
Hoofdstuk 4  De relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl10

Inleiding

Introductie

Het effect van onderwijs lijkt niet alleen van de kwaliteit van het onderwijs af te hangen, maar

ook van de leerstijl van de studenten. Als een student een ineffectieve wijze van studeren

hanteert, zullen diens studieresultaten minder goed zijn dan die van een student met een

vergelijkbaar intelligentieniveau, die op een effectievere manier studeert. Daarnaast

functioneren sommige studenten wellicht beter in de ene onderwijsvorm dan in de andere.

Leerprocessen en leerstijlen krijgen dan ook steeds meer aandacht in de literatuur (Kolb, 1984;

Vermunt, 1992). Het lijkt van belang te weten of leerstijlen gefundeerd zijn in de

persoonlijkheid of worden beïnvloed door bijvoorbeeld motivatie of situatiekenmerken zoals

onderwijstype. Onderzoeksgegevens hierover kunnen belangrijke implicaties hebben voor de

manier waarop kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs kunnen worden bereikt.

Wanneer blijkt dat leerstijl sterk is gefundeerd in persoonlijkheid moet in het onderwijs

mogelijk rekening worden gehouden met verschillen tussen lerenden. In dit hoofdstuk wordt de

relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid onderzocht. Voordat deze vraag wordt behandeld

wordt eerst beschreven wat onder leerstijl en persoonlijkheid wordt verstaan.

Leerstijl

De term 'leerstijl' lijkt in de 70-er jaren te zijn opgekomen als een meer alledaagse term die

verwijst naar cognitieve stijl of als vervanging voor de term 'cognitieve stijl' (Riding &

Cheema, 1991). Het begrip 'cognitieve stijl' werd door Allport (1937) omschreven als de voor

een persoon karakteristieke of gebruikelijke wijze om problemen op te lossen, te denken, waar

te nemen en te herinneren. Er zijn verschillende visies op het begrip leerstijl. Zo verschillen

onderzoekers van mening over de mate waarin leerstijl wordt bepaald door aanleg- of

                                                
10 Dit hoofdstuk is deels gepubliceerd in het Tijdschrift voor Onderwijsresearch (Adema, Van der Zee & Van

der Molen, 2000)
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omgevingsfactoren. Volgens Riding en Cheema wordt op drie manieren tegen (leer)stijlen

aangekeken: als een structuur, als een proces en als beide. Wanneer stijl als een structuur wordt

opgevat, betekent dit dat deze variabele wordt gezien als stabiel over tijd. Iemands stijl is dan

een gegeven in een trainings- of onderwijssetting. Als de stijl van de lerende is vastgesteld kan

het leermateriaal daaraan worden aangepast. Wanneer stijl wordt gezien als een proces, wordt

deze als veranderbaar en dynamisch beschouwd. Wanneer stijl wordt gezien als een combinatie

van structuur en proces, betekent dit dat stijl wordt gezien als redelijk stabiel, maar wel

veranderbaar. Vermunt sluit bij deze laatste invalshoek aan en ziet leerstijl als het resultaat van

de interactie tussen persoonsgebonden en omgevingsgebonden invloeden. Deze opvatting

wordt gedeeld door de auteurs van dit onderzoek. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de

indeling in leerstijlen zoals Vermunt (1992) die formuleerde.

Leerstijldefinities verschillen voorts in de reikwijdte en de breedte van het begrip en in

de te onderscheiden leerwijzen. Waar Kolb (1984) zich bij zijn metingen van leerstijl op leren

in het algemeen richt, beperkt Vermunt zich heel nadrukkelijk tot onderwijssituaties. Vermunt

onderzocht de leerstijlen van studenten uit het universitair en het hoger beroepsonderwijs. In

tegenstelling tot andere auteurs, die leerstijl definiëren als de neiging om uit eigen beweging

van dezelfde leerstrategieën gebruik te maken in verschillende (leer)situaties (Moran, 1991;

Schmeck & Geisler-Brenstein, 1989), vat Vermunt leerstijl op als meer dan alleen

leerstrategieën. Hij omschrijft leerstijl als een samenhangend geheel van de leer- en regulatie-

activiteiten die studenten ontplooien, hun studie-opvattingen en hun studiemotieven.

De indeling van Vermunt

Vermunt onderscheidt vier leerstijlen. Deze leerstijlen bestaan uit combinaties van

leerstrategieën, regulatiestrategieën, mentale leermodellen oftewel opvattingen over het

onderwijs en het leerproces en leeroriëntaties oftewel motieven om te studeren. Hieronder

volgt een overzicht van de verschillende leerstijlcomponenten en van de vier leerstijlen.

Verwerkingsstrategieën. Uit het onderzoek van Vermunt (1992, 1994) naar leerstijlen

en -strategieën bleek dat over het algemeen vijf leeractiviteiten in zodanige combinaties

worden toegepast, dat drie leer- of verwerkingsstrategieën ontstaan: diepteverwerking,

stapsgewijze verwerking en concrete verwerking. Studenten die gebruik maken van een

diepteverwerkingsstrategie proberen structuur aan te brengen in de studiestof, zoeken naar

verbanden en hebben een kritische houding ten opzichte van de te bestuderen stof. Studenten
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die de leerstof stapsgewijs verwerken, herhalen de studiestof vaak, leren rijtjes uit hun hoofd en

gaan gedetailleerd en stapsgewijs te werk. Een leerstrategie die door concrete verwerking wordt

gekenmerkt richt zich op het toepassen en concreet maken van te bestuderen leerstof. Een

vergelijkbaar onderscheid als dat tussen diepteverwerking en stapsgewijze verwerking is

overigens ook bij andere auteurs te vinden: een holistische versus een serialistische (Pask,

1988), een holistische of non-analytische versus een analytische leerstrategie (Beyler &

Schmeck, 1992) en een diepe versus een oppervlakkige leerstrategie (Marton & Säljö, 1984).

Hierbij zijn de holistische en de non-analytische leerstrategieën te vergelijken met

diepteverwerking en de serialistische, de analytische en de oppervlakkige leerstrategieën met

stapsgewijze verwerking.

Regulatiestrategieën. Vermunt stelde tevens vast dat er drie regulatiestrategieën zijn,

namelijk een intern gestuurde, een extern gestuurde en een stuurloze regulatiestrategie. Bij de

intern gestuurde strategie sturen studenten zelf hun leerprocessen, bewaken ze hun

leerresultaten en bepalen ze vaak zelf wat ze leren. Zij raadplegen zelf bijvoorbeeld andere

literatuur naast de verplichte literatuur. Studenten met een extern gestuurde strategie laten zich

bij het sturen van leerprocessen en -inhoud en bij het bewaken van leerresultaten in hoge mate

leiden door de sturing vanuit het onderwijs. Van een stuurloze strategie is sprake wanneer

studenten aan de ene kant hun leerprocessen en -resultaten niet zelf weten te sturen, maar aan

de andere kant ook te weinig houvast hebben aan de sturing vanuit de onderwijsomgeving.

Mentale leermodellen. Uit de analyses van Vermunt kwamen voorts vijf mentale

leermodellen naar voren. Sommige studenten zien studeren als het opnemen van aangeboden

kennis. Andere studenten vatten studeren op als het opbouwen van eigen kennis en inzichten.

Weer andere studenten vinden dat het onderwijs stimulerend moet zijn of studeren en

overleggen graag samen met medestudenten. Daarnaast zijn er studenten die vinden dat men de

kennis die men verwerft moet leren gebruiken.

Leeroriëntaties. Tenslotte leverde het onderzoek van Vermunt vijf leeroriëntaties op.

Sommige studenten doen hun studie vanuit persoonlijke interesse, anderen zijn gericht op het

uittesten van eigen capaciteiten. Verder zijn er studenten met een certificaatgerichte oriëntatie,

met een beroepsgerichte oriëntatie en studenten met een ambivalente, onzekere oriëntatie

tegenover hun studie. De studenten uit de laatste categorie vragen zich af of ze de juiste studie

hebben gekozen, of ze de studie wel aankunnen en of ze wel verder zullen gaan.
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Schema 4.1 De leerstijlenindeling van Vermunt (1992)

Betekenisgericht Reproductief Toepassingsgericht Ongericht

leerstrategie diepteverwerking stapsgewijze verwerking concrete verwerking

regulatie-
strategie

zelfgestuurd extern m.b.t. leerprocessen
& -resultaten

stuurloos

leermodel opbouw kennis &
inzichten

opname van kennis gebruik van kennis stimulering
samenwerking

leeroriëntatie persoonlijke
interesse

certificaatgericht
uittesten eigen capaciteiten

beroepsgericht ambivalent

Leerstijlen. Uit het onderzoek van Vermunt bleek dat de leer- en regulatie-activiteiten

die studenten uitvoeren en de studie-opvattingen en -motieven die zij hebben zodanig met

elkaar samenhangen, dat van vier leerstijlen kan worden gesproken (zie Schema 4.1): een

betekenisgerichte, een reproductiegerichte, een toepassingsgerichte en een ongerichte leerstijl.

