
Hoofdstuk 3  De effectiviteit van de zelfinstructietraining in

gespreksvaardigheden vergeleken met die van de begeleide training

Inleiding

Zelfinstructie lijkt een nuttige methode om studenten gespreksvaardigheden aan te leren. In

empirisch onderzoek is ondersteuning gevonden voor de effectiviteit van zelfinstructie-

onderwijs (e.g. McNeil & Nelson, 1991; Robinson & Kinnier, 1988; Rosenthal, 1977; voor een

overzicht zie Hoofdstuk 2). In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar de effecten van de

ontwikkelde zelfinstructieprogramma's voor de training gespreksvoering beschreven. In een

eerste studie werd het trainingseffect onderzocht van de versie, waarin gebruik werd gemaakt

van een zelfinstructiewerkboek (in het vervolg aangeduid als ZI-WB). Het effect van deze

training werd vergeleken met dat van de traditionele training onder begeleiding (TT). In een

tweede studie werd het effect geëvalueerd van de gemoderniseerde zelfinstructietraining,

waarbij gebruik werd gemaakt van het computerprogramma GEVAT (ZI-G).

De doelen van de training gespreksvaardigheden die in deze dissertatie centraal staat

zijn het verwerven van kennis van en inzicht in gespreksvaardigheden en het verkrijgen van

bekwaamheid in het adequaat toepassen van gespreksvaardigheden. De training in

gespreksvaardigheden wordt als effectief beschouwd wanneer studenten na de training beter in

staat zijn gespreksvaardigheden in complexe gesprekken en verschillende situaties geïntegreerd

toe te passen dan ervoor. Traditioneel werd in het vaardighedenonderwijs voor de toetsing vaak

gebruik gemaakt van kennistoetsen. Dit soort toetsen is echter weinig valide voor het meten

van gespreksvaardigheden (vgl. Mehrens, 1992; Smit, 1995). Om na te kunnen gaan of

studenten de doelen van de training hebben bereikt, zijn gedragstoetsen nodig. Een methode

voor het beoordelen van mensen op hun vaardigheidsniveau, die de afgelopen decennia sterk is

opgekomen, is de Assessment Center Methode (Moses & Byham, 1977). Karakteristiek voor

deze methode is dat simulaties plaatsvinden, waarin relevant gedrag wordt uitgelokt dat

vervolgens wordt beoordeeld door daarvoor getrainde assessoren (Jansen & De Jongh, 1993).

Voorbeelden van dergelijke tests zijn groepsdiscussies, tweegesprekken of in-basket tests (zie

ook Zaal, 1998). De hoofdgedachte hierbij is dat het te meten gedrag een steekproef is van
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gedragingen die in toekomstige functies relevant zijn (Dochy & De Rijke, 1995). Ook voor

gespreksvaardigheidstrainingen is dit een geschikte toetsmethode gebleken: door studenten in

een rollenspel op gespreksvaardigheden te toetsen, kan worden vastgesteld of zij inderdaad in

staat zijn vaardigheden geïntegreerd in de context van een geheel gesprek toe te passen (Smit &

Van der Molen, 1997).

In het onderhavige onderzoek werd gebruik gemaakt van rollenspeltoetsen gebaseerd op

de methode van Smit (1995). In deze methode krijgen studenten de opdracht een

hulpverleningsgesprek te voeren met een daarvoor getrainde acteur die de rol van cliënt speelt

en reageert volgens een gestandaardiseerd script. Het rollenspel wordt opgenomen op video en

door twee beoordelaars beoordeeld aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Snippe en

Smit (1997) hebben ondersteuning gevonden voor de betrouwbaarheid en validiteit van

dergelijke gedragstoetsen voor de beoordeling van beheersing van gespreksvaardigheden. Het

feit dat de student echt op gedrag wordt beoordeeld, brengt een hoge face-validiteit met zich

mee: de relatie tussen de toetsinhoud en het doel van de beoordeling, namelijk vaststellen of de

student het beoogde vaardighedenniveau heeft bereikt, is onmiddellijk inzichtelijk voor de

student. Daarnaast kan via de gedragstoets een hoge inhoudsvaliditeit worden bereikt: omdat de

student in een complexe situatie de verschillende vaardigheden geïntegreerd dient toe te passen,

wordt het complexe domein van het voeren van een hulpverleningsgesprek goed gedekt (vgl.

Messick, 1994). In het onderzoek van Smit (1995) werd de rollenspeltoets door ervaren trainers

inderdaad beoordeeld als een toets die in zeer sterke mate het domein van te meten

vaardigheden dekt. Een belangrijk nadeel van de rollenspeltoets is dat haar toepassing

tijdrovend en daarmee duur is, doordat de toetsafname individueel plaatsvindt. Daarnaast is de

generaliseerbaarheid van de scores uit één rollenspeltoets beperkt (Bögels, 1994; Smit, 1995;

Vu & Barrows, 1994). Voor een generaliseerbare score zouden minimaal vijf rollenspelen

moeten worden afgenomen.

Een alternatief instrument om beheersing van vaardigheden te bepalen is de videotoets

(Dalessio, 1994; Jones & DeCotiis, 1986; McHenry & Schmitt, 1994; Smiderle, Perry &

Cronshaw, 1994; Smit & Van der Molen, 1995). Karakteristiek voor de videotoets is dat deze

bestaat uit een aantal videofragmenten, waarop studenten moeten reageren. Vaak wordt daarbij

gewerkt met multiple-choice vragen, waarbij studenten wordt gevraagd een optie te kiezen uit

een aantal alternatieven (zie Dalessio, 1994; Smiderle et al, 1994). Het nadeel van een

dergelijke toetsvorm is dat daarmee eerder kennis van en inzicht in toepassing van
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gespreksvaardigheden wordt gemeten dan daadwerkelijke toepassing van vaardigheden. Smit

(1995) maakte in haar methodiek gebruik van open vragen, waarbij de student in de rol van

gespreksleider een vaardigheid moest toepassen in reactie op het verhaal van de cliënt in het

fragment. Hoewel deze toetsvorm arbeidsintensiever is dan de multiple-choice versie van de

videotoets, lijkt het een betere methode om na te gaan of de doelstellingen van het

gespreksvoeringsonderwijs zijn bereikt, namelijk vaardigheid krijgen in het adequaat toepassen

van gesprekstechnieken.

Het voordeel van de videotoets is dat deze efficiënter is dan de rollenspeltoets. Terwijl

met een rollenspeltoets de beheersing van vaardigheden in slechts één situatie kan worden

gemeten, kan met een videotoets in korte tijd een groot aantal problemen en situaties worden

aangeboden. Dit ondervangt bovendien het probleem van casusspecificiteit van de

rollenspeltoetsen, waarbij de vaardigheden slechts in één situatie worden getoetst (Vu &

Barrows, 1994). Het nadeel van de videotoets is echter dat de vaardigheden niet in de context

van een heel gesprek worden getoetst.

Over het algemeen zijn geen hoge samenhangen (r < .30) gevonden tussen scores op

video- en rollenspeltoetsen (zie Smit, 1995). Dit impliceert dat beide toetsen verschillende

aspecten van gespreksvaardigheid meten en elkaar wellicht goed aanvullen. Daarom is besloten

in het huidige evaluatie-onderzoek gebruik te maken van zowel rollenspel- als videotoetsen. Er

werd gekozen voor een videotoets met open antwoordformaat, waarbij de studenten telkens

wordt gevraagd een specifieke gespreksvaardigheid toe te passen, opdat niet alleen kennis van

en inzicht in gespreksvaardigheden wordt gemeten, maar de student ook kan laten zien in

hoeverre hij of zij de gesprekstechnieken kan toepassen. Verwacht werd dat zowel TT als ZI-

WB en ZI-G effectief waren in het aanleren van gespreksvaardigheden. In eerder onderzoek is

reeds ondersteuning gevonden voor de effectiviteit van de traditionele trainingsvorm (Van der

Molen et al, 1995; Smit, 1995; Smit & Van der Molen, 1995; 1996; zie ook Bögels &

Kreutzkamp voor een vergelijkbare benadering, 1990). ZI-WB en ZI-G gaan uit van dezelfde

theoretische beginselen als TT en de inhoud is gebaseerd op die van TT. Aangezien deze

nieuwe programma's op een verantwoorde wijze tot stand zijn gekomen (zie Hoofdstuk 2), was

de veronderstelling dat ook deze effectief zouden zijn. Exploratief werd onderzocht of de

trainingsvormen ten opzichte van elkaar verschilden in effectiviteit.
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Studie 1

Methode

Proefpersonen

Het eerste onderzoek werd in het studiejaar 1997/1998 uitgevoerd onder 193 tweedejaars

studenten Psychologie van de RuG die een cursus Gespreksvoering volgden. De cursus

behoorde tot het verplichte doctoraaldeel van de studie. Het onderzoek werd gepresenteerd als

onderdeel van de cursus. Studenten werden random toegewezen aan één van de

onderwijsvormen TT en ZI-WB. Omdat het nodig werd geacht dat studenten over bepaalde

voorkennis beschikten voordat ze de training volgden, bestudeerden ze voor aanvang het boek

Psychologische Gespreksvoering van Lang en Van der Molen (1991, 1998) en werden ze over

deze literatuur getoetst. In het boek van Lang en Van der Molen worden de theorie en praktijk

van gespreksvoering met elkaar in verband gebracht. Het boek geeft onder andere inzicht in het

gebruik van vaardigheden, gespreksmodellen en de rollen die de gespreksleider kan aannemen.

