomen. Hierbij gaat het namelijk om het adequaat toepassen van algemene inzichten in

een concrete specifieke situatie, namelijk het op de juiste manier toepassen van de juiste

gespreksvaardigheden in een (hulpverlenings)gesprek. De algemene inzichten kunnen in een

zelfinstructieprogramma worden opgenomen, maar feedback op de toepassing van

gespreksvaardigheden in een concrete gesprekssituatie niet altijd. De bedoeling van de

volgende paragrafen is dan ook na te gaan wat de ideale verhouding is tussen begeleiding en

zelfinstructie en de keuze voor de werkvormen in de basistraining in professionele

gespreksvoering te verantwoorden. Daartoe worden eerst kort de doelen en de opzet van de

bestaande training beschreven. Vervolgens wordt nagegaan of die onderwijsdoelen ook met

behulp van zelfinstructie kunnen worden gerealiseerd.

Doelen en opzet van de basistraining in professionele gespreksvaardigheden

De training in gespreksvaardigheden is erop gericht kennis van en inzicht in

gespreksvaardigheden te vergroten en het gedragsrepertoire aan gespreksvaardigheden uit te

breiden. Het gaat daarbij om vaardigheden als vragen stellen, gevoel reflecteren en

samenvatten. Deze vaardigheden worden afzonderlijk aangeleerd (Ivey, 1971). Het aanleren

begint met het schetsen van een cognitief kader door studenten theorie omtrent

gespreksvaardigheden te laten bestuderen. Daarna krijgt de student op grond van Bandura's

eerste principe van modeling videovoorbeelden te zien waarin inadequaat en adequaat gebruik

van de vaardigheid wordt getoond (zie Bandura, 1986). Uit onderzoek van Baldwin (1992) is

gebleken dat het zien van zowel foute als goede voorbeelden bij studenten voor grotere transfer

zorgt dan alleen goede modellen, mits de modellen niet te simpel of onrealistisch zijn (vergelijk

ook Simons & Verschaffel, 1992). Aansluitend maakt de student een opdracht die dient om het

cognitief proces te sturen (vergelijk Raaijmakers, 1984; Cennamo, 1994). De student moet dan

bijvoorbeeld de getoonde vaardigheden benoemen en aangeven wat het effect ervan is op het

verloop van het gesprek, wat goed en fout is aan de toegepaste vaardigheden en waarom.

Volgens Bandura onthouden studenten beter wanneer ze goed kunnen verwoorden wat er

gebeurt in de voorbeelden. Vervolgens krijgt de student, conform het tweede leerprincipe van
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zelfinstructie-onderwijs. Van Hout-Wolters en Willems (1991) omschrijven zelfinstructie als

onderwijs waarbij de docent niet lijfelijk aanwezig is. In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift werd

zelfinstructie gedefinieerd als onderwijs waarbij een docent die voor de te onderwijzen stof is

gekwalificeerd, niet aanwezig is en waarbij de instructie via het programma plaatsvindt.

Resultaten uit onderzoek duiden erop dat voor het vervullen van veel onderwijsfuncties geen

directe persoonlijke interactie met de docent noodzakelijk is: de sturing kan dikwijls evengoed

plaatsvinden via een zelfinstructieprogramma (Curran, 1997).

Uit de literatuur blijkt dat zelfinstructie een aantal voordelen kan hebben. Ten eerste

kan de verantwoordelijkheid voor eigen leren de inzet van studenten en hun leerprestaties

positief beïnvloeden. Zo is uit onderzoek in de Arbeids- en Organisatiepsychologie gebleken

dat meer verantwoordelijkheid een positieve uitwerking kan hebben op prestaties van

individuen (o.a. Van Eijnatten, 1992). Uit onderzoek van Light (1990) blijkt dat zelfstandig

werken in groepjes niet alleen een positieve invloed heeft op prestaties, maar vooral ook op de

betrokkenheid van studenten bij wat ze leren en op hun motivatie. Een tweede voordeel van

zelfinstructie is dat een effectievere inzet van de docent mogelijk wordt bij die onderdelen waar

begeleiding essentieel is (Van der Zee, Lang & Adema, 1997). Een deel van de taken van de

docent kan namelijk door het zelfinstructieprogramma worden overgenomen. Doordat het tot

op zekere hoogte mogelijk is feedback in het programma op te nemen, kunnen zelfs bepaalde

oefeningen en opdrachten via zelfinstructie worden uitgevoerd. De lerende kan zo zelfstandig

met de stof aan de slag en voor de docent komt tijd vrij voor specifieke begeleiding per persoon

of per onderdeel bij die onderdelen waar de directe inbreng en feedback van een docent

gewenst zijn, bijvoorbeeld bij het oplossen van begripsproblemen of bij het geven van feedback

op de uitvoering van complexe opdrachten. Ten derde kan het onderwijs aantrekkelijker

worden door het gebruik van moderne en afwisselende onderwijsvormen, hetgeen

mogelijkerwijs motivatieverhogend werkt (zie Gastkemper, 1984). Ten vierde kan worden

aangesloten bij het niveau en tempo van de individuele student (Boonstra, 1997; Van Hout