Studenten met een betekenisgerichte leerstijl zoeken naar verbanden in de studiestof, proberen

zelf structuur aan te brengen en staan kritisch tegenover de te bestuderen stof

(diepteverwerking). Ze bepalen zelf hoe ze leren en wat ze belangrijk vinden (zelfsturing). Ze

zien studeren als het opbouwen van kennis en inzichten en studeren uit persoonlijke interesse.

Slaats, Van der Sanden & Lodewijks (1996) vonden bij leerlingen uit het middelbaar

beroepsonderwijs een vergelijkbare leerstijl, die zij 'constructieve' leerstijl noemen. Studenten

met een reproductiegerichte leerstijl leren de studiestof vaak uit hun hoofd, herhalen de stof

veelvuldig en gaan gedetailleerd te werk (stapsgewijze verwerking). Daarnaast laten zij zich

door het onderwijs sturen en zien ze studeren als het opnemen van kennis. Ze zijn gericht op

het behalen van certificaten en het uittesten van eigen capaciteiten. Studenten met een

toepassingsgerichte leerstijl proberen datgene wat ze leren in de praktijk toe te passen

(concrete verwerking). Ze zien studeren dan ook als het leren gebruiken van de kennis die men

verwerft en zijn bij het studeren gericht op hun toekomstige beroep (beroepsgerichte

leeroriëntatie). Studenten met een ongerichte leerstijl, bij Slaats et. al. (1996) 'passieve' leerstijl

genoemd, vinden het moeilijk om hun eigen leren te sturen, maar hebben ook nauwelijks

houvast aan de aanwijzingen in de studiestof of van docenten (stuurloze regulatiestrategie). Ze

vinden dat het onderwijs stimulerend hoort te zijn en werken graag samen met medestudenten.

Verder staan ze onzeker tegenover hun studie (ambivalente leeroriëntatie): ze twijfelen of ze

goed genoeg zijn om de studie af te maken of ze vragen zich af of ze wel de goede studie

hebben gekozen. Aangezien er slechts weinig empirische evidentie is voor de indeling van
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Vermunt (Busato, 1998; Schouwenburg, 1996), werd in het onderhavige onderzoek nagegaan

of de leerstijlen zoals Vermunt ze formuleerde repliceerbaar waren.

Vermunt (1992) beschouwt leerstijlen niet als eigenschappen van studenten, maar als

het gevolg van de wisselwerking tussen persoonsgebonden en omgevingsgebonden invloeden.

Daarbij zouden persoonsgebonden invloeden als leeftijd, vooropleiding, geslacht, intelligentie

en onderwijservaring voor consistentie zorgen in de wijze waarop mensen leren. Echter, buiten

geslacht en in zekere mate intelligentie betreffen de persoonsgebonden variabelen die Vermunt

noemt variabelen die naarmate de tijd verstrijkt niet zozeer gelijk blijven: de leeftijd van

mensen verandert voortdurend, de hoeveelheid onderwijservaring groeit vaak met de tijd en het

opleidingsniveau stijgt eveneens vaak met de tijd. Op de relatie tussen persoonsgebonden

invloeden als persoonlijkheidseigenschappen, die als tamelijk stabiel worden beschouwd, en

leerstijlen van studenten gaat Vermunt niet in. Het huidige onderzoek is gericht op de relatie

tussen persoonlijkheid en leerstijl.

Persoonlijkheid

Bij het beschrijven van de persoonlijkheid wordt in dit onderzoek uitgegaan van de 'Big Five'.

In een groot aantal onderzoeken waarin persoonlijkheidsbeschrijvende termen werden gebruikt,

zijn vijf factoren gevonden waarmee het domein van de persoonlijkheid kan worden

beschreven (Digman, 1990; Goldberg, 1993; McCrae & John, 1992). Deze 'Big Five' zijn in

verschillende culturen gevonden, waardoor het vermoeden bestaat dat het hier universele

eigenschappen betreft (Digman, 1990). Een Nederlands instrument voor het beschrijven van de

persoonlijkheid in termen van vijf dimensies is de Five Factor Personality Inventory (FFPI,

Hendriks, 1997). Deze vragenlijst meet de volgende vijf factoren: (I) Extraversie, (II) Mildheid,

(III) Zorgvuldigheid, (IV) Emotionele Stabiliteit en (V) Autonomie. Elke dimensie heeft een

positieve en een negatieve pool. Uit onderzoek is gebleken dat de stabiliteit van deze factoren

substantieel was met stabiliteitscoëfficiënten variërend van .79 tot .83 over een periode van zes

maanden (Hendriks, 1997).

Personen die hoog scoren op Extraversie babbelen graag, terwijl laagscoorders

gezelschap vermijden en zich afzonderen. Milde personen houden rekening met andermans

gevoelens en belangen, terwijl personen die laag op Mildheid scoren anderen hun wil opleggen.

Zorgvuldigheid wordt aan de positieve pool gekenmerkt door eigenschappen als 'werkt graag

volgens schema' en aan de negatieve pool door 'doet dingen zonder planning'. Emotioneel
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Stabiele personen kunnen problemen van zich afzetten, terwijl personen die minder stabiel zijn

zichzelf juist problemen aanpraten. Autonomie tenslotte heeft betrekking op intellectuele

zelfstandigheid: personen die hoog scoren op deze factor weten verbanden te leggen en willen

zich een eigen mening vormen. Personen die laag scoren op Autonomie laten zich leiden door

wat anderen doen.

De relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl

In eerder onderzoek is een relatie gevonden tussen persoonlijkheidseigenschappen en

studeergedrag. Zo vond Blickle (1996) bijvoorbeeld een sterke relatie tussen diepteverwerking

en de persoonlijkheidsfactor Openness to Experience (r = .49), vergelijkbaar met de factor

Autonomie. Hieronder worden de hypothesen in het huidige onderzoek beschreven en

onderbouwd.

Hypothesen

De hypothesen in het onderhavige onderzoek zijn samengevat in Schema 4.2. Te zien is dat er

vier series verwachtingen zijn te onderscheiden met betrekking tot de relatie tussen leerstijl en

persoonlijkheid. De eerste serie verwachtingen heeft betrekking op de betekenisgerichte

leerstijl. Verwacht werd dat de betekenisgerichte leerstijl en alle componenten van deze

leerstijl (diepteverwerking, zelfsturing, een mentaal leermodel waarin leren wordt opgevat als

het opbouwen van kennis en een leeroriëntatie gebaseerd op persoonlijke interesse) positief

samenhangen met Autonomie. In verschillende onderzoeken is hiervoor empirische

ondersteuning gevonden. Zo vonden Slaats, Van der Sanden & Lodewijks (1996) dat leerlingen

Schema 4.2 Verwachtingen m.b.t. de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid
Karakterisering1 Karakterisering

Betekenisgericht
Diepteverwerking
Zelfsturing
Opbouw kennis & inzichten
Persoonlijke interesse

Toepassingsgericht
Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

V +

V +

V +

V +

V +

V +

III + & V +

Reproductiegericht
Stapsgewijze verwerking
Extern gestuurd
Opname van kennis
Certificaatgericht
Uittesten eigen capaciteiten

Ongericht
Stuurloos
Stimulerend onderwijs
Samenwerking
Ambivalent

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III - & V -

III - & V -

V -

V -

IV -

1 I = Extraversie, II = Mildheid, III = Zorgvuldigheid, IV = Emotionele Stabiliteit, V = Autonomie, een +
duidt op een positieve relatie, een - op een negatieve relatie
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uit het middelbaar beroepsonderwijs met een constructieve leerstijl significant hoger scoorden

op Openheid dan leerlingen met een reproductieve of een passieve leerstijl. Zoals gezegd vond

Blickle (1996) een samenhang tussen de leerstrategie diepteverwerking en de Big-Five factor

Openness to Experience (.49). Gadzella en Penland (1995) vonden een relatie tussen enerzijds

vaardigheden die samenhangen met diepteverwerking, zoals gevolgtrekkingen maken,

bewijsmateriaal wegen en argumenten evalueren en anderzijds creativiteit, dikwijls

geassocieerd met factor V. Wat betreft zelfsturing ligt het voor de hand dat gedragingen als het

toetsen van leervorderingen door zelf bedachte vragen, het zelf stellen van leerdoelen en zelf

toevoegen van extra literatuur aan de opgegeven stof positief samenhangen met zich een eigen

mening willen vormen (V +) en negatief met niets in zijn/haar eentje ondernemen, kenmerkend

voor mensen die laag scoren op factor V. Een gerichtheid op het opbouwen van eigen kennis en

inzichten duidt op zelfstandigheid en onafhankelijkheid bij het leren, hetgeen een positieve

relatie met Autonomie aannemelijk maakt. Met betrekking tot leeroriëntatie bleek uit

onderzoeksresultaten van Eison (1982) dat studenten die op leren waren gericht (vergelijk

Vermunts schaal persoonlijke interesse) meer fantasierijk en onafhankelijk (V +) waren dan

studenten die meer op het behalen van cijfers waren gericht.