Het halen van een voldoende op de toets was een voorwaarde voor deelname aan de training. In

totaal volgden 97 studenten de training in TT en 96 studenten in ZI-WB. Twee studenten

hebben de nameting van de rollenspeltoets niet uitgevoerd.

Interventie

Traditionele Training

De TT-groepen bestonden uit negen tot twaalf studenten, die werden begeleid door een student-

assistent. De training bestond uit acht bijeenkomsten van drie uur. De student-assistent was bij

alle bijeenkomsten aanwezig om theorie te bespreken, videovoorbeelden te laten zien en na te

bespreken en feedback te geven bij oefeningen en rollenspelen.

Zelfinstructietraining in werkboekvorm

De ZI-WB-groepen doorliepen het trainingsprogramma met behulp van een uitgebreid

werkboek zelfstandig in groepjes van drie tot zes personen. Ook deze training bestond uit acht

bijeenkomsten van drie uur. De studenten kwamen op vaste tijdstippen bijeen voor de training.

Om de bijeenkomsten zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, traden de studenten om de

beurt op als voorzitter. De student-assistent was alleen aanwezig bij die onderdelen waarop

begeleiding essentieel werd geacht (zie Hoofdstuk 2), dat wil zeggen bij het begin van de
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training om de procedure uit te leggen en bij de rollenspelen (zie ook Bijlage I). Doordat de

trainingsgroepen kleiner waren dan in de traditionele opzet, had de student-assistent meer

gelegenheid om elke student individuele feedback te geven dan in de traditionele opzet.

Instrumenten

Rollenspeltoets

Van de rollenspeltoets werden twee vergelijkbare versies geconstrueerd, waarvoor vooraf

concrete gedragsdimensies zijn opgesteld met als doel de scoringsmethoden zo objectief

mogelijk te maken (zie Brannick, Michaels & Baker, 1989; Colliver, Markwell, Vu & Barrows,

1990; Harris, Becker & Smith, 1993; Reilly, Henry & Smither, 1990; Schneider & Schmitt,

1992). In beide versies van de toets dient de student een eerste probleemverhelderend gesprek

van maximaal 20 minuten te voeren met een cliënt. Een voorbeeld van een cliëntrol staat

beschreven in Bijlage II. Een getrainde acteur, die handelt volgens een gestandaardiseerd script,

voert de cliëntrol uit. Het script bevat een aantal verschillende situaties waarin de cliënt

specifieke vaardigheden kan toepassen.

De gespreksleider werd op houding en toepassing van vaardigheden beoordeeld door

twee beoordelaars die vooraf intensief waren getraind in het gebruik van de

beoordelingsschalen. De beoordeling was gericht op 11 essentiële elementen of vaardigheden

die deel uitmaken van het hulpverleningsgesprek. Een standaardbeoordelingsformulier was

ontwikkeld om de scoring te vergemakkelijken. Studenten werden beoordeeld op de

regulerende vaardigheden 'binnenkomst', 'inleiding' en 'afsluiten van het gesprek'; op de 'niet'-

selectieve luistervaardigheden 'kleine aanmoedigingen' (bijvoorbeeld hummen) en 'non-verbaal

gedrag'; op de selectieve luistervaardigheden 'vragen stellen', 'parafraseren', 'gevoel

reflecteren' en 'samenvatten' en op hun 'doelgerichtheid' en hun 'basishouding'. Net als bij

Smit (1995) werd elk onderdeel beoordeeld op een 5-puntsschaal, waarbij 1 betekent

'vaardigheid slecht toegepast of niet toegepast, wanneer deze wel nodig was', 3 'middelmatig

toegepast' en 5 'goed toegepast'. Bij de luistervaardigheidsonderdelen week de scoring

enigszins af van de methode van Smit (1995): in plaats van het toekennen van plussen en

minnen voor zowel kwaliteit als hoeveelheid en timing van de acties werd per actie van de

gespreksleider een score van 1 - 5 in de bijbehorende vaardigheidscategorie toegekend. De

score op een gespreksvaardigheid was het gemiddelde van de acties uit de betreffende

categorie. De scoring op de overige onderdelen was vrijwel identiek aan de methode van Smit.
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Bij de regulerende vaardigheden werden de verschillende aspecten van de vaardigheid nader

gespecificeerd en werden per toegepast onderdeel van de vaardigheid punten toegekend op een

2- of 3-puntsschaal (0 betekent 'niet of slecht toegepast', 1 'goed toegepast' respectievelijk 0

'niet of slecht toegepast', 1 'matig toegepast' en 2 'goed toegepast'). Het totaal aantal punten op

deze onderdelen werd naar een 5-puntsschaal omgezet. De doelgerichtheid en de basishouding

werden subjectief beoordeeld op een 5-puntsschaal. Voor doelgerichtheid bevatten alleen de

uiterste schaalankers omschrijvingen als houvast voor beoordeling, terwijl bij de basishouding

per schaalpunt een omschrijving van de bijbehorende basishouding was opgenomen. De

eindscore werd berekend door de scores op alle categorieën te middelen.

Training van de acteurs. In de training van de acteurs werd begonnen met het kort

opfrissen van de basisgespreksvaardigheden die tijdens de training in gespreksvaardigheden

worden behandeld. Vervolgens werd het script bestudeerd en besproken, gevolgd door het

oefenen van de scripts. Het bestuderen van de scripts kostte in totaal ongeveer acht uur en het

oefenen ongeveer zestien uur.

Beoordelaarstraining. De acteurs- en de beoordelaarsrol werd (afwisselend) door

dezelfde personen vervuld (zie ook de paragraaf Onderzoeksopzet en procedure). De

beoordelaarstraining bestond uit het observeren en beoordelen van de gesprekken die tijdens de

acteurstraining waren opgenomen. De beoordelaars werden getraind in het toepassen van

gestandaardiseerde normen die door de onderzoekers waren ontwikkeld om mogelijke reacties

van studenten in hun rol als gespreksleider te kunnen beoordelen. Het bekijken van

videobanden werd regelmatig onderbroken om de scores van de verschillende beoordelaars te

vergelijken. Oordelen die meer dan één schaalpunt van elkaar verschilden werden besproken en

er werden afspraken gemaakt over de wijze waarop het desbetreffende gedrag moest worden

beoordeeld. De beoordelaars werden geïnstrueerd de gesprekken onafhankelijk van elkaar te

beoordelen. De beoordelaarstraining duurde circa vijftien uur.

Videotoets

Van de videotoets werden eveneens twee vergelijkbare versies ontwikkeld. Elke versie bestaat

uit 30 videofragmenten, waarbij een student-acteur de rol van cliënt op zich neemt, recht in de

camera kijkt en over een probleem of gebeurtenis vertelt (zie Bijlage II). De student wordt

gevraagd om als gespreksleider te reageren en een adequate reactie te noteren. Op een

testformulier dat voorafgaand aan de toets is uitgereikt, is aangegeven welke vaardigheid de
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student dient toe te passen. Deze opdracht wordt ook op het beeldscherm getoond. Voordat een

fragment begint, hoort de student een signaal ten teken dat het fragment van start gaat. Na elk

fragment krijgt de student, afhankelijk van de geschatte benodigde tijd voor het formuleren en

noteren van een antwoord, 35 seconden tot twee-en-een-halve minuut de tijd om de opdracht te

beantwoorden. Tijdens deze periode is het beeld blauw. In totaal duurde een testsessie ruim een

uur. In tegenstelling tot de nameting van de rollenspeltoets telde de nameting van de videotoets

mee voor de eindbeoordeling op de cursus.

Om beoordelingsregels te construeren, werd voor elk item een aantal goede en foute

voorbeeldantwoorden opgesteld. Deze antwoorden werden aan vier experts voorgelegd, die ze

indeelden aan de hand van algemene regels voor het beoordelen van vaardigheden, opgesteld

op basis van Lang en Van der Molen (1991; 1998). De uiteindelijke antwoordsleutel werd

gebaseerd op de indeling van de voorbeeldantwoorden door de experts in 2 ('goed'), 1 ('matig')

en 0 punten ('fout'). Op basis van een pilotstudie onder achttien studenten werden twee redelijk

betrouwbare versies geconstrueerd (α was .76 voor versie A en .73 voor versie B) van

vergelijkbare moeilijkheidsgraad (t (17) = .20, n.s.).

Beoordelaarstraining. De beoordelaars kregen een training van ongeveer tien uur, die

begon met het kort activeren van hun kennis van gespreksvaardigheden. Deze opfrisoefening

werd gevolgd door een introductie van de algemene richtlijnen voor de beoordeling van

gespreksvaardigheden in het algemeen en per vaardigheid. Om de beoordeling van antwoorden

te oefenen, bekeken de beoordelaars de videofragmenten en maakten ze de bijbehorende

opdracht. Deze antwoorden werden besproken en vergeleken met de normantwoorden. Daarbij

werd getracht de interbeoordelaarsovereenstemming te optimaliseren door de scoringsregels te

verduidelijken.

