
Hoofdstuk 5  De effectiviteit van traditioneel en zelfinstructie-

onderwijs in gespreksvaardigheden in relatie tot

persoonlijkheid en leerstijl

Inleiding

De resultaten zoals besproken in Hoofdstuk 3 van dit proefschrift suggereren dat zelfinstructie-

onderwijs op het gebied van gespreksvaardighedenonderwijs even effectief is als traditioneel

onderwijs met begeleiding of zelfs effectiever. Dit betekent dat de zelfinstructietraining in

gespreksvaardigheden werkt. De vraag is echter of een dergelijke training voor iedereen werkt

en of bepaalde studenten niet juist meer profiteren van het traditionele onderwijs, terwijl

anderen juist meer leren van zelfinstructie-onderwijs. Het is mogelijk dat verschillen tussen

personen de effectiviteit van verschillende onderwijsvormen beïnvloeden (Eysenck, 1996;

Dowaliby & Schumer, 1973; zie ook de Aptitude-Treatment Interaction (ATI) benadering:

Cronbach, 1957; 1975; Snow, 1991; Snow & Lohman, 1984). Zo functioneert een zelfstandige

persoon wellicht beter in zelfinstructie-onderwijs dan een minder zelfstandige persoon en leert

de laatste mogelijk meer onder begeleiding dan in zelfinstructie-onderwijs. Het lijkt daarom

interessant na te gaan wat de invloed van leerstijl en persoonlijkheid is op de effectiviteit van

verschillende trainingsvormen voor een training in gespreksvaardigheden. Aangezien op het

gebied van gespreksvoeringsonderwijs weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van deze

factoren op de effecten van verschillende onderwijsvormen, zal bij het formuleren van

hypothesen grotendeels gebruik worden gemaakt van empirische evidentie betreffende

onderwijs in het algemeen.

Al eerder is gewezen op het belang van congruentie tussen de leerstijl van de student en

het type onderwijs dat deze ontvangt voor het leereffect (zie o.a. Entwistle, 1987; Vermunt,

1992). Zo kan het zijn dat begeleid onderwijs voor studenten die bij het leren veel gebruik

maken van de aanwijzingen van de docent geschikter is dan zelfinstructie (vergelijk Vermunt,

1992, p. 38 - 41; 1994, p. 13). Ook bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals Zorgvuldigheid

en Autonomie, kunnen het leereffect beïnvloeden. Uit diverse onderzoeken is naar voren



88

gekomen dat persoonlijkheid is gerelateerd aan leereffect (Barrick & Mount, 1991; Kline &

Gale, 1971; Leith, 1974). Uit het onderzoek van Leith (1974) bleek bijvoorbeeld dat het effect

van onderwijsmethode werd beïnvloed door de persoonlijkheidsfactor Extraversie: extraverte

personen leerden meer van een zelfontdekkende onderwijsmethode dan introverte personen,

terwijl introverte personen op hun beurt juist meer leerden van onderwijs door een docent.

Eysenck (1996) wees er dan ook op dat het van belang is verschillen in persoonlijkheid en

leerstijl te betrekken in de vergelijking van de effectiviteit van onderwijsmethoden.

In het volgende wordt eerst ingegaan op de invloed van persoonlijkheid op het effect

van verschillende onderwijsvormen voor de training in gespreksvaardigheden. Daarna wordt de

invloed van leerstijl op trainingseffect behandeld, gevolgd door die van regulatiestrategieën. De

resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid (zie Hoofdstuk

4) ondersteunen het vermoeden dat leerstijl is verankerd in persoonlijkheid. In het huidige

onderzoek werd daarom tevens onderzocht in hoeverre de invloed van persoonlijkheid op

trainingseffect werd gemedieerd door leerstijl. De gedachte daarbij was dat persoonlijkheid van

invloed is op iemands leerstijl en dat leerstijl op haar beurt van invloed is op trainingseffect

(zie Figuur 5.1).