De tweede serie hypothesen heeft betrekking op de reproductiegerichte leerstijl. Op

inhoudelijke gronden werd verwacht dat de reproductiegerichte leerstijl en de componenten

stapsgewijze verwerking, externe sturing en leren als het opnemen van kennis een positief

verband vertonen met Zorgvuldigheid en een negatief verband met Autonomie. Een relatie met

Zorgvuldigheid is aannemelijk gezien de systematische en grondige werkwijze die

karakteristiek is voor de reproductiegerichte leerstijl en die tevens naar voren komt bij het

grondig stap voor stap doorwerken van de studiestof, kenmerkend voor stapsgewijze

verwerking, bij het nauwgezet volgen van aanwijzingen in de schaal externe sturing en bij het

werken volgens een vast patroon. Een neiging tot opname van kennis wordt gekenmerkt door

veel inzet, discipline en zorgvuldigheid in werkwijze, hetgeen eveneens duidt op een positieve

relatie met Zorgvuldigheid. Daarnaast komt uit de schaal opname van kennis met betrekking tot

het volgen van studieaanwijzingen een afhankelijkheid van docent en onderwijs naar voren die

wijst op volgzaamheid en gebrek aan eigen mening en daarmee dus op een negatieve relatie

met Autonomie.

De derde serie hypothesen betrof de toepassingsgerichte leerstijlelementen. De relatie

tussen de toepassingsgerichte hoofdschaal en persoonlijkheid werd exploratief onderzocht.
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Hoewel uit recent onderzoek van Busato (1998) en Busato, Prins, Elshout en Hamaker (1999)

aanwijzingen zijn gevonden voor een relatie met Ontwikkeling (vergelijkbaar met Autonomie)

en Mildheid, werden geen hypothesen betreffende deze relaties opgesteld, omdat er inhoudelijk

gezien niet een logische verklaring voor genoemde relaties lijkt te zijn. Wel werd op

inhoudelijke gronden een positieve correlatie verwacht tussen de beroepsgerichte leeroriëntatie

en Zorgvuldigheid en tussen concrete verwerking en beroepsgerichte leeroriëntatie enerzijds

en Autonomie anderzijds. Het is namelijk aannemelijk dat iemand met een beroepsgerichte

leeroriëntatie, dat wil zeggen iemand die handelt met het oog op de toekomst, systematisch en

volgens plan handelt, iets wat typisch is voor de Big Five-schaal Zorgvuldigheid. Aangezien

studenten met deze oriëntatie waarschijnlijk ook meer op de voor hen relevante en nuttige

leerstof zijn gericht en daarom wellicht minder zorgvuldig omgaan met leerstof die hun minder

relevant lijkt, wordt tevens verwacht dat de relatie met Zorgvuldigheid slechts matig is. De

schalen concrete verwerking en beroepsgerichte leeroriëntatie vertegenwoordigen daarnaast een

zelfstandigheid die samen zou kunnen hangen met Autonomie.

De vierde serie hypothesen betrof de ongerichte leerstijl. Op inhoudelijke gronden werd

verwacht dat de ongerichte leerstijl en de component stuurloze leerstrategie negatief aan

Zorgvuldigheid zijn gerelateerd, dat de ongerichte leerstijl en de componenten stuurloze

leerstrategie, stimulerend onderwijs en samen studeren negatief aan Autonomie zijn gerelateerd

en dat de component ambivalente leeroriëntatie negatief samenhangt met Emotionele

Stabiliteit. Het gebrek aan systematiek in de werkwijze van studenten met een ongerichte

leerstijl maakt een negatief verband met Zorgvuldigheid aannemelijk. Stuurloos leergedrag

wordt gekarakteriseerd door weinig zelfdiscipline, wat derhalve duidt op een negatief verband

met Zorgvuldigheid, en door onzelfstandigheid, hetgeen wijst op een negatief verband met

Autonomie. De schalen stimulerend onderwijs en samen studeren vertonen een afhankelijkheid

van docent en onderwijs respectievelijk medestudenten, die duidt op een negatieve relatie met

Autonomie. Uit de ambivalente leeroriëntatie spreekt twijfel en gebrek aan zelfvertrouwen,

kenmerkend voor hoog neurotische personen (IV-).

In het hiernavolgende wordt een tweetal studies naar de relatie tussen leerstijl en

persoonlijkheid beschreven. Behalve dat het eerste onderzoek was gericht op de relatie tussen

leerstijl en persoonlijkheid, werd zoals gezegd de repliceerbaarheid van de leerstijlen van

Vermunt onderzocht. In de tweede studie werd getracht de bevindingen uit Studie 1 met

betrekking tot de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid te repliceren.
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Studie 1

Methode

Proefpersonen en procedure

De proefpersoongroep bestond uit 193 tweedejaarsstudenten psychologie (53 mannen en 140

vrouwen), die in het jaar 1997/1998 deelnamen aan de verplichte tweedejaarscursus

gespreksvoering die in Studie 1 van Hoofdstuk 3 is beschreven. De leeftijd varieerde van 19 tot

45 jaar (M = 21.4, SD = 3.35). Het onderzoek werd gepresenteerd als onderdeel van de cursus.

De gegevensverwerking was anoniem. Alle cursisten vulden de vragenlijsten in op het eerste

dagdeel van de cursus. De proefpersonen werden enkele maanden na deelname geïnformeerd

over hun scores op beide vragenlijsten.

Instrumenten

De Inventaris Leerstijlen (ILS)

De ILS (Vermunt & Van Rijswijk, 1990) is een vragenlijst voor het in kaart brengen van de

leerstrategieën, regulatiestrategieën, mentale leermodellen en leeroriëntaties van studenten. De

ILS bevat 16 schalen, waarvan vier elk in twee subschalen zijn onderverdeeld. In totaal bevat

de ILS 120 items: 27 uitspraken over leerstrategieën, 28 over regulatiestrategieën, 40 over

mentale leermodellen en 25 over leeroriëntaties. Het aantal items per schaal varieert van vijf tot

elf over de schalen en van vier tot negen over de subschalen. Voorbeelden van items zijn 'ik

vergelijk mijn visie op een onderwerp uit de cursus met de visie van de auteurs', 'ik leer alles

precies zoals het in de studieboeken staat' en 'mijn belangrijkste doel bij deze studie is om

mezelf voor te bereiden op de uitoefening van een beroep'. Elk item dient op een 5-puntsschaal

te worden beantwoord, waarbij (1) 'helemaal niet van toepassing' betekent, (3) 'neutraal' of

'weet niet' en (5) 'helemaal van toepassing'. Per schaal wordt het totaal van de zelfoordelen

berekend door de scores op te tellen. De leerstijlscores kwamen tot stand door de totalen van de

bijbehorende subschalen te sommeren.

De Five Factor Personality Inventory

De FFPI (Hendriks, 1997; Hendriks, Hofstee & De Raad, 1999a; 1999b) meet vijf

persoonlijkheidsfactoren, namelijk Extraversie, Mildheid, Zorgvuldigheid, Emotionele

Stabiliteit en Autonomie. Elke factor van de FFPI wordt gerepresenteerd door 20 items. Per
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schaal zijn er tien items die betrekking hebben op de positieve pool en tien items die betrekking

hebben op de negatieve pool van de factor (zie Schema 4.3). Daarnaast hebben de items

dikwijls een secundaire lading op een andere factor. Voor het verkrijgen van onafhankelijke

factorscores is een orthogonaliseringsprocedure nodig (Hendriks, 1997). De 100 items moeten

op een vijfpuntsschaal worden beantwoord, waarbij (1) 'helemaal niet van toepassing' betekent

en (5) 'helemaal van toepassing'. De tijd die nodig is om de test in te vullen bedraagt 10 tot 15

minuten. De testscores worden omgezet in factorscores, waarbij een score nul op bijvoorbeeld

Zorgvuldigheid inhoudt dat de betreffende persoon noch zorgvuldig noch onzorgvuldig is. De

betrouwbaarheden van de factorscores, berekend met behulp van gestratificeerde alpha's, zijn

.83 voor de Autonomie-schaal en .89 voor de overige schalen (Hendriks, 1997).