Wolters & Willems, 1991). Studenten die dat graag willen of die dat nodig hebben kunnen

extra oefenen en anderen kunnen het programma juist sneller doorlopen. Ten vijfde biedt een

zelfinstructieprogramma de mogelijkheid zelf het tijdstip en de plaats van studie te bepalen

(Boonstra, 1997; Budd, 1987; Van Hout Wolters & Willems, 1991; Van der Perre, 1997). Zo

wordt de studeerbaarheid van het onderwijs verbeterd. De onafhankelijkheid van tijd en plaats

is vooral handig voor mensen die naast hun studie andere verplichtingen hebben, zoals werk of
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de zorg voor een kind, voor mensen met een handicap of een ziekte of mensen die ver moeten

reizen voor hun studie. Een zesde voordeel betreft de consistentie in het onderwijs: iedereen

krijgt hetzelfde onderwijs onafhankelijk van de prestaties van de docent en onafhankelijk van

waar en wanneer het onderwijs wordt gevolgd (Budd, 1987; Kanselaar, 1986). Last but not

least is een overweging bij de invoering van zelfinstructie-onderwijs vaak kostenbesparing

(Antonides & Kokhuis, 1987; Budd, 1987), ondanks de vaak hoge ontwikkelingskosten van

dergelijke programma's. Wanneer honderden studenten in kleine groepen een practicum of

project doorlopen, kost dit veel begeleidingstijd. Een zelfinstructieprogramma kan dan

docenttijd en daarmee kosten van het onderwijs besparen.

Hoewel er diverse voordelen van zelfinstructie zijn, kleven er mogelijk ook nadelen

aan. Een eerste nadeel is dat de standaardfeedback in zelfinstructiemateriaal niet altijd direct

aansluit bij specifieke, individuele antwoorden van studenten op vragen en opdrachten. Ook

kan de leerstof vragen oproepen waarvoor de specifieke inbreng en deskundigheid van een

docent gewenst zijn. Ten tweede kan men zich afvragen of de expertise van de

verantwoordelijke docent volledig wordt benut bij zelfinstructie. Waar de docent in

contactonderwijs op grond van zijn ervaring en expertise het onderwijs op een hoger plan kan

tillen, moeten studenten deze waardevolle docentinbreng bij zelfinstructie vaak missen. In de

derde plaats kan de docent niet, zoals bij contactonderwijs, ingrijpen wanneer het groepsproces

verstoord dreigt te raken. Bij zelfinstructie moet de student dit zelf doen, maar het feit dat deze

zelf deel uitmaakt van het groepsproces maakt het lastig zelf in dit proces in te grijpen. Ten

vierde kan men zich afvragen of deze vorm van onderwijs geschikt is voor iedere student

(Leith, 1974; Vilsmeier, 1992). Uit onderzoek van Leith (1974) naar de effectiviteit van

zelfontdekkend leren en docentgestuurd onderwijs bleek bijvoorbeeld dat de zelfontdekkende

leerwijze effectiever was voor extraverte studenten, terwijl voor introverte studenten

docentgestuurd onderwijs juist effectiever was. Evenzo is het mogelijk dat studenten met

weinig zelfdiscipline of studenten die erg onzeker zijn over hun prestaties beter presteren onder

begeleiding dan in zelfinstructie-onderwijs. Samengevat hebben de nadelen van zelfinstructie

vooral te maken met het ontbreken van specifieke feedback en expertcommentaar en met

minder mogelijkheden tot het reduceren van onzekerheden en sturen van het groepsproces waar

dat nodig is.

Onderzoek heeft aangetoond dat zelfinstructie in diverse onderwijssituaties op

middelbaar onderwijs- en universitair niveau effectief is en dikwijls even effectief als of zelfs
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effectiever dan traditioneel onderwijs (Chaparro & Halcomb, 1990; Graham, Seabrook &

Woodfield, 1999; Kulik, Kulik & Cohen, 1980; Mueller, 1974; Peng, 1989; Reiher & Dembo,