Figuur 5.1 Theoretisch model betreffende de invloed van persoonlijkheid en leerstijl op het effect van
trainingsvorm

Persoonlijkheid en trainingseffect

In dit onderzoek is bij het bepalen van de invloed van persoonlijkheid op trainingseffect

uitgegaan van de persoonlijkheidseigenschappen die worden onderscheiden in de Big Five

benadering. De Nederlandse benamingen voor het beschrijven van de persoonlijkheid in termen

van vijf dimensies zijn (zie Hendriks, 1997): (I) Extraversie, (II) Mildheid, (III)

Zorgvuldigheid, (IV) Emotionele Stabiliteit en (V) Autonomie. Terwijl over de benamingen van
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de eerste vier factoren internationaal overeenstemming bestaat, wordt de vijfde factor in de

literatuur met verschillende namen aangeduid, bijvoorbeeld Openness (to Experience), Intellect

en Culture (Digman, 1990; Goldberg, 1993; McCrae & John, 1992; Trapnell, 1994). In de

volgende alinea's worden de onderzoekshypothesen betreffende de invloed van de vijf

genoemde persoonlijkheidsfactoren op trainingseffect uitgewerkt.

In diverse onderzoeken is ondersteuning gevonden voor een negatieve invloed van

Extraversie op het effect van universitair onderwijs. Zo beschrijven Kline en Gale (1971) acht

studies, waarbij Introversie in zeven gevallen was gerelateerd aan academische prestaties. Ook

Furnham en Medhurst (1995) en Newsome, Day en Catano (2000) vonden ondersteuning voor

een negatieve invloed van Extraversie op academische prestaties. Wanneer het gaat om

trainingen in sociaal gedrag zijn er juist aanwijzingen dat Extraversie een positieve invloed

heeft op trainingseffect (Barrick & Mount, 1991). Extraverte personen zijn actiever in hun

sociale interactie in groepsdiscussies en besprekingen dan introverte personen en geneigd

actiever in colleges te participeren (Barry & Stewart, 1997; Furnham & Medhurst, 1995;

Lemke, Leicht & Miller, 1974). Waarschijnlijk sluiten dergelijke actieve werkvormen beter aan

bij de wijze van handelen en reageren die kenmerkend is voor extraverte personen en zijn ze

daardoor effectiever voor hen dan academisch onderwijs, waarbij minder ruimte voor actieve

participatie van de student is. Daarnaast hebben studenten er vermoedelijk meer profijt van

wanneer ze met studiegenoten mogen discussiëren dan wanneer ze dat alleen met de

onderwijsgevenden doen (zie O'Brien & Hart, 1999). De training die in het huidige onderzoek

centraal staat bevat zowel cognitieve elementen die karakteristiek zijn voor universitair

onderwijs als trainingselementen. Om deze reden werd geen invloed van Extraversie op

leereffect verwacht.

Mildheid, de tweede Big-Five factor, wordt gekenmerkt door eigenschappen als

rekening houden met andermans gevoelens en belangen en bereid zijn tot compromissen. Het

werd niet voor de hand liggend geacht dat deze eigenschappen het effect van training

beïnvloeden. Er werd dus geen invloed op leereffect verwacht van Mildheid.

Karakteristiek voor de derde Big-Five factor, Zorgvuldigheid, zijn eigenschappen als

systematisch en ordelijk werken. Uit diverse onderzoeken is reeds gebleken dat dergelijke

eigenschappen een positieve invloed op werk- en studie- of trainingsprestaties hebben (Barrick

& Mount, 1991; Barrick, Mount & Strauss, 1993; Barton, Dielman & Cattell, 1972; Dollinger

& Orf, 1991; Fallon, Avis, Kudisch, Gornet & Frost, 2000; Newsome et al, 2000; Smith, 1967;
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zie ook Digman & Takemoto-Chock, 1981). Vermoedelijk voeren personen die hoog scoren op

Zorgvuldigheid de oefeningen systematischer en grondiger uit en zijn ze plichtsgetrouwer bij

het maken van huiswerk. Uit onderzoek is reeds gebleken dat discipline en het maken van

huiswerk positief samenhangen met leerprestaties (Begley, 1998; Betts, 1997; Keller, 1993;

Newsome et al, 2000; Rayburn & Rayburn, 1999; Schouwenburg, 1999; Schouwenburg &

Dijk, 2000; Schouwenburg & Kossowska, 1999). Verder bleken factoren als zelfdiscipline (zie

Newsome et al, 2000) en werkdiscipline samen te hangen met Zorgvuldigheid (Schouwenburg,

1999; Schouwenburg & Dijk, 2000; Schouwenburg & Kossowska, 1999). De verwachting was

dan ook dat Zorgvuldigheid een positieve invloed heeft op leereffect.