Schema 4.3 Voorbeelditems uit de FFPI

Factoren Voorbeelditems

Extraversie

Mildheid

Zorgvuldigheid

Emotionele Stabiliteit

Autonomie

Babbelt graag (+)
Gaat contacten uit de weg (-)
Houdt rekening met andermans gevoelens (+)
Legt anderen zijn/haar wil op (-)
Werkt graag volgens schema (+)
Doet dingen zonder planning (-)
Kan problemen van zich afzetten (+)
Praat zichzelf problemen aan (-)
Weet verbanden te leggen (+)
Sluit zich bij de meerderheid aan (-)

Resultaten

De Inventaris Leerstijlen (ILS)

Factorstructuur

Om na te gaan of de factoren van Vermunt repliceerbaar waren, werd een Principale

Componenten Analyse (PCA) op de 120 items van de ILS uitgevoerd. Een vier-

factorenoplossing bleek de data goed samen te kunnen vatten: uit het scree-plot bleek duidelijk

een knik na de vierde factor. In totaal verklaarden de eerste vier factoren 28,5% van de

variantie.
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De indeling van de ILS

Om na te gaan of de items die volgens Vermunt een leerstijl definiëren inderdaad het meest op

die leerstijl laden, werd een confirmatoire factoranalyse uitgevoerd (Nunnally, 1978). Daartoe

werd de Multipele Groep Methode (MGM) toegepast (zie Ten Berge & Siero, 1994). Bij de

MGM wordt een gewichtenmatrix met binaire elementen (0 of 1) geconstrueerd op grond van

de theoretische verwachtingen, in dit geval de indeling van Vermunt (1992). Ondersteuning

voor de a priori indeling wordt verkregen wanneer a) de hoeveelheid verklaarde variantie niet

veel lager is dan de variantie die door de principale componentenanalyse wordt verklaard, b) de

items het hoogste laden op de factoren waaraan ze a priori werden toegewezen en c) de

componenten relatief onafhankelijk van elkaar zijn. Uit de resultaten bleek dat de verklaarde

variantie van de a priori indeling (26,89%) slechts 1,6% verschilde van de hoeveelheid

variantie die werd verklaard met behulp van de principale componentenanalyse. Dit biedt

ondersteuning voor de indeling van Vermunt (1992). Na correctie voor zelfcorrelatie bleken 12

van de 120 items hoger op een andere hoofdschaal te laden dan die waaraan ze oorspronkelijk

waren toegewezen. Er was dus nog enige verbetering mogelijk. Zo vielen onder andere drie

items uit de schaal concrete verwerking onder de betekenisgerichte leerstijl en een vierde item

uit deze schaal vertoonde dezelfde neiging met een hoge secundaire lading op de

betekenisgerichte leerstijl. Dit komt overeen met bevindingen van Vermunt dat de schaal

concrete verwerking een hogere lading had op de betekenisgerichte leerstijl dan op de

toepassingsgerichte leerstijl (Vermunt, 1992, p. 116-117). Op inhoudelijke gronden heeft

Vermunt deze schaal toch bij de toepassingsgerichte leerstijl ondergebracht. In Tabel 4.1 staan

de interne consistenties van de leerstijlen gebaseerd op alle volgens Vermunt bijbehorende

Tabel 4.1 Interne consistenties van de leerstijlen zoals door Vermunt (1992) geformuleerd
Betekenisgerichte
leerstijl (N = 185)

Reproductieve
leerstijl (N = 189)

Toepassingsgerichte
leerstijl (N = 188)

Ongerichte
leerstijl (N = 187)

α .91 .86 .82 .90

n items 36 41 16 27

Tabel 4.2 Correlaties tussen de leerstijlen zoals door Vermunt (1992) geformuleerd

Reproductief Toepassingsgericht Ongericht

Betekenisgericht
Reproductief
Toepassingsgericht

-.01   .35**

.17* 
     -.14

         .30**

    -.05
*  p < .05   ** p < .01   
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items. Deze waren hoog, variërend van α = .82 tot α = .91. Analyses van de correlaties tussen

de leerstijlen (zie Tabel 4.2) wezen uit dat de betekenisgerichte en de toepassingsgerichte

leerstijl matig correleren, evenals de reproductieve en de ongerichte leerstijl, hetgeen op

inhoudelijke gronden ook mag worden verwacht. De overige correlaties waren laag.

Vervolgens werden de interne consistenties van de subschalen van de ILS (zie Tabel 4.3) en de

correlaties tussen deze schalen (zie Tabel 4.4) berekend. De interne consistentie van één schaal,

persoonlijke interesse, voldeed met α = .52 niet aan Nunnally's (1978) minimumnorm van α =

.60. De overige consistenties varieerden van α = .64 voor certificaatgericht en α = .65 voor

externe sturing, hetgeen matig is, tot α = .90 voor samen studeren, hetgeen hoog is. De

correlaties tussen de schalen binnen een leerstijl zoals door Vermunt gedefinieerd, bleken

redelijk hoog te zijn, terwijl de correlaties tussen schalen van verschillende leerstijlen

overwegend laag waren. Ook dit biedt ondersteuning voor de indeling van Vermunt. De relaties

tussen schalen binnen een bepaalde leerstijl zijn echter niet zo hoog dat kan worden gesteld dat

ze hetzelfde meten, hetgeen erop wijst dat de schalen relatief op zichzelf staande begrippen

meten, met andere woorden: wanneer de scores op de verschillende schalen per leerstijl worden

gesommeerd, wordt belangrijke informatie weggegooid. Opvallend is dat de eerder genoemde

Tabel 4.3 Interne consistenties van de ILS-schalen
Schalen                       (n items; N proefpersonen) α M SD

Betekenisgericht
Diepteverwerking (11;   191)
Zelfsturing (11;   192)
Opbouw van kennis (  9;   189)
Persoonlijke interesse (  5;   192)

Reproductief
Stapsgewijze verwerking (11;   193)
Externe sturing (11;   193)
Opname van kennis (  9;   189)
Certificaatgericht (  5;   193)
Testgericht (  5;   193)

Toepassingsgericht
Concrete verwerking (  5;   193)
Gebruik van kennis (  6;   190)
Beroepsgericht (  5;   191)

Ongericht
Stuurloos (  6;   193)
Stimulerend onderwijs (  8;   190)
Samen studeren (  8;   188)
Ambivalent (  5;   192)

.87

.79

.77

.52

.80

.65

.81

.64

.79

.76

.73

.72

.77

.87

.90

.81

35.9
23.9
29.2
16.6

27.8
31.7
30.5
14.8
13.3

14.7
22.1
18.7

13.7
23.1
21.9
10.2

8.85
7.28
5.79
2.97

7.55
6.32
6.22
3.80
4.70

4.10
3.73
3.93

4.81
6.55
7.34
4.23



Tabel 4.4 Correlaties tussen de schalen van de ILS onderling
Zelf-
sturing

Opbouw
van kennis

Persoonl.
interesse

Stapsgew.
Verwerk.

Externe
sturing

Opname
van kennis

Certific.
gericht

Test-
gericht

Concrete
verwerking

Gebruik
van kennis

Beroeps-
gericht

Stuur-
loos

Stimul.
Onderw.

Samen
studeren

Ambi-
valent

Diepteverwerking
Zelfsturing
Opbouw van kennis
Persoonlijke interesse

 .62** .46
  .58

**

**
.35

  .29
  .28

**

**

**

.10
  .29
  .15
  .06

**

*

 -.04
  .09
  .07
  .05

 -.27
 -.10
 -.11
 -.20

**

**

-.16
-.03
-.12
-.08

* -.09
-.02
-.01
.04

.48

.46

.40

.33

**

**

**

**

.08

.12

.28

.19

**

*

-.01
.06
.17
.01

*

-.23
-.10
-.05
-.22

**

**

-.09
.03
.17

-.07

*

-.26
-.05
.05

-.18

**

*

-.13
.04
.01

-.23**

Stapsgewijze verwerking
Externe sturing
Opname van kennis
Certificaatgericht
Testgericht

  .43**   .44
  .45

**

**
 .30
 .22
 .53

**

**

**

.07

.05

.17

.29

**

**

.02

.05
-.14
-.15
.05

*

.12

.19

.09

.02

.11

**
.14
.23
.21
.16

-.01

**

**

*

.06

.02

.35

.11

.20

**

**

.02

.02

.21

.12

.13

**

.16

.32

.35

.24

.14

*

**

**

**

.05
-.12
.11
.19
.24

**

**

Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

.43** .16
.51

*

**
-.01
.05

-.13

-.08
.02
.01

-.00
.11
.09

-.03
-.01
-.22**

Stuurloos
Stimulerend onderwijs
Samen studeren

.41** .43**

.29**
.54
.35
.28

**

**

**

*  p < .05   ** p < .01   
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toepassingsgerichte leerstrategie concrete verwerking sterk met alle schalen van de

betekenisgerichte leerstijl samenhing. Aangezien de fit van het door Vermunt geformuleerde

model niet optimaal was, werden de analyses nogmaals uitgevoerd, waarbij concrete

verwerking werd verplaatst van de toepassingsgerichte naar de betekenisgerichte leerstijl. De

fit van het nieuwe model was met 26,92 % echter nauwelijks beter dan die van het vorige

model. Daarom werd besloten aan te sluiten bij de oorspronkelijke indeling.

De relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid

De in dit onderzoek gevonden relaties tussen leerstijl en persoonlijkheid zijn samengevat in

Schema 4.4. Eerst zijn de ruwe correlaties berekend tussen leerstijl en persoonlijkheid (zie

Tabel 4.5). Vervolgens werden stapsgewijze regressie-analyses uitgevoerd om te bepalen in

hoeverre de leerstijlen terug zijn te voeren op de vijf fundamentele persoonlijkheidsdimensies

(zie Tabel 4.6). Bij deze analyses werden telkens alle vijf persoonlijkheidsfactoren in de

vergelijking opgenomen: Extraversie, Mildheid, Zorgvuldigheid, Emotionele Stabiliteit en

Autonomie. Uit de resultaten blijkt dat vooral Autonomie en Zorgvuldigheid gerelateerd zijn

Schema 4.4 Karakterisering van leerstijlen in termen van persoonlijkheidsfactoren en de resultaten van
het onderhavige onderzoek

Karakterisering Resultaten

Betekenisgericht
Diepteverwerking 
Zelfsturing
Opbouw kennis & inzichten
Persoonlijke interesse

V +

V +

V +

V +

V +

I - & V +

I - & V +

I - & V +

I - & II +

IV + & V +

Reproductiegericht
Stapsgewijze verwerking
Extern gestuurd
Opname van kennis
Certificaatgericht
Uittesten eigen capaciteiten

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III +

I +, III + & V -

II +, III + & V -

III + & V -

Toepassingsgericht
Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

V +

III + & V +

II +

V +

II + & IV +

II + & III +

Ongericht
Stuurloos
Samenwerking
Stimulerend onderwijs
Ambivalent 

III - & V -

III - & V -

V -

V -

IV -

III - & V -

III - & IV -

I +, III - & V -

III -

I -, III - & IV -

1 I = Extraversie, II = Mildheid, III = Zorgvuldigheid, IV = Emotionele Stabiliteit, V = Autonomie, een +
duidt op een positieve relatie, een - op een negatieve relatie
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Tabel 4.5 Correlaties tussen persoonlijkheid en de leerstijlen volgens Vermunt

Schalen (N) Extraversie Mildheid Zorgvuldigheid Emotionele
Stabiliteit Autonomie

Betekenisgerichte leerstijl (185)
Diepteverwerking (191)
Zelfsturing (192)
Opbouw van kennis (189)
Persoonlijke interesse (192)

Reproductiegerichte leerstijl (189)
Stapsgewijze verwerking (193)
Externe sturing (193)
Opname van kennis (189)
Certificaatgericht (193)
Testgericht (193)

Toepassingsgerichte leerstijl (188)
Concrete verwerking (193)
Gebruik van kennis (190)
Beroepsgericht (191)

Ongerichte leerstijl (187)
Stuurloos (193)
Stimulerend onderwijs (190)
Samen studeren (188)
Ambivalent (192)

-.19
-.18
-.15
-.16
.00

.11

.07

.16

.09

.04

.06

-.01
-.07
-.04
.04

-.04
-.10
-.10
.15

-.20

**

*

*

*

*

*

**

.01
-.08
-.02
.15
.04

.12

.04

.10

.15

.05
-.07

.28

.10

.32

.22

.08
-.07
.06
.14
.08

*

*

***

***

**

.05
-.01
.11

-.01
.10

.34

.31

.31

.20

.21

.04

.12
-.05
.01
.28

-.34
-.30
-.23
-.19
-.24

***

***

***

**

**

***

***

***

**

*

**

.03

.01
-.01
.03
.15

.05

.04

.19

.03
-.01
-.05

.08
-.07
.15
.07

-.09
-.22
-.08
.12

-.28

*

**

*

**

**

.39

.44

.32

.13

.23

-.32
-.06
-.25
-.39
-.29
-.12

.12

.30
-.01
-.02

-.24
-.11
-.07
-.33
-.13

***

***

***

**

***

***

***

***

***

**

***

*  p < .05   **  p < .01   *** p < .001

aan leerstijlscores. Zoals verwacht ging een hoge score op de betekenisgerichte leerstijl samen

met een hoge score op Autonomie (zie Tabel 4.5). Dit verband werd volgens verwachting

weerspiegeld in een significante samenhang met de componenten diepteverwerking, zelfsturing

en persoonlijke interesse. Uit Tabel 4.6 blijkt dat de betekenisgerichte leerstijl het best werd

voorspeld door Autonomie en Extraversie, waarbij Autonomie de meeste variantie verklaarde

(β = .37). Voor Extraversie werd een zwak negatief verband gevonden. Een vergelijkbare

Tabel 4.6 Resultaten uit stapsgewijze regressie-analyses van de leerstijlen volgens Vermunt op
persoonlijkheid

Leerstijl Stap Variabele R R2 R2change F p < �1 �2 �3

Betekenis
-gericht

Reproduk
-tiegericht

Toepas-
sings-
gericht

Ongericht

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3

V (Auton.)
I (Extrav.)

III (Zorgv.)
V (Auton.)

II (Mildh.)
V (Auton.)
III (Zorgv.)

III (Zorgv.)
V (Auton.)
IV (Em.St.)

.39

.42

.34

.44

.28

.33

.36

.34

.44

.47

.15

.18

.11

.19

.08

.11

.13

.11

.19

.22

.15

.03

.11

.08

.08

.03

.02

.11

.08

.03

F(1,183) = 32.37
F(2,182) = 19.35

F(1,187) = 24.18
F(2,186) = 22.41

F(1,186) = 15.47
F(2,185) = 10.99
F(3,184) =   8.87

F(1,185) = 23.73
F(2,184) = 21.73
F(3,183) = 17.58

.0001

.0001

.0001

.0001

.0005

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.39

.34

.28

-.34

***

***

***

***

.37
-.16

.30
-.28

.31

.17

-.37
-.28

***

*

***

***

***

*

***

***

.31

.19

.14

-.38
-.33
-.19

***

**

*

***

***

**

* p < .05  ** p < .01  *** p < .001
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relatie met Extraversie werd gevonden voor drie componenten van de betekenisgerichte

leerstijl.

Studenten die reproductiegericht te werk gingen, behaalden hogere scores op

Zorgvuldigheid en lagere scores op Autonomie, hetgeen overeenkwam met de verwachtingen.

Zorgvuldigheid verklaarde met β = .30 de meeste variantie, gevolgd door Autonomie met

β = -.28 (zie Tabel 4.6). De relatie met Zorgvuldigheid werd zoals verwacht ook gevonden bij

de componenten stapsgewijze verwerking, externe sturing en opname van kennis. Behalve

stapsgewijze verwerking bleken deze variabelen zoals verwacht ook negatief gerelateerd aan

Autonomie. Onverwacht bleek ook certificaatgerichtheid positief met Zorgvuldigheid en

negatief met Autonomie samen te hangen.

De relatie tussen de hoofdschaal van de toepassingsgerichte leerstijl en persoonlijkheid

werd exploratief onderzocht. Mildheid, Autonomie en Zorgvuldigheid droegen significant bij

aan de voorspelling van toepassingsgerichtheid (zie Tabel 4.6). Opvallend was dat Autonomie

en Zorgvuldigheid bij het correlationeel onderzoek niet significant correleerden met de

hoofdschaal (zie Tabel 4.5). Twee van de drie componenten van de toepassingsgerichte leerstijl

bleken verantwoordelijk voor de relatie van de hoofdschaal met Mildheid, namelijk gebruik

van kennis en beroepsgerichtheid. Wat betreft de verwachting dat zowel concrete verwerking

als een beroepsgerichte leeroriëntatie met Autonomie correleren, werd alleen voor de relatie

met concrete verwerking ondersteuning gevonden. Voorts bleek beroepsgerichtheid positief te

correleren met Zorgvuldigheid.