1984; Tsai & Pohl, 1977). Op het gebied van gespreksvoering is nog maar weinig onderzoek

gedaan naar de effectiviteit van zelfinstructie-onderwijs. Een uitzondering vormt het onderzoek

van Rosenthal (1977), waaruit bleek dat een zelfinstructietraining in confrontatievaardigheden

even effectief was als begeleide training en dat de deelnemers na de training vaardiger waren in

de vaardigheid Confronteren dan personen die deel uitmaakten van een vergelijkingsgroep die

geen training, maar slechts een korte instructie ontving over confronteren. De bedoeling van

deze vergelijkingsgroep was na te gaan wat de invloed van aandacht en korte instructie was op

confrontatievaardigheden. In ander onderzoek bleek een korte zelfinstructietraining in de

samengestelde vaardigheid concretiseren even effectief als een traditionele training en

effectiever dan een controleconditie waarin deelnemers alleen een korte hand-out betreffende

de vaardigheid ontvingen (Robinson & Kinnier, 1988). In een tweede vergelijkbare studie,

gericht op de vaardigheid Parafraseren (zie Lang & Van der Molen, 1998), werd geen

significante verbetering ten opzichte van de controlegroep gevonden, hetgeen vermoedelijk is

te wijten aan de combinatie van de korte duur van het trainingsprogramma en de kleine

proefgroepen. Resultaten van Miltenberger en Fuqua (1985) en Miltenberger en Veltum (1988)

duiden op positieve leereffecten van zelfinstructieprogramma's voor het aanleren van

interviewvaardigheden. Het zelfinstructieprogramma van Miltenberger en Fuqua (1985) lijkt

bovendien even effectief als dezelfde training onder begeleiding. Opgemerkt dient te worden

dat deze conclusies niet met behulp van statistische toetsing worden onderbouwd. In een

vergelijkbaar onderzoek van Veltum en Miltenberger (1989) wordt wel een significant effect

gerapporteerd.

Hoewel zelfinstructie over het algemeen dus effectief is, blijkt uit de literatuur tevens

dat het het traditionele onderwijs niet zonder meer kan vervangen. Zo is zelfinstructie dikwijls

effectiever wanneer het aan traditionele instructie wordt toegevoegd dan wanneer het regulier

onderwijs vervangt (McNeil & Nelson, 1991). Dit duidt erop dat de docent een toegevoegde

waarde heeft. Vooral wanneer cursisten beginnen met deze nieuwe vorm van leren is bijsturing

door een docent van belang (Luyten, 1995). Jongsma (1998) wijst bovendien op het gevaar dat

de docent teveel afstand neemt van zijn verantwoordelijkheden en dat de lerende teveel

verantwoordelijkheid krijgt. Dit stemt overeen met de opmerking van Roosendaal en Vermunt

(1996) dat 'doen aan zelfstandig leren' vaak ten onrechte wordt opgevat als het plotseling
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Bandura, oefening in de vaardigheid (zie ook Pilot, Van Hout Wolters en Kramers-Pals, 1983;

1992; Lang & Van der Molen 1992; 1998). De oefeningen worden uitgebreid nabesproken,

waarbij positieve feedback wordt gegeven bij aspecten van de oefeningen die goed zijn

uitgevoerd. Dit sluit aan bij het derde principe van Bandura, namelijk dat men alleen dan

gedrag aanleert wanneer een succesvolle uitvoering wordt bekrachtigd. In navolging van de

cumulatieve microtrainingsmethode van Lang en Van der Molen (1992; 1998), die op de

methode van Ivey is gebaseerd, neemt bij de rollenspelen de mate van complexiteit steeds meer

toe door de nieuw te leren vaardigheid telkens toe te voegen aan reeds eerder behandelde

vaardigheden. Samengevat bestaat de training per vaardigheid uit:

- behandeling van theorie;

- het zien van videovoorbeelden, maken van bijbehorende opdrachten en gestructureerd

nabespreken daarvan;

- zogenaamde droogzwemoefeningen met nabespreking;

- rollenspelen met een uitgebreide nabespreking.

Traditioneel vond de uitvoering van het programma overwegend plaats onder leiding van

getrainde student-assistenten. Het doel van de ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma

was het leerproces van cursisten te bevorderen en het trainingseffect te versterken, door ze ten

eerste zelfstandiger te laten werken en ze zo meer verantwoordelijkheid te geven voor hun

eigen leren en door ze ten tweede intensiever begeleiding te bieden op die onderdelen waar dat

essentieel werd geacht. De vraag was welke van de hiervoor genoemde trainingsonderdelen in

zelfinstructievorm konden worden onderwezen.

Overwegingen bij de inrichting van zelfinstructie-onderwijs

Vanuit de overwegingen die in de laatste alinea's van het literatuuroverzicht over zelfinstructie-

onderwijs worden beschreven, lijkt het niet aannemelijk dat het wegnemen van alle

docentbegeleiding bij een training in gespreksvoering de kwaliteit van de training ten goede

komt. Om de keuze voor zelfinstructie of docent-begeleid onderwijs te kunnen maken, is het

van belang na te gaan wat de functies van het onderwijs in kwestie zijn, wat de rol van de

docent daarin is en of de verschillende onderwijsfuncties even goed door zelfinstructie-

onderwijs kunnen worden vervuld als door een docent. Vermunt (1992) deelt de functies die

door het onderwijs moeten worden vervuld om het leerproces te bevorderen en de
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leeruitkomsten te maximaliseren in drie categorieën in, te weten: het presenteren en

verduidelijken van de leerstof, het opbouwen van een bevorderend affectief klimaat en het

reguleren van leerprocessen.