Hypothese 1a: Zorgvuldigheid is positief van invloed op leereffect

Zorgvuldigheid lijkt vooral bij zelfinstructie-onderwijs van belang: vermoedelijk doorlopen

zorgvuldige personen het hele zelfinstructieprogramma grondig tot in detail, terwijl

onzorgvuldige personen wellicht eerder geneigd zijn bepaalde onderdelen vluchtiger door te

nemen of zelfs helemaal over te slaan. Bij de traditionele training doorlopen studenten de

oefeningen in de hele groep onder begeleiding en is het voor de student minder gemakkelijk

snel door te gaan met een volgende opdracht of juist extra tijd aan een opdracht te besteden:

men is afhankelijk van de inbreng van de groep en de sturing door de trainer. De verschillen

tussen zorgvuldige en onzorgvuldige studenten zullen hier vermoedelijk minder groot zijn. De

verwachting was dan ook dat er een interactie is tussen Zorgvuldigheid en trainingsvorm in die

zin dat de invloed van Zorgvuldigheid op leereffect sterker is bij de zelfinstructievorm dan bij

de traditionele training.

Hypothese 1b: Er is een interactie tussen Zorgvuldigheid en onderwijsvorm: de

invloed van Zorgvuldigheid op leereffect is sterker positief bij de zelfinstructievorm dan

bij de begeleide training

De vierde Big-Five factor, Emotionele Stabiliteit, wordt aan de positieve pool onder

meer gekenmerkt door eigenschappen als problemen van zich af kunnen zetten en aan de

negatieve pool door eigenschappen als zichzelf problemen aanpraten en zich van alles in het

hoofd halen. Deze neiging om zich zorgen te maken hangt vermoedelijk samen met een

sterkere behoefte aan sturing in het onderwijs. Bij de zelfinstructieprogramma's is minder

individuele feedback mogelijk dan bij de traditionele, begeleide training. Dit kan lastig zijn
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voor personen die onzeker zijn over hun eigen antwoorden en veel houvast willen hebben. Uit

onderzoek is inderdaad gebleken dat hoog-angstige studenten, studenten die vermoedelijk laag

scoren op Emotionele Stabiliteit, meer baat hebben bij docent-gecentreerd of gestructureerd

leren dan bij student-gecentreerd of zelfontdekkend leren (Dowaliby & Schumer, 1973; Trown

& Leith, 1975). Voor personen die emotioneel stabiel zijn maakt het voor het leereffect

waarschijnlijk niet uit welke trainingsvorm ze volgen: het is niet plausibel dat personen die

emotioneel stabiel zijn door begeleiding gedemotiveerd raken of om een andere reden slechter

presteren. In lijn hiermee werd verwacht dat Emotionele Stabiliteit alleen bij de

zelfinstructietraining een positieve invloed uitoefent op trainingseffect.

Hypothese 2: Er is een interactie tussen Emotionele Stabiliteit en onderwijsvorm:

alleen bij de zelfinstructietraining heeft Emotionele Stabiliteit een positieve invloed op

leereffect.

Kenmerkend voor Autonomie, de vijfde Big-Five factor, is de neiging analytisch om te

gaan met complexe problemen. Deze analytische werkwijze lijkt van belang voor het effect van

de training in gespreksvoering: het is aannemelijk dat een dergelijke aanpak het inzicht in de

effecten van toepassing van verschillende gespreksvaardigheden bevordert en bekwaamheid

vergroot. Al eerder wezen resultaten uit onderzoek op een relatie tussen Openness to

Experience en trainingseffect (Barrick & Mount, 1991). Smit (1995) vond geen relatie tussen

Intellect/Openness to Experience en prestaties na een traditionele training in gespreksvoering,

maar opgemerkt moet worden dat zij niet gecontroleerd heeft voor verschillen in beginniveau

van studenten, waardoor het onduidelijk is of haar bevindingen algemeen prestatieniveau of

vooruitgang door training betreffen. Een tweede reden waarom Autonomie van belang kan zijn

voor trainingseffect is dat in de literatuur veelvuldig een verband wordt verondersteld tussen de

vijfde factor en intelligentie (Costa & McCrae, 1992; McCrae, 1987; McCrae & Costa, 1985;