Tenslotte werd wat betreft de ongerichte leerstijl ondersteuning gevonden voor de

geformuleerde hypothese: zowel met Zorgvuldigheid als met Autonomie werd een negatief

verband gevonden. Vergeleken met de overige leerstijlen werd van deze leerstijl de meeste

variantie verklaard door de persoonlijkheidsfactoren: R2 = .22. Zorgvuldigheid, Autonomie en

Emotionele Stabiliteit bleken voorspellers voor de score op de ongerichte leerstijl (zie Tabel

4.6). De negatieve samenhang met Zorgvuldigheid kwam op het niveau van de componenten

niet alleen bij stuurloos leergedrag terug, maar ook bij de andere componenten. Uit de

resultaten bleek verder dat samen studeren met een lagere score op Autonomie samenging. Wat

betreft stuurloos leergedrag en stimulerend onderwijs werd tegen de verwachtingen in geen

relatie met Autonomie gevonden. Verder bleek niet alleen een ambivalente leeroriëntatie, maar

ook een stuurloze leerstrategie negatief gerelateerd aan Emotionele Stabiliteit.
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Discussie Studie 1

Het onderhavige onderzoek was gericht op de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid.

Alvorens deze relatie te bepalen werd de psychometrische kwaliteit van de leerstijlvragenlijst

van Vermunt (1992) nader onderzocht. Er werd ondersteuning gevonden voor de genoemde

leerstijlindeling. Eén schaal, concrete verwerking, leek beter bij de betekenisgerichte leerstijl te

passen dan bij de toepassingsgerichte leerstijl, hetgeen overeenkomt met bevindingen van

Vermunt (1992). Het lijkt ook op inhoudelijke gronden verklaarbaar: het is aannemelijk dat

studenten die zelf verbanden proberen te vinden in de stof die ze moeten leren en die naar

diepere betekenissen zoeken, deze stof eveneens proberen te relateren aan hetgeen ze in hun

dagelijks leven meemaken. Aanpassing van de leerstijlindeling bleek echter slechts een

minimale verbetering op te leveren. Derhalve werd besloten de bestaande indeling te

handhaven. Dit maakt de resultaten uit het huidige onderzoek vergelijkbaar met ander

onderzoek waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke indeling van

Vermunt. Hieronder volgt een bespreking van de meest interessante bevindingen met

betrekking tot het verband tussen leerstijl en persoonlijkheid.

De eerste hypothese was dat de betekenisgerichte leerstijl en alle componenten van deze

leerstijl (diepteverwerking, zelfsturing, een mentaal leermodel waarin leren wordt opgevat als

het opbouwen van kennis en een leeroriëntatie gebaseerd op persoonlijke interesse) positief

samenhangen met Autonomie. Deze hypothese vond een tamelijk sterke ondersteuning. Ook de

resultaten uit het onderzoek van Busato (1998; Busato et al, 1999) wijzen op een samenhang

tussen de betekenisgerichte leerstijl en de vijfde factor. Daarnaast bleken het grondig en

kritisch doornemen van de leerstof, zelf bepalen wat belangrijk is en daartoe soms nog extra

literatuur opzoeken ter ondersteuning van het leerproces en een gerichtheid op het opbouwen

van kennis samen te gaan met Introversie. Dit is niet onaannemelijk: introverte mensen zoeken

minder contacten met andere mensen dan extraverte personen. Het kan zijn dat hun 'naar-

binnengekeerdheid' maakt dat ze actiever en geconcentreerder met hun leerstof omgaan dan

mensen die juist actiever zijn in contacten met andere mensen.

Ten tweede werd verwacht dat studenten met een reproductiegerichte leerstijl en

studenten die hun stof stapsgewijs verwerken, die zich extern laten sturen en die leren zien als

het opnemen van kennis hoger scoren op Zorgvuldigheid en lager op Autonomie. Ook deze
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hypothese werd grotendeels ondersteund. Hoewel het aannemelijk lijkt dat de oppervlakkige

leerwijze, die de stapsgewijze werkwijze kenmerkt, negatief samenhangt met de intellectuele

zelfstandigheid die karakteristiek is voor Autonomie, werd geen relatie gevonden tussen deze

variabelen. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat stapsgewijze verwerking twee aspecten

bevat, namelijk memoriseren & herhalen en analyseren. Alleen het eerste aspect, dat

betrekking heeft op het uit het hoofd leren van feiten, rijtjes en definities, is verwant aan het

klakkeloos overnemen van dingen, kenmerkend voor de negatieve pool van Autonomie.

De relatie van persoonlijkheid met de toepassingsgerichte leerstijl werd exploratief

onderzocht. Deze leerstijl bleek net als bij Busato (1998) en Busato et al (1999) positief

gerelateerd aan Mildheid. Een verklaring voor deze opmerkelijke relatie ligt misschien in het

feit dat het onderhavige onderzoek, evenals bij Busato, bij een selecte steekproef is uitgevoerd,

namelijk bij psychologiestudenten in de eerste helft van hun studie. Een deel van deze

studenten volgt deze studie met als doel mensen te helpen, een nobel streven dat naar alle

waarschijnlijkheid samengaat met Mildheid. Het is dan ook verklaarbaar dat in deze selecte

steekproef Mildheid en toepassingsgerichtheid met elkaar samenhangen. Uit nader onderzoek

moet blijken of dit in een meer diverse steekproef eveneens het geval is. Het kan zijn dat

toepassingsgerichtheid binnen studierichtingen verband houdt met de voor functies in de

praktijk wenselijke eigenschappen. Zo hangt toepassingsgerichtheid bij studenten die voor een

functie in de praktijk zorgvuldig moeten zijn, zoals studenten Informatica, wellicht samen met

Zorgvuldigheid. Wat betreft de subschalen werd verwacht dat studenten die datgene wat ze

leren toetsen aan de alledaagse werkelijkheid evenals studenten met beroepsgerichte

studiemotieven hogere scores behalen op Autonomie en dat het laatste type student bovendien

ietwat hoger op Zorgvuldigheid scoort. Inderdaad bleek concrete verwerking met Autonomie en

een beroepsgerichte leeroriëntatie met Zorgvuldigheid samen te hangen. De relatie tussen

beroepsgerichte motieven en Autonomie werd echter niet gevonden. Wel bleken gebruik van

kennis en beroepsgerichtheid met Mildheid te correleren.

Wat betreft de vierde serie hypothesen stemden de resultaten niet geheel overeen met de

verwachtingen. Zoals verwacht werd een negatief verband gevonden tussen de ongerichte

leerstijl als geheel en Zorgvuldigheid en Autonomie. De relatie met Zorgvuldigheid werd zelfs

bij alle componenten van de ongerichte leerstijl teruggevonden, terwijl de relatie met

Autonomie op het niveau van de componenten alleen werd bevestigd voor samenwerking.

Tenslotte bleek, wat betreft de hypothesen, niet alleen een ambivalente leeroriëntatie, maar ook
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een stuurloze leerstrategie samen te gaan met minder Emotionele Stabiliteit. Dat ook stuurloos

leergedrag negatief met Emotionele Stabiliteit samenhangt is niet vreemd: het feit dat mensen

te weinig houvast aan sturing vanuit het onderwijs ondervinden, maar ook niet in staat zijn

zichzelf te sturen impliceert een bepaalde mate van onzekerheid. Verder werd een zwak

verband gevonden tussen samen studeren en Extraversie, hetgeen niet onlogisch is gezien het

feit dat men sociale contacten moet leggen, alvorens samen met anderen te kunnen studeren.

Daarnaast bleek een ambivalente leeroriëntatie licht met Introversie samen te hangen. Dat dit

ambivalente studiemotief met Introversie samenhangt, stemt overeen met bevindingen van

Schouwenburg en Stevens (1996), die in hun Checklist voor Studiemotivatie het begrip sociale

teruggetrokkenheid met betrekking tot het studentenleven, definiëren als een factor die

remmend werkt op studiemotivatie. Zowel Introversie als sociale teruggetrokkenheid worden

gekenmerkt door vermijden van contacten met anderen.

Studie 2

Methode

Proefpersonen en procedure

De proefpersoongroep bestond uit 189 tweedejaarsstudenten psychologie (44 mannen en 145

vrouwen), die in het jaar 1998/1999 deelnamen aan de verplichte tweedejaarscursus

gespreksvoering die in Studie 2 van Hoofdstuk 3 is beschreven. De leeftijd varieerde van 18 tot

50 jaar (M = 21.5, SD = 4.15). Het onderzoek werd gepresenteerd als onderdeel van de cursus.

De gegevensverwerking was anoniem. Alle cursisten vulden de vragenlijsten in op het eerste

dagdeel van de cursus. De proefpersonen ontvingen enkele maanden na deelname een

terugkoppeling van hun scores op beide vragenlijsten.