Bij het presenteren en verduidelijken van de leerstof gaat het om structureren en

kritisch verwerken (Vermunt, 1992). Hierbij is de rol van de docent traditioneel vooral die van

kennisoverdrager. Deze onderwijsfunctie kan in principe door zelfinstructie-onderwijs worden

overgenomen door bijvoorbeeld een bepaalde volgorde en grootte van stappen in de uitleg van

de leerstof aan te brengen en overzichten, schema's, voorbeelden, detailuitwerkingen,

oefeningen, herhalingen, samenvattingen, studietaken en vragen in de stof op te nemen (Van

Hout Wolters & Willems, 1991; Lorch & Lorch, 1995; Van Parreren & Peeck, 1974; Ploeger,

1987; Raaijmakers, 1984). Ook in de context van het gespreksvaardighedenonderwijs zijn

studenten volgens Robinson en Kinnier (1988) in staat zelfstandig kennis over

gespreksvaardigheden te verwerven. Volgens hen is docent-input belangrijker voor het leren

van een goede toepassing van vaardigheden dan voor basale vaardigheidsacquisitie, met andere

woorden: voor het leren wat een vaardigheid inhoudt en eenvoudige oefeningen in het

toepassen van die vaardigheid is begeleiding niet nodig.

Bij het opbouwen van een bevorderend affectief klimaat probeert de docent de

studenten te interesseren en te motiveren voor de inhoud van het onderwijs, ze te activeren

mentale inspanning te leveren en ze een realistisch vertrouwen in eigen kunnen te geven. Een

onderdeel van deze functie is het opwekken van positieve emoties door geruststelling of

positieve feedback. De rol van de docent varieert van inspirator of motivator tot coach. De

coachende rol, bedoeld om een positief affectief klimaat tot stand te brengen, bestaat uit het op

de juiste manier reguleren van de inspanningen van studenten, het stimuleren van hun

leerproces en het bevorderen van succesverwachtingen. Coaching houdt dikwijls ook in:

aandacht hebben voor de individuele student en zijn vragen en problemen.

Deze onderwijsfunctie lijkt ten dele realiseerbaar in zelfinstructievorm. Studenten

kunnen in zelfinstructie-onderwijs worden gemotiveerd door de doelen van de training

duidelijk weer te geven, door de relevantie van een cursus of taak aan te tonen en als illustratie

van de te bereiken einddoelen een videovoorbeeld op te nemen, en door hen met casuïstiek

oftewel praktijkvoorbeelden aan het werk te zetten (zie Cennamo & Dawley, 1995; Van Hout

Wolters & Willems, 1991; Ploeger, 1987; Simons & Verschaffel, 1992). Daarnaast is

afwisseling in taken van belang (zie ook Martens, 1998). Motiveren door aanstekelijk



De ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma   21

enthousiast te zijn over het behandelde onderwerp kan volgens Van Hout Wolters en Willems

(1991) niet of nauwelijks worden ondervangen in zelfinstructie-onderwijs. Daar kan echter

tegenin worden gebracht dat filmpjes waarin iemand enthousiast uitleg geeft over zijn beroep

ook motiverend werken.

De coachende rol in de zin van het op de juiste manier reguleren van de inspanningen

van studenten, het stimuleren van hun leerproces en het bevorderen van succesverwachtingen

kan in zelfinstructieonderwijs worden vervuld door aan te sluiten bij het niveau van de student,

door concrete doelen te stellen en door een oplopende moeilijkheidsgraad in de stof of in taken.

Door studenten te laten beginnen met opdrachten die ze goed aankunnen, krijgen ze

zelfvertrouwen. Het geven van aandacht aan de individuele student en zijn vragen en

problemen is niet te realiseren in zelfinstructieonderwijs: wanneer algemene kennis in een

specifieke en niet voorspelbare situatie moet worden toegepast, vergt dat de directe

aanwezigheid van een docent die onzekerheden kan verminderen en die positieve emoties bij

de student kan opwekken (zie voor een uitgebreid overzicht Vermunt, 1992; Van Hout Wolters

& Willems, 1991). Zo is begeleiding essentieel bij rollenspelen, waarbij studenten

gespreksvaardigheden oefenen door een gesprekssituatie met een cliënt te simuleren.