De Raad, 1994). In één van de weinige empirische onderzoeken naar de relatie tussen deze

factoren is hiervoor ook daadwerkelijk ondersteuning gevonden (Holland, Dollinger, Holland

& MacDonald, 1995). Het is bekend dat een hogere intelligentie over het algemeen samenhangt

met grotere leereffecten. Hypothese 3 luidde op grond van de hierboven besproken relevante

literatuur dan ook dat Autonomie positief van invloed was op leereffect.

Hypothese 3a: Autonomie is positief van invloed op leereffect
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Zoals gezegd onderscheiden beide trainingsvormen zich in de mate waarin de student

zelfstandig moet leren. Het lijkt aannemelijk dat bij congruentie tussen de mate waarin

zelfstandigheid van de student wordt verwacht bij een trainingsvorm en de mate waarin de

student autonoom is, grotere trainingseffecten worden behaald dan wanneer er juist grote

verschillen bestaan (zie Vermunt, 1992; 1994). Verwacht werd dan ook dat er een interactie-

effect zou optreden tussen Autonomie en trainingsvorm. Hoewel bij zelfinstructie in grote mate

sturing plaatsvindt (via het zelfinstructiemateriaal), is verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

hier meer van belang dan bij begeleide training. De factor Autonomie wordt aan de positieve

pool gekenmerkt door een intellectuele zelfstandigheid die in overeenstemming is met deze

eisen. Laag-autonome personen vertonen een gebrek aan intellectuele zelfstandigheid en zullen

daarom beter presteren in een onderwijsvorm die hiervoor compenseert, dat wil zeggen in een

onderwijsvorm waarin een begeleider hun leerproces in de gaten houdt en bijstuurt. Op grond

van deze inhoudelijke overwegingen werd daarom een interactie verwacht tussen Autonomie

en trainingsvorm, namelijk een sterkere positieve invloed van Autonomie op het leereffect van

de zelfinstructie-training dan op dat van de traditionele training.

Hypothese 3b: Er is een interactie tussen Autonomie en onderwijsvorm: de invloed

van Autonomie op leereffect is bij de zelfinstructietraining sterker positief dan bij de

begeleide training

Leerstijl en trainingseffect

Bij het bepalen van de invloed van leerstijl op trainingseffect werd uitgegaan van de

leerstijlenindeling van Vermunt (1992, voor een overzicht zie Hoofdstuk 4, Schema 1). Zoals in

Hoofdstuk 4 werd besproken onderscheidt Vermunt vier leerstijlen: een betekenisgerichte, een

reproductiegerichte, een toepassingsgerichte en een ongerichte leerstijl. Bij deze leerstijlen

maakt hij onderscheid tussen een aantal componenten, namelijk leerstrategieën,

regulatiestrategieën, mentale leermodellen en leeroriëntaties. In dit onderzoek wordt in de

eerste plaats aandacht besteed aan de invloed van de leerstijlen zelf op trainingseffect. Wat

betreft de onderliggende componenten zal alleen de invloed van regulatiestrategieën worden

onderzocht. Deze component richt zich namelijk op de wijze waarop studenten hun leerproces

(laten) sturen. Dit is interessant aangezien de twee trainingsvormen die in deze dissertatie

centraal staan verschillen in de wijze waarop de sturing door het onderwijs plaatsvindt.
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Leerstijlen

De betekenisgerichte leerstijl wordt gekenmerkt door een kritische houding tegenover de te

leren stof en het zoeken van verbanden en structuur. Uit onderzoek is gebleken dat een

dergelijke diepe verwerking is gerelateerd aan betere prestaties (Svensson, 1977; Bruch, Pearl

& Giordano, 1986). Het is aannemelijk dat studenten die hoog scoren op de betekenisgerichte

leerstijl, en dus actief en intensief leren, sneller inzicht verwerven en daardoor meer leren van

de training dan personen die laag scoren op deze leerstijl. Daarom werd allereerst verwacht dat

de betekenisgerichte leerstijl een positieve invloed heeft op het effect van training in het

algemeen.