Instrumenten

Zie Studie 1.
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Resultaten

De relaties tussen leerstijl en persoonlijkheid zijn samengevat in Schema 4.5. De ruwe

correlaties tussen leerstijl en persoonlijkheid staan in Tabel 4.7 en de resultaten uit de

regressie-analyses in Tabel 4.8. Uit de regressie-analyses van de ongerichte leerstijl op

persoonlijkheid bleek dat de steekproef een uitbijter bevatte (std. residual / SE = 3.40). Bij alle

analyses op de ongerichte leerstijl is deze proefpersoon dan ook uit de steekproef verwijderd.

Uit de resultaten blijkt dat met name Autonomie is gerelateerd aan leerstijlscores. De relaties in

deze studie zijn echter minder sterk dan die in Studie 1. Zoals verwacht ging

betekenisgerichtheid samen met Autonomie (zie Tabel 4.7). Dit verband werd volgens

verwachting weerspiegeld in een significante samenhang met de componenten

diepteverwerking, zelfsturing en persoonlijke interesse. Uit Tabel 4.8 blijkt dat alleen

Autonomie significant bijdraagt aan de voorspelling van betekenisgerichtheid (� = .27).

Studenten die reproductiegericht te werk gingen behaalden hogere scores op

Zorgvuldigheid en lagere scores op Autonomie, hetgeen overeenkwam met de verwachtingen.

Daarnaast hangt reproductiegerichtheid negatief samen met Emotionele Stabiliteit. Uit Tabel

Schema 4.5 Karakterisering van leerstijlen in termen van persoonlijkheidsfactoren en de resultaten uit
zowel Studie 1 als Studie 2

Karakterisering Resultaten uit Studie 1 Resultaten uit Studie 2

Betekenisgericht
Diepteverwerking 
Zelfsturing
Opbouw kennis & inzichten
Persoonlijke interesse

V +

V +

V +

V +

V +

I - & V +

I - & V +

I - & V +

I - & II +

IV + & V +

V +

V +

V +

I - & II +

V +

Reproductiegericht
Stapsgewijze verwerking
Extern gestuurd
Opname van kennis
Certificaatgericht
Uittesten eigen capaciteiten

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III +

I +, III + & V -

II +, III + & V -

III + & V -

III +, IV - & V -

III +

II +, III + & V -

IV - & V -

I - & IV -

Toepassingsgericht
Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

V +

III + & V +

II +

V +

II + & IV +

II + & III +

I + & V +

V +

I +

Ongericht
Stuurloos
Samenwerking
Stimulerend onderwijs
Ambivalent 

III - & V -

III - & V -

V -

V -

IV -

III - & V -

III - & IV -

I +, III - & V -

III -

I -, III - & IV -

V -

V -

I +, II + & V -

I -, IV - & V -

1 I = Extraversie, II = Mildheid, III = Zorgvuldigheid, IV = Emotionele Stabiliteit, V = Autonomie, een +
duidt op een positieve relatie, een - op een negatieve relatie
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Tabel 4.7 Correlaties uit Studie 2 tussen persoonlijkheid en de leerstijlen volgens Vermunt
Schalen (N) Extraversie Mildheid Zorgvuldig-

heid
Emotionele
Stabiliteit

Autonomie

Betekenisgerichte leerstijl (183)
Diepteverwerking (186)
Zelfsturing (188)
Opbouw van kennis (187)
Persoonlijke interesse (189)

Reproductiegerichte leerstijl (185)
Stapsgewijze verwerking (188)
Externe sturing (188)
Opname van kennis (188)
Certificaatgericht (188)
Testgericht (189)

Toepassingsgerichte leerstijl (188)
Concrete verwerking (189)
Gebruik van kennis (188)
Beroepsgericht (189)

Ongerichte leerstijl1 (185)
Stuurloos (188)
Stimulerend onderwijs (185)
Samen studeren (187)
Ambivalent (188)

.01

.01

.05
-.02
-.04

.04

.03

.11

.11
-.15
-.06

.18

.07

.22

.13

-.05
-.05
-.13
.16

-.15

*

*

**

*

*

.08

.02

.03

.11

.10

.08

.07

.21

.05
-.14
-.05

-.02
-.04
.04

-.04

.10

.02

.01

.20

.04

**

.10

.04

.06

.11

.13

.22

.21

.22

.08

.12

.07

.07
-.07
.11
.12

-.11
-.05
-.07
-.02
-.16

**

**

**

.08

.11

.09
-.06
.12

-.19
-.09
-.13
-.19
-.19
.01

.05

.08

.02

.00

-.11
-.14
-.01
-.01
-.25

**

*

**

**

.27

.28

.21

.11

.22

-.24
-.08
-.22
-.23
-.08
-.10

.16

.26

.00

.11

-.29
-.17
-.11
-.28
-.24

***

***

**

**

**

**

**

*

***

***

*

***

**

* p < .05   **  p < .01   *** p < .001  
1 bij deze leerstijl is één proefpersoon verwijderd

4.8 blijkt dat Autonomie met β = -.22 de meeste variantie verklaarde, gevolgd door Emotionele

Stabiliteit met β = -.18 en Zorgvuldigheid met β = .17. De relatie met Autonomie werd wel bij

de reproductiegerichte componenten externe sturing en opname van kennis teruggevonden,

maar niet bij stapsgewijze verwerking. In tegenstelling tot de verwachtingen bleek opname van

Tabel 4.8 Resultaten uit stapsgewijze regressie-analyses uit Studie 2 van de leerstijlen volgens
Vermunt op persoonlijkheid

Leerstijl Stap Variabele R R2 R2change F p < �1 �2 �3
Betekenis-
gericht

Reproduk-
tiegericht

Toepas-
sings-
gericht

Ongericht1

1

1
2
3

1
2

1
2

V (Auton.)

V (Auton.)
IV (Em.St.)
III (Zorgv.)

I (Extrav.)
V (Auton.)

V (Auton.)
III (Zorgv.)

.27

.24

.31

.35

.18

.25

.29

.32

.07

.06

.09

.12

.03

.06

.08

.09

.07

.06

.04

.03

.03

.03

.08

.02

F(1,181) = 14.04

F(1,183) = 10.77
F(2,182) =  9.48
F(3,181) =  8.48

F(1,186) =  6.34
F(2,185) =  6.04

F(1,183) = 16.44
F(2,182) = 10.50

.0001

.001

.0001

.0001

.05

.005

.0001

.0001

.27

-.24

.18

-.29

***

**

*

***

-.24
-.20

.19

.17

-.31
-.15

**

**

**

*

***

*

-.22
-.18
.17

**

*

*

* p < .05  ** p < .01  *** p < .001
1 bij deze leerstijl is één proefpersoon verwijderd
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kennis niet samen te gaan met positieve scores op Zorgvuldigheid. Onverwacht bleken opname

van kennis en certificaatgerichtheid negatief met Emotionele Stabiliteit samen te hangen.

Toepassingsgerichtheid bleek licht verband te houden met positieve scores op

Extraversie (β = .19) en Autonomie (β = .17). Gebruik van kennis bleek verantwoordelijk voor

de relatie van de hoofdschaal met Extraversie en concrete verwerking voor de relatie met

Autonomie. Beroepsgerichtheid vertoonde tegen de verwachtingen in geen verband met

Zorgvuldigheid en Autonomie.

Tenslotte werd wat betreft de ongerichte leerstijl alleen ondersteuning gevonden voor

de relatie met Autonomie. Uit de regressie-analyses bleek voorts dat naast Autonomie (β = -.31)

ook Zorgvuldigheid (β = -.15) een bijdrage leverde in de voorspelling van de score op de

ongerichte leerstijl (zie Tabel 4.8). De negatieve samenhang met Autonomie kwam bij drie

componenten van de ongerichte leerstijl terug. Zorgvuldigheid kwam op het niveau van de

componenten niet terug. Verder bleek een ambivalente leeroriëntatie, zoals verwacht, negatief

gerelateerd aan Emotionele Stabiliteit.

Algemene discussie

Uit de resultaten blijkt dat persoonlijkheid een deel verklaart van de leerstijl die mensen

hanteren. De verklaarde variantie blijkt het grootst in Studie 1. Hier zijn Zorgvuldigheid en

Autonomie de belangrijkste voorspellers van leerstijlscores. In Studie 2 blijkt opnieuw dat

Autonomie aanzienlijk bijdraagt in de voorspelling van leerstijlscores. Een verklaring voor de

minder sterke relaties in Studie 2 ten opzichte van Studie 1 zou kunnen zijn dat de

proefpersonen minder gemotiveerd of te vermoeid waren de vragenlijsten nauwgezet in te

vullen. Ze vulden de persoonlijkheids- en de leerstijlenvragenlijst in nadat ze een kennistoets

en de voormeting van de videotoets hadden gemaakt (zie Hoofdstuk 3). Behalve deze

vragenlijsten kregen ze eveneens een tweetal motivatievragenlijsten voorgelegd. Het is

mogelijk dat de gevraagde inspanning te veel was. Op sommige evaluatieformulieren werd

bovendien weerstand geuit jegens het feit dat het onderzoek deel uitmaakte van de training.