Onderzoeksopzet en procedure

Het onderzoek was opgezet volgens een pretest-posttest design. Voor (T0) en na de training

(T1) werden een rollenspel- en een videotoets bij de studenten afgenomen. Van de studenten

werd verwacht dat ze voor aanvang van de training de theorie over gespreksvoering voldoende

hadden bestudeerd om een voldoende op het literatuurtentamen te kunnen halen. Het

literatuurtentamen vond plaats op de dag voor aanvang van de training. De voormeting met de

videotoets was eveneens gepland op de dag voor de training. Door voorafgaand aan de

voormeting van de videotoets studenten literatuur te laten bestuderen, kan het zuivere effect
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van de training gespreksvoering worden gemeten. De nameting met de videotoets vond plaats

op de dag na de training. In verband met logistieke problemen was het niet mogelijk de

rollenspeltoetsen op dezelfde momenten af te nemen. De periode tussen de voormeting van de

rollenspeltoets en het begin van de training varieerde van twee tot vijf maanden. Bij alle

studenten werd de nameting van de rollenspeltoets binnen een week na de training verricht.

Een nadeel bij dit onderzoek was dat er geen controle- en vergelijkingsgroepen in het

onderzoek waren opgenomen. In voorgaande, vergelijkbare onderzoeken naar het effect van

gespreksvaardigheidstrainingen werden echter geen testeffecten gevonden (Bögels &

Kreutzkamp, 1990) en gingen trainingsgroepen bovendien significant meer vooruit dan

controlegroepen (Smit, 1995; Smit & Van der Molen, 1995; 1996). Om na te gaan wat het

effect van literatuurbestudering over gespreksvoering is op het gespreksvaardigheidsniveau van

studenten, is in het huidige onderzoek diverse malen getracht proefpersonen te werven voor een

groep die wel het boek bestudeerde, maar geen training volgde. Ondanks de ruime vergoeding

die voor deelname werd aangeboden, is het helaas niet gelukt voldoende proefpersonen te

vinden die bereid waren mee te doen aan een dergelijk onderzoek.

De deelnemers aan het onderzoek werden per trainingsgroep en per toetsvorm random

verdeeld over de versies. Studenten die op T0 versie A van de video- en/of de rollenspeltoets

maakten, kregen op T1 versie B en omgekeerd (zie Overzicht 3.1a & b). In elk rollenspel was

één persoon acteur en waren twee personen beoordelaar. Drie personen speelden om beurten de

cliëntrol. Wanneer ze niet de taak van acteur vervulden, namen ze de beoordelaarsrol op zich.

Om te controleren voor mogelijke acteurs- en beoordelaarsinvloeden kregen de studenten

verschillende acteurs bij de voor- en de nameting. Getracht werd om binnen zowel

onderwijsvorm als trainingsgroep de studenten zo evenwichtig mogelijk te verdelen over alle

mogelijke combinaties van toetsversies en acteurs over voor- en nameting.

Overzicht 3.1a Design rollenspeltoets
Voormeting* Training** Nameting

Versie Acteur Versie Acteur

A

B

1
2
3

1
2
3

bestuderen boek

bestuderen boek

X

X

B

A

2
3
1

3
1
2

of

of

3
1
2

2
3
1

*
   door logistieke problemen was het niet mogelijk de voormeting van de rollenspeltoets af te nemen nadat

    studenten het boek hadden bestudeerd
** zelfinstructie of traditioneel met begeleiding
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Overzicht 3.1b Design videotoets
Voormeting Training Nameting*

Versie Versie

bestuderen boek
A

B

X

X

B

A
*  telde mee in de eindbeoordeling

Voor de training ontving elke student een brief met informatie over de training, het

onderzoek en de rollenspeltoets en een rolinstructie voor de voormeting van de rollenspeltoets.

De videotoets werd voorafgaand aan de voormeting nader geïntroduceerd. Nadat de werkwijze

was uitgelegd, werd de toets gepresenteerd op een beeldscherm in de afnameruimte. De

rolinstructie voor de nameting van de rollenspeltoets ontving de student in de wachtkamer waar

hij of zij op zijn of haar beurt wachtte. Voorafgaand aan het rollenspel kreeg elke student

mondeling een gestandaardiseerde instructie over de gang van zaken en werd hij of zij in de

gelegenheid gesteld vragen te stellen. Vervolgens werd de student naar de toetsruimte gebracht.

Deze bevatte twee gemakkelijke stoelen, een laag tafeltje, een videocamera, een one-way

screen en een microfoon. Het gesprek werd opgenomen. Twee observatoren observeerden en

beoordeelden bij elk rollenspel het gedrag van de student vanachter een one-way screen.

Videobeelden werden alleen gebruikt wanneer een beoordelaar een deel van het gesprek had

gemist of door bijvoorbeeld ziekte niet aanwezig kon zijn.

Studenten kregen maximaal 20 minuten de tijd voor het gesprek. Na 15 minuten werd

op het one-way screen geklopt ten teken dat er nog vijf minuten over waren. Na het gesprek

kreeg de student de gelegenheid om een reactie te geven op het rollenspel. Om de

uitgangssituatie voor iedereen gelijk te houden werd geen feedback gegeven op de kwaliteit en

inhoud van het gevoerde gesprek. Om te voorkomen dat de inhoud van de toetsen bekend zou

worden bij andere studenten werd de deelnemers gevraagd te zwijgen over de inhoud van het

gesprek. Na afloop van het onderzoek konden de studenten een terugkoppeling op hun

resultaten krijgen.

Analyses

In de beschikbare data in dit onderzoek zijn drie meetniveaus te onderscheiden die mogelijk

invloed uitoefenen op het leerresultaat van studenten, namelijk het niveau van de assistenten

(assistenten van zelfinstructiegroepen begeleidden drie groepen), het niveau van de groepen
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waarin studenten de training volgden en het niveau van de individuele student, van wie voor-

en nametingsscores werden verzameld. Het laagste niveau, het studentniveau, is het niveau dat

het meest van belang is. Om te controleren voor invloeden van de assistent en van de

groepssamenstelling was het noodzakelijk ook de hogere niveaus in de analyses op te nemen.

Wanneer bijvoorbeeld het groepsniveau niet in de analyses wordt opgenomen, zijn eventuele

binnen- en tussengroepsregressielijnen niet meer van elkaar te onderscheiden, hetgeen kan

resulteren in een verkeerde schatting van de relatie tussen de predictoren van het laagste niveau

en de afhankelijke variabele (zie Snijders & Bosker, 1999). Om te bepalen of er een samenhang

tussen personen binnen een groep is, wordt een intraclass-correlatiecoëfficiënt berekend door

de variantie op groepsniveau te delen door de totale variantie. Wanneer deze correlatie .04 of

meer bedraagt is het aan te bevelen in de analyses rekening te houden met het groepsniveau

(persoonlijke communicatie Snijders, 18 febr. 2000). Voor het analyseren van de data werd

gebruik gemaakt van de Multilevel applicatie voor Windows (MlwiN 1.02) van Rasbash,

Healy, Browne en Cameron (1998).

Gestart werd met het schatten van een multilevel model met twee niveaus, namelijk

student en groep met als afhankelijke variabele de nametingsscore van de student. De

voormeting werd als covariaat in de analyses opgenomen (Hays, 1988). De scores op de

voormeting werden gecentreerd. In een zogenaamd leeg model werden naast een algemeen

gemiddelde eerst de random effecten van personen en groepen op de nametingsscore

gemodelleerd. Dit lege model werd vervolgens aangevuld: stapsgewijs werden de effecten van

bijvoorbeeld voormetingsscore, toetsversie, onderwijsvorm toegevoegd en afhankelijk van de

toetsvorm ook het effect van de combinatie van acteur met beoordelaars. Op deze wijze kon

worden bepaald welke factoren het effect van de training significant beïnvloedden. Daarnaast

kon worden berekend hoeveel variantie deze componenten verklaarden van de score op de

nameting. Of een nieuw model een verbetering betekent ten opzicht van een vorig model kan

worden bepaald aan de hand van het verschil in deviance. De deviance is een maat voor de

discrepantie tussen het model en de data. Een daling in de deviance betekent dat het model de

data nauwkeuriger weergeeft. Of dit verschil in deviance significant is kan worden getoetst met

een chi-kwadraat-toets, waarbij het aantal vrijheidsgraden gelijk is aan het verschil in aantal

parameters. Hoe significant de bijdragen van de onafhankelijke variabelen zijn, is te bepalen

door de waarde van de bijbehorende coëfficiënt te delen door de bijbehorende

standaardmeetfout. De significantie van de resulterende waarde is, afhankelijk van de grootte
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van de steekproef en van het aantal variabelen, te bepalen met behulp van een t-toets of een z-

toets (zie Snijders & Bosker, 1999). Vervolgens werd onderzocht of de toevoeging van het

assistentniveau de schattingen verder verbeterde. Tot slot werden de analyses nogmaals

uitgevoerd met de vooruitgang tussen voor- en nameting (score op nameting minus score op

voormeting) als afhankelijke variabele. Met behulp van deze analyses kon worden nagegaan of

de vooruitgang tussen voor- en nameting significant was.