Hypothese 4a: De betekenisgerichte leerstijl is positief van invloed op leereffect

Wat betreft de invloed van de betekenisgerichte leerstijl op het effect van de traditionele

onderwijsvorm ten opzichte van de innovatieve onderwijsvorm is het Conceptual Level

Matching Model van Hunt interessant (Hunt, 1971; zie ook Harvey, Hunt & Schroder, 1961 en

Hunt & Sullivan, 1974). Dit model gaat ervan uit dat het conceptueel niveau van de persoon

bepaalt welke (onderwijs)omgeving het meest geschikt is. Een hoger conceptueel niveau wordt

onder meer gekenmerkt door betere informatieverwerking, beter abstract denken en

zelfstandiger functioneren en dus in termen van leerstijlen door hogere scores op de

betekenisgerichte leerstijl. Aangenomen wordt dat personen met een hoger conceptueel niveau

beter onafhankelijk en complex kunnen redeneren, zelfstandiger kunnen functioneren en zich

beter aan een veranderende omgeving kunnen aanpassen. Consistent hiermee is op

onderwijsgebied ondersteuning gevonden voor een omgekeerde relatie tussen conceptueel

niveau en behoefte aan structuur (Hunt, 1971; Hunt & Sullivan, 1974; Berg & Stone, 1980). In

lijn daarmee beargumenteert Vermunt (1992; 1994) dat congruentie tussen de behoefte aan

structuur en de geboden structuur positievere leereffecten oplevert dan een grote discrepantie

tussen behoefte aan en geboden structuur. Naarmate het conceptueel niveau hoger is, oftewel

naarmate iemand hoger scoort op de betekenisgerichte leerstijl, zal de behoefte aan

zelfstandigheid en zelfsturing groter zijn. In dat geval levert een zelfinstructietraining

vermoedelijk grotere leereffecten op dan een begeleide training. In eerder onderzoek op het

gebied van gespreksvaardigheidstrainingen werd voor dit vermoeden inderdaad reeds

ondersteuning gevonden. Rosenthal (1977) vond aanwijzingen dat bij het aanleren van

confrontatievaardigheden zelfinstructie effectiever was voor personen met een hoog
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conceptueel niveau dan voor personen met een laag conceptueel niveau en dat voor de laatste

categorie begeleid onderwijs effectiever was. Conform de bevindingen uit de literatuur werd

daarom een interactie-effect verwacht, namelijk dat de positieve invloed van de

betekenisgerichte leerstijl op leereffect sterker is bij de zelfinstructietraining dan bij de

begeleide training.

Hypothese 4b: Er is een interactie tussen de betekenisgerichte leerstijl en

onderwijsvorm: de positieve invloed van de betekenisgerichte leerstijl op leereffect is

bij de zelfinstructietraining sterker dan bij de begeleide training

Karakteristiek voor de ongerichte leerstijl is een onzelfstandige en onzekere houding in

combinatie met stuurloosheid ten aanzien van het leerproces. Naar verwachting ervaren

personen met een dergelijke leerstijl veel problemen in hun leerproces. Zij vinden het immers

niet alleen moeilijk zelf hun leerproces te sturen, maar ervaren ook weinig houvast aan de

sturing vanuit het onderwijs. De verwachting was dan ook dat de ongerichte leerstijl negatief

van invloed is op leereffect.

 Hypothese 5: De ongerichte leerstijl is negatief van invloed op leereffect

Regulatiestrategieën

Naast de leerstijlen lijken ook de regulatiestrategieën van studenten van belang voor de

effectiviteit van de verschillende onderwijsvormen. Immers, de regulatiestrategieën van

studenten verschillen waar het gaat om de geneigdheid het leerproces intern danwel extern te

(laten) sturen en de onderwijsvormen in dit onderzoek onderscheiden zich juist op het vlak van

aansturing van het leerproces. Al vindt de sturing bij de zelfinstructieprogramma's vooral via

het materiaal plaats, toch draagt de student zelf de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces.