De derde onderwijsfunctie, het reguleren van leerprocessen, omvat het activeren van

voorkennis, plannen en bewaken van het leerproces, diagnosticeren en bijsturen van

begripsproblemen, en het evalueren van leereffecten. Feedback op opdrachten en oefeningen

speelt hierbij een belangrijke rol. Feedback kan de student duidelijk maken of deze de stof

voldoende kent of stof moet herhalen. Verder kan feedback de aandacht op belangrijke punten

van de te leren stof richten. De docent is vervangbaar waar het gaat om opfrissen van

voorkennis, plannen en evalueren (Van Hout Wolters & Willems, 1991). Zo kan bijvoorbeeld

een samenvatting van bekend veronderstelde stof worden opgenomen in het

zelfinstructiemateriaal, evenals duidelijke einddoelen en een tijdsplanning met een volgorde

van te doorlopen onderdelen (vgl. Jongsma, 1998; Van Hout Wolters & Willems, 1991).

Daarnaast kunnen extra oefenmogelijkheden worden opgenomen voor diegenen die daar

behoefte aan hebben. Het diagnosticeren van begripsproblemen en bijsturen van het leerproces

vereist echter de ondersteuning van een deskundige. Daarnaast is het bij het geven van

feedback op opdrachten en oefeningen lastig om op alle individuele reacties van studenten te

anticiperen in een zelfinstructiepakket: men kan niet zoveel feedback in het materiaal opnemen

dat op elk antwoord een passende en voldoende concrete terugkoppeling beschikbaar is.
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Feedback voorprogrammeren is beter mogelijk naarmate de reacties van studenten en het type

fouten dat ze maken meer voorspelbaar zijn. Een manier om met dit probleem om te gaan is

niet alleen goede antwoorden op te nemen bij vragen of opdrachten, maar ook voorbeelden van

foute antwoorden met bijbehorende feedback op te nemen (zie Figuur 2.1). Door de aandacht

van de student te richten op de reden waarom bepaalde antwoorden fout zijn, kan worden

getracht deze kritisch naar het eigen antwoord te laten kijken. Het idee daarachter is dat de

student, wanneer deze het principe waarop de feedback is gebaseerd begrijpt, ook beter in staat

is de kwaliteit van zijn eigen antwoord te beoordelen. Op deze manier is het in redelijke mate

mogelijk via zelfinstructiemateriaal feedback te geven.

Samengevat, het presenteren en verduidelijken van leerstof kan over het algemeen goed

via een zelfinstructieprogramma plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het opbouwen van een

bevorderend affectief klimaat wanneer het er om gaat om studenten voor de inhoud van het

Figuur 2.1 Voorbeeld van feedback bij een oefening waarbij de student in reactie op een verhaal van
een persoon op video een gespreksvaardigheid moet toepassen (bron: Adema, Lang &
Van der Zee (1998)).
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onderwijs te interesseren en te motiveren, ze te activeren mentale inspanning te leveren en ze

een realistisch vertrouwen in eigen kunnen te geven. Zelfinstructie biedt echter niet de

mogelijkheid de individuele student aandacht te geven. Daarom is het belangrijk per onderdeel

af te wegen wanneer de docent nodig is voor de realisatie van een bevorderend affectief

klimaat. Vooral bij onderdelen waarbij de kans groot is dat studenten erg onzeker zijn over hun

eigen prestaties, lijkt persoonlijke begeleiding door een docent van belang. Het reguleren van

leerprocessen via zelfinstructie is eveneens slechts gedeeltelijk mogelijk. De docent is op een

aantal punten onmisbaar. Het gaat dan om het geven van feedback op antwoorden of

uitwerkingen bij onderdelen waarvan het verloop niet te voorspellen is en waarbij feedback niet

kan worden voorgeprogrammeerd, zoals rollenspelen, of om feedback die niet (voldoende) in

zelfinstructiemateriaal kan worden uitgewerkt. Ook bij begripsproblemen en het bijsturen van

het leerproces is een docent van belang. De docent heeft hier een belangrijke rol bij de

kwaliteitsbewaking van het onderwijs. In Overzicht 2.1 wordt weergegeven welke (onderdelen

van) onderwijsfuncties wel en niet zijn te realiseren in zelfinstructie-onderwijs. In de volgende

paragraaf wordt besproken wat deze conclusies over de realiseerbaarheid van onderwijsfuncties

via zelfinstructie-onderwijs in concreto betekenen voor de ontwikkeling van zelfinstructie-

onderwijs voor de training in gespreksvaardigheden.

Overzicht 2.1 De realiseerbaarheid van onderwijsfuncties in zelfinstructie-onderwijs
In zelfinstructie-onderwijs mogelijk?