Resultaten

Rollenspeltoets

Interne consistentie

Als maat voor de interne consistenties van beide toetsversies werd Cronbach's alpha berekend

over de gemiddelde itemscores. Na verwijdering van één item met een negatieve item-totaal

correlatie bestond de schaal uit 10 items. Uit Tabel 3.1 blijkt dat de interne consistenties van

beide toetsversies, redelijk hoog tot hoog waren. De gemiddelden op de toetsversies

verschilden nauwelijks van elkaar, hetgeen duidt op een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Tabel 3.1 Interne consistenties van de rollenspeltoets na correctie
Meetmoment Versie Alpha M SD

Voor- & Nameting A
B

.86

.87
2.53
2.52

.67

.69

Voormeting A
B

.76

.77
2.08
1.97

.46

.45

Nameting A
B

.76

.68
3.04
3.05

.49

.39

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Om de mate van overeenstemming tussen de beoordelaars te bepalen werden over de

eindscores van de proefpersonen, dat wil zeggen het gemiddelde van de toetsitems, Pearson's

product-moment-correlatiecoëfficiënt (pmcc) en de getransformeerde Gower-coëfficiënt7 (G*;

Hofstee & Zegers, 1991) berekend (zie Tabel 3.2). Wanneer de overeenstemming tussen de

beoordelaars voldoende hoog is, is het verantwoord bij de vervolganalyses de scores van de

                                                
7 De pmcc is een maat om de overeenstemming in de rangordening van proefpersonen, terwijl de G* de

overeenstemming op absoluut niveau weergeeft. Beide maten kunnen fluctueren tussen -1 en +1.
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Tabel 3.2 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden rollenspeltoets
Pearson's pmcc Getransformeerde Gower

Versie Versie
Meetmoment Beoordelaars A B A&B A B A&B

Voor- en nameting
1 & 2
1 & 3
2 & 3

1.00
  .99
  .99

  .99
1.00
1.00

  .99
1.00
1.00

.98

.97

.97

.97

.98

.98

.97

.98

.97

Voormeting
1 & 2
1 & 3
2 & 3

  .99
  .97
  .99

  .98
1.00
  .99

  .98
  .99
  .99

.98

.97

.96

.96

.98

.98

.97

.98

.97

Nameting
1 & 2
1 & 3
2 & 3

  .99
1.00
  .99

  .98
  .99
  .99

  .99
  .99
  .99

.98

.98

.98

.98

.98

.98

.98

.98

.98

beoordelaars te middelen. Voor zowel versie als meetmoment waren de

interbeoordelaarsbetrouwbaarheden wat betreft de rangordening van studenten zeer hoog met

waarden van .97 tot 1.00. Ook absoluut gezien stemden de beoordelaars zeer goed overeen.

Trainingseffect

In Tabel 3.3 staan de gemiddelden die op de voor- en nameting van de rollenspeltoets werden

behaald weergegeven met de bijbehorende standaarddeviaties. Uit de resultaten blijkt dat de

studenten op de nameting gemiddeld ongeveer twee standaarddeviaties hoger scoorden dan op

de voormeting. De scores op de voor- respectievelijk de nameting bleken nauwelijks te

verschillen voor de twee onderwijsvormen. Uit de resultaten van de multilevel-analyses blijkt

Tabel 3.3 Gemiddelden1 en standaarddeviaties
Voormeting Nameting

N voor, N na   M  SD   M  SD

A voor, B na 50, 50 2.00 .44 2.98 .38

TT B voor, A na 46, 45 2.00 .51 3.01 .54

A & B samen 96, 95 2.00 .47 3.00 .46

A voor, B na 49, 49 2.16 .48 3.10 .40

ZI B voor, A na 48, 47 1.93 .39 3.06 .44

A & B samen 97, 96 2.05 .45 3.08 .42

A voor, B na 99, 99 2.08 .46 3.04 .39

TT & ZI B voor, A na 94, 92 1.97 .45 3.04 .49

A & B samen 193, 191 2.02 .46 3.04 .44
1 minimum = 1, maximum = 5
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Tabel 3.4 Resultaten uit de multilevel-analyses
Model 1            Eindmodel             

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij

3.04*** 0.04 3.04***

0.36***
0.04
0.06

Varianties Var. comp S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.022

0.170

0.013

0.019

0.026

0.140

0.013

0.016

Deviance 221.311 189.586
*** p < .001    ** p < .01

dat zowel het niveau van de student als het groepsniveau voor variantie in de scores op de

nameting zorgde (zie Tabel 3.4). De intraclass-correlatiecoëfficiënt was .11, hetgeen een reden

vormde om de multilevelstructuur in de analyses te handhaven. De scores op de voormeting

hingen samen met die op de nameting: het effect van de voormeting bleek duidelijk significant

(z = 5.89, p < .001). Dit betekent dat studenten die lager dan gemiddeld scoorden op de

voormeting gemiddeld ook lager scoorden op de nameting. Ten opzichte van het eerste model

daalde de deviance met 31.725 (df. 1, p < .001). De score op de voormeting verklaarde 14%

van de variantie in de scores op de nameting. Uit analyses bleek tevens dat na controle voor de

score op de voormeting het gemiddelde beginniveau van de groep niet van invloed was op de

hoogte van de nametingsscore van de individuele student. Ook overige factoren, zoals acteur,

toetsversie en combinatie van acteur met toetsversie, bleken het model niet significant te

verbeteren. Dit betekent, conform de bedoelingen van het onderzoek, dat deze factoren geen

storende invloed hadden op de scores. Ook de toevoeging van het assistent-niveau bleek geen

verbetering van de schattingen op te leveren.

Dit onderzoek was gericht op het trainingseffect van de training in

gespreksvaardigheden en bovendien op eventuele verschillen in leereffecten van beide

onderwijsvormen. Om dit te kunnen meten, werden de analyses uitgevoerd met vooruitgang als

afhankelijke variabele. De hypothese luidde dat de training in gespreksvaardigheden effectief

was, zowel in ZI-WB als in TT. Uit de resultaten bleek een significant trainingseffect

(gemiddelde vooruitgang = 1.01, s.e. .05; z = 22.47, p < .001). Uitsplitsing naar onderwijsvorm

deed blijken dat beide trainingsvormen een significant leereffect hadden (vooruitgang TT =

0.99, s.e. .08; z = 13.17, p = < .001; vooruitgang ZI-WB = 1.03, s.e. .05; z = 19.07, p = < .001).

Om de grootte van de trainingseffecten te bepalen werd de effectgrootte berekend met behulp
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van een formule die is aangepast aan de situatie waarin geen controlegroep in het onderzoek is

opgenomen (zie Van der Hoek & Van der Molen, 1989):

Mn - Mv
ES   =    ----------  ,    waarbij ES   =  effectsize

     sdv Mn   =  gemiddelde score na de training
Mv   =  gemiddelde score voor de training
sdv   =  standaarddeviatie van de groep bij de voormeting

Een effectsize van .2 wordt een klein effect genoemd, .5 een redelijk en .8 een groot effect

(Cohen, 1979; Glass, 1976). Uit de resultaten (zie Tabel 3.5) blijkt dat de effecten van beide

trainingsvormen zeer sterk waren. Een belangrijke bevinding uit de multilevel-analyses met

Tabel 3.5 Gemiddelde scores op de rollenspeltoets, standaarddeviaties en effectgroottes
Voormeting Nameting Vooruitgang

M  SD M  SD M  SD ES
TT1

ZI-WB1
2.00
2.05

.47

.45
3.00
3.08

.46

.42
.99

1.03
.51
.50

2.11
2.29

1 bij de nameting was een proefpersoon minder dan bij de voormeting

nameting als afhankelijke variabele en voormeting als covariaat was dat onderwijsvorm niet

een significante verbetering van het model opleverde. Dit betekent dat er geen verschil in

leereffect was tussen beide onderwijsvormen. Concluderend kan worden gesteld dat beide

trainingsvormen effectief waren wat het aanleren van gespreksvaardigheden betreft en dat er

geen verschil in leereffect bestond tussen beide onderwijsvormen.

Videotoets

Interne consistentie

Als maat voor de interne consistenties van beide toetsversies werd Cronbach's alpha berekend,

nadat de itemscores waren gemiddeld over beide beoordelaars. Na verwijdering van

onbetrouwbare toetsitems bestonden beide toetsversies uit 28 items, waarop een score van

maximaal 56 punten (maximaal twee punten per item) was te behalen. Uit Tabel 3.6 blijkt dat

de interne consistenties redelijk hoog tot hoog waren. Opvallend is dat de interne consistentie

bij de nameting van versie A iets lager was dan bij de voormeting. Vermoedelijk is restriction

of range bij de nameting hiervan de oorzaak. Inspectie van de standaarddeviaties laat zien dat

de spreiding inderdaad lager is bij de nameting. De gemiddelden op de toetsversies duiden op
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Tabel 3.6 Interne consistenties van de videotoets na correctie
Meetmoment Versie Alpha M SD

Voor- & Nameting A
B

.87

.81
24.02
26.05

9.27
7.65

Voormeting A
B

.80

.72
17.11
21.76

7.21
6.34

Nameting A
B

.67

.71
30.31
30.77

5.80
6.01

een verschil in moeilijkheidsgraad tussen beide versies: zowel bij de voormeting als bij voor-

en nameting samen worden op versie A gemiddeld lagere scores behaald dan op versie B.