Gezien de resultaten lijkt het verdedigbaar te stellen dat leerstijl inderdaad in de

persoonlijkheid is verankerd. De gevonden verbanden zijn echter niet zo sterk dat

persoonlijkheid en leerstijl als verschillende termen voor hetzelfde begrip kunnen worden
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opgevat. Leerstijl omvat meer dan persoonlijkheid alleen. Illustratief hiervoor zijn ook de

percentages onverklaarde variantie, variërend van 78% tot 87% in Studie 1 en van 88% tot 94%

in Studie 2. De vraag is nu wat naast persoonlijkheid bepalend is voor de leerstijl die een

persoon heeft. Opvallend is dat Autonomie in beide studies naar voren komt als belangrijkste

predictor van leerstijlscores. Autonomie wordt dikwijls in verband gebracht met intelligentie

(McCrae, 1994; Carless, 1999; Holland, Dollinger, Holland & MacDonald, 1995). In de

empirie is bovendien ondersteuning gevonden voor de relatie tussen Autonomie en intelligentie

(Holland, Dollinger, Holland & MacDonald, 1995). Intelligentie lijkt net als Autonomie samen

te hangen met leerstijl: uit onderzoek van Busato (1998) bleek dat intelligentie positief met de

betekenisgerichte en negatief met de ongerichte leerstijl samenhing. Het is interessant om in

vervolgonderzoek na te gaan of en hoeveel variantie in leerstijlscores door intelligentie wordt

verklaard en of Autonomie naast intelligentie nog significant kan bijdragen aan de voorspelling

van leerstijlscores.

Een deel van de leerstijlscores is wellicht ook te verklaren vanuit de motivatie van

studenten. Zo hangt een beroepsgerichte leeroriëntatie vermoedelijk samen met extrinsieke

motivatie en persoonlijke interesse met intrinsieke motivatie (vergelijk Schouwenburg &

Stevens, 1996). Uit diverse onderzoeken is reeds gebleken dat aspecten van motivatie

samenhangen met het gebruik van leer- en regulatiestrategieën (Pintrich & De Groot, 1990;

Pintrich, Roeser & De Groot, 1994; Pintrich & Schrauben, 1992; Wolters & Pintrich, 1998).

Ook in Nederland zijn er aanwijzingen dat leerstijl met motivatie samenhangt (Busato, 1998):

prestatiemotivatie was positief gerelateerd aan de betekenis-, reproductie- en

toepassingsgerichte leerstijl en negatief aan de ongerichte leerstijl. In toekomstig onderzoek

zou de relatie tussen motivatie en leerstijl kunnen worden onderzocht.

Naast intelligentie en motivatie kunnen ook situatiekenmerken als opvoeding,

onderwijsmethode of toetsingswijze van invloed zijn op leerstijl. In vervolgonderzoek kan

aandacht worden besteed aan de invloed van het type onderwijservaring, zoals traditioneel

docentgecentreerd en studentgecentreerd (bijvoorbeeld probleemgestuurd) onderwijs, op

leerstijl. Eén van de doelen van probleemgestuurd onderwijs is studenten naast kennis en

inzicht een aantal vaardigheden bij te brengen die voor zelfstandig leren van groot belang zijn.

De docent kan studenten daarbij uitdagen die leer- en regulatiestrategieën toe te passen die ze

nog niet goed beheersen of nog niet uit eigen beweging gebruiken (Vermunt, 1992; 1994). De

docent fungeert dan meer als coach voor de student dan als docent die frontaal lesgeeft. Ook
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kan de wijze waarop wordt getoetst invloed uitoefenen op de manier waarop mensen stof

bestuderen (Marton & Saljö, 1976; Starren, 1996). Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat een

mondeling tentamen stimuleert tot diepteverwerking. Ook de invloed van toetsing op

leerstrategieën en leerstijlen is een interessant onderwerp voor vervolgonderzoek.

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat zowel persoonlijkheid als leerstijl met behulp

van een vragenlijst werd gemeten. Een verklaring voor de gevonden verbanden kan zijn dat

beide concepten zijn gemeten via zelfrapportage. Een alternatief hiervoor is het meten van

leergedrag door middel van hardop-denk procedures (zie Breuker, Elshout, Van Someren &

Wielinga, 1986; Crain-Thoreson, Lippman & McClendon-Magnuson, 1997; Kato, 1986;

Veenman & Elshout, 1991; Vermunt, Lodewijks & Simons, 1986).

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk werd opgemerkt, lijkt onderwijseffect niet alleen

afhankelijk van de onderwijskwaliteit, maar tevens van de wijze waarop studenten met leren en

met de leerstof omgaan. De vraag is dan ook wat de invloed van persoonlijkheid en leerstijl is

op studieprestaties. Wanneer zowel persoonlijkheid als leerstijl van invloed is op leereffect is

het daarnaast interessant om na te gaan of leerstijl en persoonlijkheid samen studieprestaties

beter voorspellen dan persoonlijkheid of leerstijl alleen. Is dit niet het geval, dan is het met het

oog op spaarzaamheid efficiënt om slechts metingen te doen met die variabele die de meeste

variantie in leereffect voorspelt.

Verder is het interessant na te gaan of persoonlijkheid en leerstijl van invloed zijn op

het effect van verschillende onderwijsvormen. Wanneer blijkt dat leerstijl, persoonlijkheid of

beide de prestaties in studie of onderwijsvorm goed kunnen voorspellen, kan dit voor de

psychologische praktijk en voor de inrichting van het onderwijs gevolgen hebben bij de

behandeling van geschiktheidsvragen voor studies en voor bepaalde typen onderwijs. Zo kan

voor een persoon met een toepassingsgerichte leerstijl een meer theoretische studie zoals

wijsbegeerte minder geschikt zijn dan een meer praktische opleiding in bijvoorbeeld

psychologie of pedagogiek en kan afstandsonderwijs bijvoorbeeld geschikter zijn voor een

persoon die hoog scoort op Autonomie dan voor iemand die juist laag scoort op deze factor.

Praktische relevantie van de bevindingen uit het huidige onderzoek

Het feit dat leerstijl is gerelateerd aan persoonlijkheid, betekent dat leerstijl niet onbeperkt

veranderbaar is, er van uitgaande dat de persoonlijkheid stabiel is over de tijd. Bij een invloed

van leerstijl op leereffect, kan een deel van deze invloed worden veroorzaakt door
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persoonlijkheid, met andere woorden: er kan (gedeeltelijke) mediatie optreden. In dat geval

beïnvloedt (een deel van) de stabiele component van leerstijl het leereffect. Wanneer leerstijl

onafhankelijk van persoonlijkheid een bijdrage levert aan de voorspelling van leereffect, speelt

mogelijkerwijs het variabele deel van leerstijl een rol. In dat geval zijn leereffecten tot op

zekere hoogte wellicht te verbeteren middels leerstijlverandering, bijvoorbeeld door

leerstijltraining, andere onderwijsvormen of andere vormen van kennis- of

vaardigheidstoetsing.

Concluderend kunnen we stellen dat leerstijl wellicht enigszins aan te passen is, maar

dat de mogelijkheid daartoe niet onbeperkt is. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden

met verschillen tussen studenten in hun neiging om op een bepaalde manier met leerstof om te

gaan, wanneer leereffect blijkt te worden beïnvloed door leerstijl. Daarbij valt te denken aan

het variëren in onderwijsvorm, zodat verschillende typen studenten de leerstof op meerdere

manieren, waaronder de voor hen meest geschikte wijze, kunnen verwerken. Daarnaast kan,

wanneer de invloed van leerstijl voornamelijk door stabiele factoren wordt bepaald, worden

gekozen voor een onderwijsvorm die aansluit bij de leerstijl van de student. Zo zou op het

gebied van de studieadvisering aandacht kunnen worden besteed aan de vraag welke vorm van

onderwijs, contact- of afstandsonderwijs, het meest bevorderlijk is voor het studiesucces van de

cliënt, afgaand op diens leerstijl. In het volgende hoofdstuk wordt de invloed van

persoonlijkheid en leerstijl op leereffect onderzocht. Daarbij wordt ook nagegaan of deze

invloed op leereffect binnen het zelfinstructie-onderwijs anders is dan binnen het traditionele

onderwijs. Tot slot wordt aandacht besteed aan de mediërende rol van leerstijl bij de invloed

van persoonlijkheid op leerstijl.