Ja Nee

Presenteren en verduidelijken van de leerstof

Het opbouwen van een bevorderend affectief klimaat
� interesseren en motiveren voor inhoud onderwijs
� reguleren van de inspanningen
� leerproces stimuleren
� opbouwen van succesverwachtingen

Het reguleren van leerprocessen
� activeren van voorkennis
� plannen
� evalueren van leereffecten
� feedback die in redelijke mate tot goed is voor te

programmeren

Het opbouwen van een bevorderend affectief klimaat
� reduceren van de onzekerheden
� opwekken van positieve emoties door bijv.

geruststelling
� het toeschrijven van falen aan realistische

oorzaken

Het reguleren van leerprocessen
� diagnosticeren van begripsproblemen
� bijsturen leerproces
� kwaliteit van het onderwijs op hoger niveau

brengen
� feedback bij onvoorspelbare uitkomsten uit

opdrachten en oefeningen
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Concretisering naar de basistraining in professionele gespreksvaardigheden

Om te beoordelen of de docent wel of niet nodig is bij de onderdelen in de trainingsopbouw

van de basistraining in professionele gespreksvaardigheden moet worden bepaald wat de

onderwijsfuncties van de onderdelen zijn. Het eerste onderdeel, het behandelen van de theorie,

vindt plaats voor en tijdens de training. De student bereidt zich op de training voor door het

boek te bestuderen (presenteren en verduidelijken van de leerstof). Tijdens de training wordt de

theorie telkens kort opgefrist bij het leren van een nieuwe vaardigheid (reguleren van

leerprocessen). Op grond van de conclusie dat deze aspecten van de onderwijsfuncties ook in

zelfinstructie-onderwijs kunnen worden gerealiseerd (zie Overzicht 2.1), is ervoor gekozen het

theoriegedeelte in zelfinstructievorm te laten plaatsvinden.

Het zien en bespreken van videovoorbeelden heeft als doel het verkrijgen van kennis

van en inzicht in de te leren vaardigheid en het leren zien van het effect van inadequaat en

adequaat gebruik van de betreffende vaardigheid op het verloop van het gesprek. Het dient als

illustratie van de geleerde theorie en is tevens een eerste, eenvoudig begin in de opbouw naar

het meest complexe onderdeel van het programma, namelijk de rollenspelen (zie verderop). De

hoofdfuncties die het onderwijs bij dit onderdeel moet vervullen om het leerproces zo goed

mogelijk te laten verlopen, zijn het verduidelijken van de leerstof en het opbouwen van een

bevorderend affectief klimaat. Aangezien de feedback hier goed en voldoende uitgebreid was

voor te programmeren zodat ook de tweede onderwijsfunctie kon worden gerealiseerd, is er

voor gekozen dit onderdeel eveneens via zelfinstructie te onderwijzen.

De droogzwemoefening heeft als doel bekwaamheid te verkrijgen in adequate

toepassing van de te leren vaardigheid. Hierbij wordt geoefend met het geïsoleerd, dat wil

zeggen: niet in de context van een heel gesprek, toepassen van vaardigheden. De student ziet

dan bijvoorbeeld een videofragment waarin een persoon iets in de camera vertelt alsof hij direct

tegen de student spreekt (zie Figuur 2.2). De student krijgt de opdracht om in de rol van

gespreksleider adequaat te reageren met gebruik van de te oefenen vaardigheid. De student kan

bij deze oefening toetsen hoe goed hij de vaardigheid onder de knie heeft. De onderwijsfuncties

die bij dit onderdeel moeten worden vervuld om het leerproces zo veel mogelijk te bevorderen

zijn het verduidelijken van de leerstof en het reguleren van leerprocessen. Daarnaast heeft deze

oefening ook een sterk motiverende werking. Bij dit onderdeel is het in redelijke mate mogelijk

feedback te geven (zie Figuur 2.1). Daarom is besloten ook de droogzwemoefeningen in

zelfinstructievorm te laten uitvoeren.
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Figuur 2.2 Voorbeeld van een droogzwemoefening in parafraseren (bron: GEVAT, Adema, Van der
Zee, Fokkinga & Bakker, 1999)

Het onderdeel rollenspelen heeft als doel vaardig te worden in een goede toepassing van

gespreksvaardigheden en bovendien te leren zien wanneer de situatie toepassing van een

bepaalde vaardigheid behoeft. Bij dit meest complexe onderdeel van de training worden de

elementaire vaardigheden geïntegreerd toegepast in de context van een probleemverhelderend

gesprek. De belangrijkste onderwijsfuncties die bij dit onderdeel moeten worden gerealiseerd

zijn het opbouwen van een bevorderend affectief klimaat en het reguleren van leerprocessen.

Het oefenen in rollenspelen heeft, zoals blijkt uit reacties van studenten, een motiverende

werking die stimulerend is voor het leerproces. Doordat de rollenspelen in een oefensituatie

plaatsvinden, zijn aan het maken van fouten niet direct negatieve consequenties verbonden

voor echte cliënten. Studenten kunnen rustig experimenteren met gedrag, zo ervaring opdoen

en vertrouwen opbouwen in eigen kunnen. Het verloop van een professioneel gesprek is echter

onvoorspelbaar, ook wanneer dat wordt geoefend in de rollenspelen. Daarmee is het een

onmogelijke opgave om de feedback bij de rollenspelen voor te programmeren. Hoewel

studenten in het begin van de training hebben geleerd hoe ze moeten observeren en andere