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Om de mate van overeenstemming tussen de beoordelaars te bepalen zijn zowel Pearson's

product-moment-correlatiecoëfficiënt als de getransformeerde Gower berekend over de

totaalscores van de proefpersonen (zie Tabel 3.7). Voor zowel versie als meetmoment waren de

interbeoordelaarsbetrouwbaarheden met betrekking tot de rangordening van de proefpersonen

redelijk hoog tot zeer hoog met waarden van .72 tot .89. Op absoluut niveau stemden de

beoordelingen zeer goed overeen.

Tabel 3.7 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden videotoets
Pearson's pmcc Getransformeerde Gower

Versie Versie
Meetmoment A B A&B A B A&B
Voor- en nameting .89 .85 .87 .87 .87 .87
Voormeting .84 .81 .83 .88 .86 .87
Nameting .72 .75 .74 .87 .87 .87

Trainingseffect

In Tabel 3.8 staan de gemiddelden die op de voor- en nameting van de videotoets werden

behaald weergegeven met de bijbehorende standaarddeviaties. Uit de resultaten blijkt dat de

studenten op de nameting gemiddeld genomen één tot twee standaarddeviaties hoger scoorden

dan op de voormeting. Zoals in de tabel is te zien, liggen de gemiddelde scores van studenten

die de traditionele training volgden en studenten die de training in zelfinstructievorm volgden,

bij zowel de voor- als de nameting niet ver uiteen. Uit de resultaten van de multilevelanalyses

blijkt dat zowel het niveau van de student als het groepsniveau voor variantie in de scores op de

nameting zorgde (zie Tabel 3.9). Aangezien de intraclass-correlatie een waarde van .10 had,
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Tabel 3.8 Gemiddelden en standaarddeviaties
Voormeting Nameting

N   M SD   M SD
A voor, B na 48 16.96 6.91 29.85 6.12

TT B voor, A na 48 21.66 6.92 29.84 5.98

A & B samen 96 19.31 7.27 29.85 6.02

A voor, B na 44 17.27 7.61 31.77 5.80

ZI B voor, A na 53 21.85 5.84 30.74 5.66

A & B samen 97 19.77 7.04 31.21 5.71

A voor, B na 92 17.11 7.21 30.77 6.01

TT & ZI B voor, A na 101 21.76 6.34 30.31 5.80

A & B samen 193 19.54 7.15 30.53 5.89

Tabel 3.9 Resultaten uit de multilevel analyses
Model 1 Model 2 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij

30.56*** 0.53 30.55***

  0.29***
0.46
0.06

27.58***

  0.34***

  2.02**

1.26
0.06
0.80

Varianties Var. comp S.E. Var. comp S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

3.625

30.928

2.259

3.429

1.937

28.022

1.702

3.104

1.819

27.172

1.635

3.009
Deviance 1226.828 1201.979 1195.744

*** p < .001    ** p < .01

werd de multilevelstructuur in de analyses gehandhaafd. Evenals bij de rollenspeltoets was het

effect van de voormeting op de nameting duidelijk significant (t.o.v. het eerste model een

afname in de deviance van 24.849 bij df. 1, p < .001; z = 5.24, p < .001). De score op de

voormeting verklaarde 13% van de variantie in de scores op de nameting. De deviance daalde

door toevoeging van de toetsversie met 6.235 (p < .05) ten opzichte van het tweede model.

Toetsversie was significant van invloed op de scores (z = 2.52, p < .01) en verklaarde 3% van

de variantie in de scores op de nameting. Het gemiddelde beginniveau van de groep bleek na

correctie voor de score op de voormeting en voor toetsversie geen invloed te hebben op de

hoogte van de nametingsscore van de individuele student. Uit verdere analyses bleek bovendien

dat toevoeging van het assistentniveau geen verbetering van de schattingen opleverde.

Het doel van dit onderzoek was nagaan of beide trainingsvormen effectief waren en of

er een verschil in leereffect bestond tussen beide trainingsvormen. Uit de analyses met
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vooruitgang als afhankelijke variabele bleek dat het effect van de training significant was,

wanneer beide onderwijsvormen samen werden genomen. Studenten boekten, gemiddeld

genomen, een significante vooruitgang (vooruitgang = 10.99, s.e. = .53; z = 20.62, p < .001).

Wanneer het effect van beide trainingsvormen afzonderlijk werd beschouwd, bleek dat zowel

studenten uit TT als studenten uit ZI-WB significant vooruitgingen (vooruitgang TT = 10.60,

s.e. = .96, z = 11.07, p < .001; vooruitgang ZI-WB = 11.43, s.e. = .75, z = 15.33, p < .001). De

effectgroottes van beide trainingsvormen waren net als bij de rollenspeltoets zeer sterk (zie

Tabel 3.10). Uit de multilevel-analyses met nameting als afhankelijke variabele en voormeting

en versie als covariaat bleek een marginaal effect van onderwijsvorm (z = 1.48; p < .10),

waarbij het leereffect van ZI-WB sterker was dan dat van TT. De conclusie is opnieuw dat

beide trainingsvormen effectief waren wat het aanleren van gespreksvaardigheden betreft.

Daarnaast bleek de zelfinstructietraining marginaal betere leereffecten op te leveren dan

begeleide training.

Tabel 3.10 Gemiddelde scores op de videotoets, standaarddeviaties en effectgroottes
Voormeting Nameting Vooruitgang

M SD M SD M SD ES
TT
ZI-WB

19.31
19.77

7.27
7.04

29.85
31.21

6.02
5.71

10.54
11.43

7.46
7.39

1.45
1.62

Discussie

In dit onderzoek werd het effect van twee trainingsvormen voor een cursus in professionele

Gespreksvoering geëvalueerd. Hieronder worden kort de hoofdbevindingen uit het onderzoek

samengevat. Een uitgebreide bespreking vindt plaats na Studie 2. De verwachting was dat

zowel TT als ZI-WB effectief zouden zijn in het aanleren van gespreksvaardigheden. Uit de

resultaten bleek dat dit inderdaad het geval was: beide onderwijsvormen waren zeer effectief,

zowel wanneer het onderwijseffect werd gemeten met de rollenspeltoets als wanneer het werd

gemeten met de videotoets. De effectsizes die met de rollenspeltoets werden gevonden lijken

daarbij groter dan die bij de videotoets. Een verklaring hiervoor ligt wellicht in het feit dat de

toetsing door praktische omstandigheden niet consistent na de bestudering van het boek

plaatsvond. Door dit artefact in het onderzoeksdesign hadden de studenten ten tijde van de

voormeting van de rollenspeltoets naar alle waarschijnlijkheid nog geen kennis genomen van
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de literatuur over gespreksvoering, terwijl de meeste studenten op het moment dat de

voormeting van de videotoets plaatsvond de verplichte literatuur wel hadden bestudeerd.

Een belangrijke conclusie die op grond van deze bevindingen kan worden getrokken, is

dat met een reductie in begeleidingstijd van ongeveer 50% een minstens zo groot leereffect

wordt behaald als met een training waarbij vrijwel elk onderdeel onder begeleiding plaatsvindt.

Gezien het feit dat de begeleider bij die onderdelen waar begeleiding essentieel werd geacht

relatief meer werd ingezet dan bij TT, kan worden gesteld dat de inbreng van de student-

assistent efficiënter is benut. Wel gaven sommige studenten aan dat ze bij zelfinstructie-

onderdelen zoals het oefenen in het toepassen van vaardigheden behoefte hadden aan meer

individuele feedback van een begeleider.

Opvallend was dat bij beide toetsvormen de trainingsgroep, waarin studenten de

training volgden, een niet te verwaarlozen invloed op de variantie in de nametingsscores had.

Dit is niet zo verwonderlijk aangezien de groepsleden sterk op elkaar en op de student-assistent

waren aangewezen bij het doorlopen van de training. Bij TT waren de groepsleden vooral

afhankelijk van de begeleiding door de student-assistent. Bij ZI-WB was de voorzitter enerzijds

afhankelijk van de medewerking en motivatie van de groepsleden, anderzijds was de groep ook

afhankelijk van de inzet en motivatie van de voorzitter bij de voorbereiding en van de motivatie

van de andere groepsleden. Zoals uit reacties van studenten bleek kon één ongemotiveerde

persoon het leerproces van de hele groep verstoren. Ook zijn er reacties bekend van studenten

uit trainingsgroepen waarin alle groepsleden juist met veel enthousiasme en inzet alle

trainingsonderdelen voorbereidden en doorliepen. Zo zei één studente enthousiast 'volgens mij

hebben we in deze zelfinstructievorm veel meer geleerd dan we onder begeleiding zouden

hebben geleerd: iedereen deed heel erg goed mee en we bereidden het van tevoren steeds erg

goed voor'.

Studie 2

Methode

In Studie 2 is het effect van ZI-G (zie voor een uitgebreide bespreking Hoofdstuk 2)

onderzocht. Een belangrijk verschil met ZI-WB is dat in ZI-G de sturing door de computer

werd overgenomen. In TT vond de sturing door de begeleider plaats en in ZI-WB door de
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student die voorzitter was bij de oefeningen. Behalve dat in ZI-G de sturing via het

computerprogramma plaatsvond, werd bovendien rekening gehouden met de vraag naar extra

begeleiding van studenten uit ZI-WB: er werden extra intervisiemomenten in het programma

opgenomen waarin vragen van studenten konden worden beantwoord en onduidelijkheden

konden worden verhelderd. Ook met deze extra inzet van de assistent vond in ZI-G nog een

aanzienlijke besparing in begeleidingstijd plaats ten opzichte van TT. De verwachting was dat

ZI-G evenals TT en ZI-WB effectief zou zijn. Studie 2 verliep in grote lijnen hetzelfde als

Studie 1. Alleen daar waar afwijkingen optreden ten opzichte van Studie 1 wordt daarvan

verslag gedaan in de methode.