studenten feedback moeten geven bij de rollenspelen, zijn het juist de onverwachte lastige

momenten in het gesprek waarop de student adequaat moet reageren met behulp van de nieuw

geleerde vaardigheden. Vanwege deze complexiteit van de oefensituatie is besloten bij de

rollenspelen een docent in te zetten, ten eerste om onzekerheden te reduceren en studenten op

die manier te motiveren en ten tweede om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en zo het
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leerproces te bevorderen. De inbreng van de student-assistent bij de rollenspelen wordt mede

om deze redenen door studenten erg gewaardeerd en onmisbaar gevonden. Omdat de

persoonlijke feedback van de student-assistent bij dit onderdeel zo essentieel wordt gevonden,

is besloten tijdens de rollenspelen relatief zelfs meer begeleiding te bieden dan in de

traditionele opzet (zie ook Bijlage I). In Overzicht 2.2 staan de trainingsonderdelen en de

bijbehorende functies weergegeven en wordt aangegeven of deze functies in het

zelfinstructieprogramma in zelfinstructievorm worden uitgevoerd of met begeleiding.

Overzicht 2.2 Trainingsonderdelen, bijbehorende functies en onderwijsvorm
Onderwijsfuncties

Trainingsonderdelen Presenteren en
verduidelijken
van de leerstof

Het opbouwen van
een bevorderend
affectief klimaat

Het reguleren van
leerprocessen

Gekozen
onderwijsvorm1

Behandeling van de theorie
� Bestuderen stof
� Opfrissen theorie

�

�

ZI
ZI

Modeling � � ZI
Droogzwemoefening � � � ZI
Rollenspelen � � BG

1  ZI = zelfinstructie (beide versies), BG = begeleiding

Vormgeving van het zelfinstructiemateriaal

In deze paragraaf wordt het zelfinstructiemateriaal beschreven, dat is ontwikkeld op basis van

voorgaande overwegingen. Zoals gezegd zijn er twee vormen van zelfinstructie-onderwijs

ontwikkeld, namelijk een zelfinstructietraining in werkboekvorm en een computerprogramma.

Het materiaal van de werkboekvorm diende als basis voor de constructie van de uiteindelijke

gecomputeriseerde versie. Hierna volgt eerst een beschrijving van de zelfinstructietraining met

het werkboek. Daarna wordt de zelfinstructietraining beschreven, waarin gebruik werd gemaakt

van de computerapplicatie GEVAT (Adema et al, 1999). Hierbij worden tevens de wijzigingen

ten opzichte van de werkboekvorm weergegeven.

Zelfinstructietraining in werkboekvorm

Ter voorbereiding op de training bestudeerden de studenten het boek 'Psychologische

Gespreksvoering' van Lang en Van der Molen (1998) en werden ze daarover getoetst. De

daarop volgende training bestond uit acht dagdelen van drie uur. Om te zorgen dat de

bijeenkomsten zo gestructureerd mogelijk verliepen, vervulden de studenten uit de groep om

beurten de rol van voorzitter. De te leren vaardigheden werden in een vaste volgorde
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behandeld. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zelfinstructie effectiever is wanneer

studenten de onderdelen van het pakket in een vaststaande route volgen dan wanneer ze zelf de

volgorde van de onderdelen mogen bepalen (McNeil & Nelson, 1991; Chaparro & Halcomb;

1990). Bovendien paste dit bij de opzet van de cumulatieve microtrainingsmethode. De

opbouw was over het algemeen van een oplopende moeilijkheidsgraad, conform de

overwegingen bij de inrichting van zelfinstructie-onderwijs, betreffende het presenteren van de

leerstof en opbouwen van een bevorderend affectief klimaat (zie eerder dit hoofdstuk).

Om het leerproces zo effectief mogelijk te laten verlopen en het onthouden van de

inhoud te vergemakkelijken, werd getracht zoveel mogelijk structuur aan te brengen in de tekst

van het werkboek en in het programma door kopjes en overzichten, door duidelijke doelen te

stellen, door een logische volgorde van onderwerpen en door inleidende, verbindende en

samenvattende teksten (zie bijvoorbeeld Lorch & Lorch, 1995; Martens, 1998; Van Parreren &

Peeck, 1974; Ploeger, 1987; Raaijmakers, 1984). Bij het aanleren van elke vaardigheid werd

telkens gestart met een beknopt overzicht van de theorie, bedoeld om voorkennis van studenten

over deze vaardigheden te activeren. Dit vergemakkelijkt namelijk het opnemen van informatie

(Van Parreren & Peeck, 1974; Ploeger, 1987; Raaijmakers, 1984). Vervolgens werden een fout

en een goed voorbeeld getoond, waarbij studenten vooraf de opdracht kregen om in een

transcript, dat is de uitgeschreven tekst van het fragment, observaties met commentaar te

noteren. Het was de bedoeling dat ze noteerden welke vaardigheid ze hadden gezien, of die

adequaat of inadequaat werd toegepast en waarom, en wat eventueel een beter alternatief zou

zijn. Achterin het werkboek was een bijlage opgenomen met feedback.

Na de foute en goede voorbeelden met opdrachten volgde een droogzwemoefening

waarbij men de vaardigheid zelf moest toepassen. Deze oefening bestond soms uit een

gespreksfragment op schrift, waarbij de opdracht was een bepaalde gespreksvaardigheid toe te

passen. De antwoorden werden in de groep besproken. Een andere keer bestond de oefening uit

het toepassen van een specifieke gespreksvaardigheid naar aanleiding van een videofragment.

Bij deze vormen van de droogzwemoefening was concrete feedback in een bijlage opgenomen

(zie Figuur 2.1). Een enkele keer werd een oefening in de groep uitgevoerd. Een voorbeeld is

een oefening Aandachtgevend Gedrag en Kleine Aanmoediging met als doel het zich bewust

worden van het belang van non-verbaal gedrag en kleine aanmoedigingen. Daarvoor

discussieerden studenten met elkaar in kleine groepjes met de ruggen naar elkaar toe, zodat ze

het non-verbaal gedrag van hun gesprekspartners niet konden zien. Na de oefening bespraken



28

ze hun ervaringen. Er is voor gekozen studenten de opdrachten telkens in groepjes te laten

uitvoeren, meestal in de hele groep6. De rollenspelen die het geheel completeerden werden

grotendeels onder begeleiding uitgevoerd.

GEVAT (Adema et al, 1999)

De gecomputeriseerde zelfinstructietraining bestond, net als de werkboekvorm, uit acht

dagdelen. Ook in dit geval werd ter voorbereiding het boek bestudeerd en een kennistoets

gemaakt. De dagdelen werden ook in de gecomputeriseerde training om beurten door de

studenten geleid. Doordat bij deze training een groot deel van de sturing door de oefeningen

werd overgenomen door het computerprogramma GEVAT (Adema et al, 1999) was de taak van

de voorzitter echter minder intensief dan bij de werkboekvorm. Het programma begint met een

overzicht van alle vaardigheden die in het programma worden behandeld (zie Figuur 2.3). Door

met de muis een vaardigheid te selecteren en daarop dubbel te klikken, verscheen het menu van

de vaardigheid. Dit was per vaardigheid telkens volgens een vaste volgorde opgebouwd (zie

Figuur 2.4). Ook hier werd telkens begonnen met een beknopt overzicht van de theorie. Voor

de foute en goede voorbeelden waren de fragmenten die bij de werkboekversie op videoband

Figuur 2.3 Hoofdmenu van het computerprogramma GEVAT (bron: GEVAT)

                                                
6 Uit de meta-analyse van McNeil en Nelson (1991) bleek geen verschil tussen groepsinstructie en

individuele instructie.
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Figuur 2.4 Menu van de vaardigheid Parafraseren (bron: GEVAT)

werden gepresenteerd, gedigitaliseerd. Een voordeel van deze gedigitaliseerde versie was dat

men gemakkelijk een stukje van het fragment terug kon vinden om het opnieuw te bekijken.

Studenten bekeken telkens eerst het hele fragment, waarbij ze vooraf een globale observatie-

opdracht kregen om op het effect van de toegepaste vaardigheden op de cliënt en op het verloop

van het gesprek te letten. Vervolgens kregen ze een meer gerichte observatie-opdracht en

moesten ze het fragment nog eens bekijken. Het transcript was in het computerprogramma

opgenomen (zie Figuur 2.5) en kon met één druk op de knop worden opgevraagd. Doordat dit

transcript met het gesprek meeliep, kwam men automatisch op de plaats in het transcript waar

men het gesprek had stilgezet. Van de droogzwemoefeningen waren alleen de schriftelijke

oefeningen en de videofragmenten met feedback in het computerprogramma opgenomen (zie

Figuur 2.2). De enkele droogzwemoefening uit de werkboekvorm die in de groep plaatsvond

werd in die vorm gehandhaafd. Ook in deze training vonden de rollenspelen grotendeels onder

begeleiding plaats.
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Figuur 2.5 Transcript bij het foute videovoorbeeld van Parafraseren (bron: GEVAT)

Tot besluit

Voor meer informatie over beide zelfinstructieprogramma's, zie Adema, Lang en Van der Zee

(1998; 1999) en Hoofdstuk 3 van dit proefschrift. In het volgende hoofdstuk wordt een

onderzoek beschreven naar de effectiviteit van verschillende trainingen in

gespreksvaardigheden: de training onder begeleiding, de training met behulp van het werkboek

en die met behulp van de computerapplicatie GEVAT (Adema et al, 1999). Tevens is de

effectiviteit van de trainingen onderling met elkaar vergeleken.