Proefpersonen

Het onderzoek naar het effect van ZI-G werd in het studiejaar 1998/1999 uitgevoerd onder 154

tweedejaars studenten Psychologie aan de RuG. Bij het uitvoeren van de multilevel-analyses

zijn drie personen uit de analyses verwijderd vanwege ontbrekende gegevens.

Interventie

Zelfinstructietraining met behulp van de computerapplicatie GEVAT

In ZI-G volgden studenten in groepjes van drie tot zes personen de training zelfstandig met

behulp van het computerprogramma GEVAT (1999; zie Adema et al, 1999). Ten opzichte van

ZI-WB vond een verbetering plaats door de 'droogzwemoefening' bij het onderdeel

Concretiseren, bestaande uit een gesprek dat in vijf fragmenten met opdrachten en feedback

was opgedeeld, te vervangen door korte videofragmenten met goede en foute

voorbeeldantwoorden met feedback (vergelijk Hoofdstuk 2, Figuur 2.1). De studenten kwamen

op vaste tijdstippen bijeen voor de training. Om de bijeenkomsten zo gestructureerd mogelijk te

laten verlopen, traden ze ook in deze versie om de beurt op als voorzitter. Deze voorzittersrol

was echter minder intensief dan bij ZI-WB, aangezien veel van de sturing bij de opdrachten

werd overgenomen door het computerprogramma. De onderdelen van GEVAT werden

individueel of in twee- of drietallen doorlopen. Bij die onderdelen waarop begeleiding

essentieel werd geacht, zie Studie 1, was de student-assistent aanwezig. Daarnaast was deze

twee keer een half uur aanwezig om oefeningen uit GEVAT met de groep na te bespreken.
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Instrumenten

Rollenspeltoets

Van de rollenspeltoets zijn dezelfde versies gebruikt als in Studie 1. Om de onderwijsdoelen

nog beter te dekken, werd bij beide versies een item toegevoegd, namelijk de regulerende

vaardigheid situatie-verduidelijken (zie Lang & Van der Molen, 1998).

Training van de acteurs. Voor Studie 2 werden nieuwe acteurs getraind. Er was meer

tijd nodig om een acteerniveau te bereiken vergelijkbaar met dat van de acteurs uit Studie 1.

Het bestuderen van de scripts kostte per script ongeveer 24 uur en het oefenen van de scripts

circa 30 uur. Aanvankelijk werden drie acteurs getraind, maar bij één acteur werden de

acteerkwaliteiten onvoldoende bevonden, zodat deze persoon voortijdig is gestopt met de

acteurstraining.

Beoordelaarstraining. Van de drie personen die deelnamen aan de acteurstraining

vervulden de twee personen, die de acteursrol bij de toetsafnames daadwerkelijk uitvoerden,

afwisselend de acteurs- en de beoordelaarsrol. De derde persoon beoordeelde alle studenten

(zie ook de paragraaf Onderzoeksopzet en procedure). Ook voor het bereiken van een

beoordelaarsniveau dat vergelijkbaar was met dat van de beoordelaars uit Studie 1 was meer

tijd nodig, namelijk ongeveer 24 uur in totaal.

Videotoets

Voor het meten van gespreksvaardigheden met de videotoets werden de toetsversies uit Studie

1 aangepast door items die de interne consistentie verlaagden te vervangen door nieuwe items.

Tevens werden de fragmenten van de nieuwe videotoets professioneel opgenomen, waarbij met

professionele acteurs werd gewerkt. Op grond van de inhoud van de fragmenten en de

beoordelaarstraining mag worden aangenomen dat de toetsen tamelijk goed vergelijkbaar zijn.

Beoordelaarstraining. De beoordelaars kregen een training van ongeveer dertien uur.

Deze was vergelijkbaar met die in Studie 1.

Onderzoeksopzet en procedure

De opzet en procedure van het onderzoek zijn vergelijkbaar met die uit Studie 1 (zie Overzicht

3.2). De enige verschillen met Studie 1 zijn dat de voormeting van de rollenspeltoets telkens in

de week voorafgaand aan de training werd afgenomen en dat studenten de rolinstructie voor de
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nameting van de rollenspeltoets om praktische redenen bij de voormeting van de videotoets

kregen uitgereikt, dat wil zeggen: ruim anderhalve week voor de nameting.

Overzicht 3.2 Design rollenspeltoets
Voormeting1 Training Nameting

Versie Acteur Versie Acteur

A

B

1
2
1

2
1
2

of

of

2
1
2

1
2
1

X

X

B

A

2
1
2

1
2
1

respectievelijk

respectievelijk

1
2
1

2
1
2

1 De kennistoets over het boek vond plaats vlak na de periode waarin de voormeting van de rollenspeltoets
 plaatsvond, d.w.z. dat naar alle waarschijnlijkheid de meeste proefpersonen het boek reeds geheel of
gedeeltelijk hadden bestudeerd op het moment dat de voormeting van de rollenspeltoets werd verricht.

Resultaten

Rollenspeltoets

Interne consistentie

Als maat voor de interne consistenties van beide toetsversies werd Cronbach's alpha berekend

over de itemscores, gemiddeld over beide beoordelaars (zie Tabel 3.11). De interne

consistenties van beide toetsversies waren matig tot hoog. De gemiddelden op de toetsversies

verschilden niet veel van elkaar, hetgeen duidt op een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Tabel 3.11 Interne consistenties van de rollenspeltoets
Meetmoment Versie Alpha M SD

Voor- & Nameting A (N = 152)
B (N = 154)

.82

.82
2.87
2.79

.51

.49

Voormeting A (N = 76)
B (N = 78)

.71

.63
2.51
2.43

.37

.30

Nameting A (N = 76)
B (N = 76)

.65

.62
3.22
3.16

.37

.35

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Om de mate van overeenstemming tussen de beoordelaars te bepalen zijn net als in Studie 1

Pearson's product-moment-correlatiecoëfficiënt en de getransformeerde Gower berekend (zie

Tabel 3.12). Zowel over versie als over meetmoment waren de waarden van de pmcc zeer hoog
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Tabel 3.12 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden rollenspeltoets
Pearson's pmcc Getransformeerde Gower

Versie Versie
Meetmoment Beoordelaars A B A&B A B A&B

Voor- en nameting 1 & 2
1 & 3

.99

.97
.99
.97

.99

.97
.97
.96

.98

.95
.97
.95

Voormeting 1 & 2
1 & 3

.99

.94
.98
.95

.98

.95
.97
.95

.98

.96
.98
.96

Nameting 1 & 2
1 & 3

.98

.96
.98
.92

.98

.94
.98
.96

.98

.95
.98
.96

met waarden van .92 tot .99. Ook op absoluut niveau weken de beoordelaars weinig van elkaar

af. Voor de overige analyses werden de scores van de beoordelaars dan ook gemiddeld.

Trainingseffect

In Tabel 3.13 staan de gemiddelden die op de voor- en nameting van de rollenspeltoets werden

behaald weergegeven met de bijbehorende standaarddeviaties. Uit de resultaten blijkt dat de

studenten op de nameting ongeveer twee standaarddeviaties hoger scoorden dan op de

voormeting. Uit de resultaten uit de multilevel-analyses blijkt dat alleen het studentniveau van

invloed was op de variantie van de scores op de nameting (zie Tabel 3.14). Net als in Studie 1

bleken studenten die bij de voormeting hoger scoorden, over het algemeen ook bij de nameting

Tabel 3.13 Gemiddelden en standaarddeviaties
Voormeting Nameting

N voor, N na M SD M SD
A voor, B na 76, 75 2.51 .37 3.17 .34

ZI B voor, A na 78, 77 2.43 .30 3.22 .38

A & B samen 154, 152 2.47 .34 3.19 .36

Tabel 3.14 Resultaten uit de multilevel-analyses
Model 1    Model 2       Eindmodel 3           

Vaste effecten Coëff. S.E. Coëff. S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Acteurij

3.19*** 0.03 3.19***

0.34***
0.03
0.08

  3.26***

  0.37***

-0.15**

0.04
0.08
0.05

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.003

0.126

0.008

0.016

0.003

0.113

0.007

0.014

0.004

0.107

0.007

0.014

Deviance 120.099 103.673 96.635
    *** p < .001    ** p < .01
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hoger te scoren: het effect van de voormeting was duidelijk significant (z = 4.17, p < .001;

t.o.v. model 1 een afname in deviance van 16.426 bij df. 1, p < .001). De score op de

voormeting verklaarde 10% van de variantie in de scores op de nameting. Behalve een invloed

van voormetingsscore, bleek er ook een invloed te zijn van de acteur-beoordelaarscombinatie (z

= -2.69, p < .01). Deze verklaarde 4% van de variantie in de nametingsscores. De deviance nam

ten opzichte van model 2 af met 7.038 (df. = 1, p < .01). De versie van de rollenspeltoets bleek

geen storende invloed te hebben op de nametingsscores (een afname in deviance van 2.477 bij

df. = 1, n.s.). Uit analyses bleek tevens dat na controle voor de voormetingsscore en voor

acteur-beoordelaarscombinatie het gemiddelde beginniveau van de groep niet van invloed was

op de hoogte van de nametingsscore van de individuele student.

De hoofdvraag was of de gespreksvaardigheid van studenten door het volgen van ZI-G

significant toenam. Hiertoe werden de analyses uitgevoerd met vooruitgang als afhankelijke

variabele. Er werd inderdaad een significant effect van ZI-G gevonden (vooruitgang = 0.72, s.e.

= .03, z = 21.15, p < .001). Om de scores van studenten die ZI-G volgden te kunnen vergelijken

met die van studenten die TT of ZI-WB volgden zijn de resultaten, hier ter verduidelijking

omgezet naar een schoolcijferschaal8, in Tabel 3.15 onder elkaar gezet. Uit inspectie van de

resultaten blijkt dat bij ZI-G de scores op de voor- en de nameting hoger zijn dan die van TT en

ZI-WB. Het effect van ZI-G was zeer sterk, net als de effecten van TT en ZI-WB. De

effectsizes van de drie trainingsvormen wijken nauwelijks van elkaar af.

Tabel 3.15 Gemiddelde scores op de rollenspeltoets getransformeerd naar een schoolcijferschaal,
standaarddeviaties en effectgroottes

Voormeting Nameting Vooruitgang
M SD M SD M SD ES

TT1

ZI-WB1

ZI-G2

3.25
3.36
4.30

1.06
1.01
  .77

5.50
5.69
5.93

1.03
  .94
  .81

2.24
2.32
1.62

1.15
1.14
  .92

2.11
2.29
2.10

1 bij de nameting was een proefpersoon minder dan bij de voormeting;
2 bij de nameting waren twee proefpersonen minder dan bij de voormeting

Videotoets

Interne consistentie

Als maat voor de interne consistentie werd Cronbach's alpha berekend, nadat de itemscores

waren gemiddeld over beide beoordelaars. Na verwijdering van toetsitems met negatieve item-

                                                
8 een schoolcijfer werd berekend met behulp van de volgende formule: cijfer = 1 +  (gemiddelde score-1)(9/4)
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totaalcorrelatie bestonden beide toetsversies uit 27 items, waarop een score van maximaal 54

punten was te behalen. Uit Tabel 3.16 blijkt dat de interne consistenties matig tot hoog waren.

Net als in Studie 1 is bij versie A restriction of range vermoedelijk de oorzaak van de lagere

alpha bij de nameting van versie A. Bij versie B bleek de spreiding zowel bij de voormeting als

de nameting niet groot te zijn, hetgeen een verklaring voor de lage interne consistentie van

versie B bij zowel voor- als nameting kan zijn. Net als in Studie 1 duiden de gemiddelden op

de toetsversies op een verschil in moeilijkheidsgraad: in tegenstelling tot Studie 1 wordt

behalve bij de voor- en nameting samen bij de nameting (in plaats van bij de voormeting) een

verschil in scores gevonden. Eveneens tegengesteld aan de bevindingen uit Studie 1 is dat niet

bij versie A, maar bij versie B gemiddeld lagere scores werden behaald.

Tabel 3.16 Interne consistenties van de videotoets na correctie
Meetmoment Versie Alpha M SD

Voor- & Nameting A (N = 153)
B (N = 153)

.87

.84
30.07
27.20

10.03
  8.88

Voormeting A (N = 75)
B (N = 78)

.66

.62
21.89
20.65

  6.52
  5.95

Nameting A (N = 78)
B (N = 75)

.63

.65
37.93
34.01

  5.47
  5.73

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Om de mate van overeenstemming tussen de beoordelaars te bepalen werd analoog aan Studie

1 Pearson's product-moment-correlatiecoëfficiënt en de getransformeerde Gower-coëfficiënt

berekend (zie Tabel 3.17). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheden waren zowel wat betreft de

rangorde van de scores als wat betreft het absolute niveau van de scores hoog tot zeer hoog met

waarden van .77 tot .95.

Tabel 3.17 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden videotoets
Pearson's pmcc Getransformeerde Gower

Versie Versie
Meetmoment A B A&B A B A&B
Voor- en nameting .95 .91 .93 .89 .89 .89
Voormeting .87 .77 .82 .91 .89 .89
Nameting .85 .84 .86 .89 .91 .89
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Trainingseffect

In Tabel 3.18 staan de gemiddelden weergegeven die op de voor- en nameting van de

videotoets werden behaald en de bijbehorende standaarddeviaties. Uit de resultaten blijkt dat

studenten op de nameting gemiddeld ruim twee standaarddeviaties hoger scoren dan op de

Tabel 3.18 Gemiddelden en standaarddeviaties
Voormeting Nameting

N voor, N na M SD M SD
A voor, B na 75, 75 21.89 6.52 34.01 5.73

ZI B voor, A na 78, 78 20.65 5.95 37.93 5.47

A & B samen 153, 153 21.26 6.25 36.01 5.92

Tabel 3.19 Resultaten uit de multilevel-analyses1

Model 1      Model 2     Eindmodel  
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij

36.07*** 0.64 36.13***

  0.38***
0.63
0.07

42.85***

  0.42***

 -4.50***

1.30
0.06
0.76

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

  2.51

32.573

2.110

3.904

  2.848

26.960

2.054

3.232

  3.364

21.525

2.071

2.581
Deviance 969.113 942.441 911.232

1    door missing data zijn uiteindelijk 152 personen in de analyses opgenomen
*** p < .001    ** p < .01

voormeting. Uit de resultaten van de multilevel-analyses (zie Tabel 3.19) bleek dat naast

studentniveau niet het groepsniveau, maar het assistentniveau van belang was voor de scores op

de nameting. Aangezien de intraclasscorrelatie een waarde van .07 had, hetgeen duidt op een

samenhang tussen personen die door dezelfde assistent werden begeleid, werd de

multilevelstructuur in de analyses gehandhaafd. Ook hier bleken studenten die hoog scoorden

op de voormeting eveneens hoger te scoren op de nameting. Het effect van de voormeting op

de nameting was duidelijk significant (z = 5.39, p < .001; t.o.v. model 1 een deviance-afname

van 26.672 bij df. 1, p < .001). De score op de voormeting verklaarde 15% van de variantie in

de scores op de nameting. Uit de multilevelanalyses bleek dat de toetsversie 14% van de

variantie in de nametingsscores verklaarde (z = -5.92, p < .001) en dat door toevoeging van

deze variabele de deviance ten opzichte van het tweede model daalde met 31.209 (p < .001).De

toetsversie was dus sterk van invloed op de nametingsscores. Het gemiddelde beginniveau van
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de groep bleek na correctie voor de score op de voormeting en voor toetsversie geen invloed te

hebben op de hoogte van de nametingsscore van de individuele student.

De vraag of ZI-G effectief was, kan bevestigend worden beantwoord. Uit analyses met

de vooruitgang als afhankelijke variabele bleek dat de vooruitgang in gespreksvaardigheid,

gemiddeld over toetsversies, significant was (vooruitgang = 14.92; s.e. = .77, z = 19.33; p <

.001). Om de effecten van de verschillende trainingsvormen te kunnen vergelijken, zijn de

resultaten, ook hier ter verduidelijking omgezet naar een schoolcijferschaal9, in Tabel 3.20

onder elkaar gezet. Uit de resultaten bleek dat ook bij deze toetsvorm het effect van ZI-G zeer

sterk was. Het effect van ZI-G lijkt bovendien zelfs groter te zijn dan dat van TT en ZI-WB.

Tabel 3.20 Gemiddelde scores op de videotoets getransformeerd naar een schoolcijferschaal,
standaarddeviaties en effectgroottes

Voormeting Nameting Vooruitgang
M SD M SD M SD ES

TT
ZI-WB
ZI-G

4.10
4.18
4.54

1.17
1.13
1.04

5.80
6.02
7.00

.97

.92

.99

1.69
1.84
2.46

1.20
1.19
1.12

1.45
1.62
2.37

Algemene discussie en conclusies

In dit hoofdstuk stond de evaluatie van zelfinstructie-onderwijs voor een training in

gespreksvaardigheden centraal. De verwachting was dat zowel TT als ZI-WB en ZI-G effectief

waren in het aanleren van gespreksvaardigheden. Begeleide training in gespreksvaardigheden

bleek inderdaad effectief, hetgeen in lijn is met eerder onderzoek (Van der Molen et al, 1995;

Smit, 1995; Smit & Van der Molen, 1995; 1996; zie ook Bögels & Kreutzkamp, 1990).

Behalve de traditionele training in gespreksvaardigheden was ook de training met

zelfinstructie-elementen zeer effectief en bleek deze een goed alternatief voor de traditionele

trainingsvorm. Zo werd in Studie 1 de effectiviteit van ZI-WB aangetoond en in Studie 2 werd

de effectiviteit van zelfinstructie-onderwijs gerepliceerd bij ZI-G. Bij de videotoetsen leek het

trainingseffect van ZI-G zelfs sterker dan dat van TT. Dit is in lijn met de resultaten uit de

meta-analyse van McNeil en Nelson (1991), waaruit bleek dat zelfinstructieprogramma's in

combinatie met regulier onderwijs de grootste leereffecten sorteerden.

                                                
9 een schoolcijfer werd berekend met behulp van de volgende formule:

cijfer = 1 +  (gemiddelde score)(9/maximaal haalbare score); de maximaal haalbare score was in Studie 1 56
en in Studie 2 54 punten.
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Het feit dat ZI-G bij de videotoets zulke sterke trainingseffecten sorteerde ten opzichte

van ZI-WB, is mogelijk gelegen in een grotere cognitieve belasting van de studenten bij ZI-

WB. In deze versie moesten studenten immers niet alleen zichzelf de stof en de vaardigheden

eigen maken, maar tevens afwisselend in de rol van voorzitter het groepsproces leiden, dus de

anderen instructie geven en hun leerproces reguleren. Deze combinatie van leren en voorzitten

was waarschijnlijk een zware taak. Bij ZI-G werd de aansturing van de groep bij het uitvoeren

van de oefeningen grotendeels overgenomen door het programma, waardoor de studenten zich

volledig op de te leren stof konden concentreren.

Gezien de resultaten is het op het gebied van basisgespreksvaardigheidstrainingen

kennelijk mogelijk een minstens even groot leereffect te bewerkstelligen wanneer de

hoeveelheid begeleiding tot de helft wordt gereduceerd. Een interessante vraag is wat de

werkzame bestanddelen van de zelfinstructietraining waren. In de eerste plaats was deze

trainingsvorm op dezelfde principes en inhoud gestoeld als de traditioneel begeleide vorm.

Deze trainingsopbouw bleek in de begeleide vorm effectief en het ligt daarom voor de hand dat

deze ook heeft bijgedragen aan het leereffect van de zelfinstructietraining. Daarnaast werd bij

de ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma rekening gehouden met belangrijke

leerprincipes (zie Hoofdstuk 2): er werd alleen tot zelfinstructie overgegaan wanneer het

mogelijk werd geacht deze leerprincipes in zelfinstructie te realiseren. Wanneer dit niet

mogelijk werd geacht werd begeleiding ingezet. Door deze combinatie van zelfinstructie en

begeleiding is het echter niet mogelijk conclusies te trekken over de bijdrage van de

zelfinstructievorm en de begeleiding aan de gevonden leereffecten. Er zijn twee elementen die

mogelijk een rol hebben gespeeld: a) de zelfinstructiemethode vraagt meer zelfstandigheid en

een actievere inzet van de student en laat de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces

meer aan de student over, hetgeen een positieve uitwerking kan hebben op prestaties (zie Van

Eijnatten, 1992) en b) bij de rollenspelen werd, door de verkleining van de trainingsgroepen,

intensiever begeleiding geboden in vergelijking met de oorspronkelijke, begeleide

trainingsvorm. Verder kan ook de uitwerking van het onderwijsmateriaal van invloed zijn

geweest op het effect van de training. Het ontwikkelen van een zelfinstructieprogramma vraagt

van de makers namelijk een grote zorgvuldigheid en explicitering bij de samenstelling van het

onderwijsmateriaal. Omdat de docent niet steeds aanwezig is, moet het materiaal zoveel

informatie bevatten dat de student ook in afwezigheid van de docent het programma kan
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doorlopen. Het is mogelijk dat hierdoor een kwaliteitsverbetering is opgetreden die losstaat van

de onderwijsmethode.

Opmerkelijk zijn de hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheden bij de rollenspeltoetsen.

De gevonden waarden zijn nog hoger dan de waarden die Smit (1995) vond (.81 ≤ rij ≤ .87). In

de methode van Smit werd de beoordelaars gevraagd elke actie met behulp van plussen en

minnen op twee categorieën te scoren, namelijk kwaliteit en hoeveelheid / timing. Blijkbaar is

de scoring van acties op een 5-puntsschaal eenduidiger dan het scoren van elke actie op twee

categorieën. Dit lijkt aannemelijk, aangezien het nemen van twee beslissingen per actie

mogelijk een hogere cognitieve belasting vormt (vgl. Fleenor, 1996). Daar komt bij dat het

lastig is de categorieën kwaliteit en timing van elkaar te scheiden. Wanneer de timing bij het

toepassen van een vaardigheid niet goed is, is de kans groot dat de kwaliteit ook niet goed is.

De acteur-beoordelaarscombinatie uit Studie 2 bleek 4% van de variantie in de

nametingsscores te verklaren. Hoewel de tekst van het script zorgvuldig was ingestudeerd,

hebben beide acteurs kennelijk toch enigszins verschillende reacties uitgelokt bij de studenten.

Een verklaring voor deze bevinding ligt mogelijk in een verschil in intonatie en stemvolume

tussen de acteurs. Uit onderzoek is gebleken dat intonatie inderdaad van invloed kan zijn op

behulpzaamheid die anderen tonen (Goldman & Fordyce, 1983; McCluskey & Albas, 1981).

Praktische implicaties

In dit onderzoek is ondersteuning gevonden voor de effectiviteit van zelfinstructie-onderwijs

bij een training in gespreksvaardigheden. Uit de resultaten bleek dat zelfinstructie minstens

even effectief was als training onder begeleiding. Blijkbaar is het bij

gespreksvaardigheidsonderwijs mogelijk om met een reductie in begeleiding en efficiëntere

inzet van de docent bij onderdelen waar dat essentieel wordt geacht minstens even goede

trainingseffecten te behalen als in TT, wanneer het onderwijsmateriaal met grote

zorgvuldigheid is samengesteld. Wat betreft de efficiëntie van dit onderwijs in termen van

docentinzet moet opgemerkt worden dat er in de uitvoering van het onderwijs weliswaar een

besparing in docenttijd valt te realiseren, maar dat de ontwikkeling van het programma enkele

arbeidsjaren heeft gevergd.

Gezien het feit dat met de huidige zelfinstructie-programma's minstens even goede

resultaten werden behaald als met training onder begeleiding, kan worden gesteld dat het

mogelijk is gespreksvaardigheden aan te leren door bepaalde begeleide trainingsonderdelen te
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vervangen door zorgvuldig geconstrueerde zelfinstructie-onderdelen. Bij de huidige

programma's is ervoor gekozen onderdelen als theorie bestuderen, het bekijken en bespreken

van videovoorbeelden met inadequate en adequate toepassing van gespreksvaardigheden en het

doen van 'droogzwemoefeningen' in het toepassen van gespreksvaardigheden in zelfinstructie

aan te bieden. Bij de rollenspelen daarentegen werd juist extra begeleiding ingezet. De

gemaakte keuzes lijken verantwoord: juist deze specifieke combinatie van zelfinstructie en

begeleiding bleek goede effecten op te leveren (zie ook McNeil & Nelson, 1991). De resultaten

uit dit onderzoek kunnen dan ook leiden tot het besluit over te gaan op zelfinstructie bij

trainingen in gespreksvaardigheden. De positieve trainingseffecten van de

zelfinstructieprogramma's die hier worden beschreven impliceren echter niet dat de begeleiding

zonder problemen nog verder kan worden gereduceerd. Bovendien wil het feit dat zelfinstructie

even effectief is als begeleide training nog niet zeggen dat de nieuwe onderwijsvorm voor

iedereen even effectief is. Zelfinstructie vraagt meer verantwoordelijkheid van de student dan

begeleide training en het is mogelijk dat de ene student die verantwoordelijkheid beter aankan

dan de andere.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Zoals gezegd is het niet mogelijk de effectiviteit van de zelfinstructieprogramma's volledig te

verklaren. Vervolgonderzoek zou zich in de eerste plaats kunnen richten op de vraag waardoor

het succes van het zelfinstructie-onderwijs wordt beïnvloed: wat is de rol van de

onderwijsmethode en wat die van de uitwerking van het onderwijsmateriaal. Daarnaast is het

interessant om de effectiviteit van beide onderwijsvormen te onderzoeken bij de verschillende

trainingsonderdelen. Op deze manier is het wellicht mogelijk het onderwijs nog meer te

verbeteren. Zo is het bijvoorbeeld interessant om na te gaan wat een effectievere

onderwijsmethode is voor de 'droogzwemoefeningen': begeleid onderwijs of zelfinstructie.

Verder zou kunnen worden nagegaan wat de invloed is van extra begeleiding bij rollenspelen

op trainingseffectiviteit.

In de tweede plaats verdient het aanbeveling onderzoek te doen naar de

generaliseerbaarheid van de huidige bevindingen wat betreft de effectiviteit van zelfinstructie

naar vervolgtrainingen in gespreksvaardigheden waarin bijvoorbeeld complexe vaardigheden of

complexe gespreksmodellen centraal staan. Oefeningen die betrekking hebben op complexere

vaardigheden vereisen vermoedelijk complexere feedback. Het is de vraag of de docent in zo'n
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geval kan worden vervangen door een zelfinstructieprogramma en of de docentinzet evenzeer

kan worden gereduceerd als in het onderhavige onderzoek.

In de derde plaats is het interessant na te gaan in hoeverre verschillen tussen studenten

in bijvoorbeeld persoonlijkheid en leerstijl leereffecten van verschillende trainingsvormen

beïnvloeden. Op deze vraag zal in Hoofdstuk 5 van dit proefschrift worden ingegaan. Ter

voorbereiding daarop wordt in het volgende hoofdstuk eerst ingegaan op de meer algemene

vraag naar de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid.