Bovendien is de docent niet steeds aanwezig om het leerproces van de student bij te sturen,

zodra dat nodig is. In tegenstelling tot hetgeen het geval is bij het traditionele onderwijs is de

student bij zelfinstructie-onderwijs dus meer aangewezen op zelfsturing. Vermoedelijk speelt

ook hier congruentie tussen de regulatiestrategie van de student en de sturing vanuit het

onderwijs een rol bij de effectiviteit van onderwijs (Vermunt, 1992; 1994). Uit diverse

onderzoeken is reeds gebleken dat overeenstemming tussen de behoefte aan zelfsturing of aan

externe sturing enerzijds en daadwerkelijke sturing vanuit het onderwijs anderzijds de grootste

leereffecten oplevert (Domino, 1968; 1971; Koppelaar & Vlaander, 1983). Zo leerden personen
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die hun leerprocessen vooral zelf stuurden meer wanneer ze onderwijs volgden dat een beroep

deed op hun zelfstandigheid, terwijl personen die zich bij hun leerproces vooral extern lieten

leiden meer leerden van training met veel sturing. In het huidige onderzoek was de verwachting

daarom dat er een interactie-effect optreedt, waarbij Zelfsturing een positievere invloed

uitoefent op het leereffect van de zelfinstructietraining dan op dat van de traditionele training.

Hypothese 6: Er is een interactie tussen Zelfsturing en onderwijsvorm: Zelfsturing

heeft een positievere invloed op het leereffect van de zelfinstructietraining dan op dat

van de traditionele training

Daarnaast werd verwacht dat er een interactie-effect optreedt, waarbij Externe Sturing een

positievere invloed uitoefent op het leereffect van de traditionele training dan op dat van de

zelfinstructietraining.

Hypothese 7: Er is een interactie tussen Externe Sturing en onderwijsvorm: Externe

Sturing heeft een positievere invloed op het leereffect van de traditionele training dan

op dat van de zelfinstructietraining

Daarnaast werd verwacht dat Stuurloosheid ten aanzien van het leerproces negatief van invloed

is op leereffect.

 Hypothese 8: Stuurloosheid is negatief van invloed op leereffect

Methode

Proefpersonen en procedure

De groep proefpersonen was dezelfde als in Studie 1 en 2 van Hoofdstuk 3 en 4.

Interventies en Instrumenten

Zie voor een beschrijving de paragrafen Interventie en Instrumenten van Studie 1 en 2 in

Hoofdstuk 3 en 4.
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Analyses

Opbouw van de modellen

De analyses in dit hoofdstuk bouwen voort op de analyses zoals beschreven in Hoofdstuk 3. De

persoonlijkheids- of leerstijlfactoren werden toegevoegd aan de modellen die in Hoofdstuk 3

worden weergegeven. Om de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken werden in alle

analyses de continue variabelen gecentreerd. Het intercept heeft zo betrekking op de

'gemiddelde' persoon oftewel iemand die op alle variabelen gemiddeld scoort.

De opbouw van de analyses is als volgt: in het eerste model werd telkens de

nametingsscore gecorrigeerd voor de score op de voormeting en indien nodig voor factoren die

een storende invloed op de scores van de deelnemers hadden, bijvoorbeeld versie of acteur.

Model 2 bevat behalve deze variabelen de hoofdeffecten van de te onderzoeken variabelen. In

model 3 werden de interacties tussen de betreffende variabelen met onderwijsvorm toegevoegd

aan het model11. In veel gevallen bevatte dit model een groot aantal variabelen. Wanneer veel

variabelen in het model worden opgenomen, bestaat het probleem van multicollineariteit in

meer of mindere mate: door samenhang tussen variabelen kan de nauwkeurigheid van de

effectschatting van de onafhankelijke variabelen afnemen. Daarom werden in een laatste model

alle niet-significante invloeden verwijderd. Besloten is marginaal significante uitkomsten te

vermelden (p < .10), wanneer deze uitkomsten vergelijkbaar waren met (marginaal)

significante resultaten uit analyses op andere toetsvormen of andere proefgroepen. Op deze

manier werd met een zo spaarzaam mogelijk model gewerkt, waarin alleen dan marginaal

significante variabelen werden opgenomen wanneer er reden bestond om aan te nemen dat deze

belangrijk genoeg waren om rekening mee te houden.

Hypothesetoetsing

De hypothesen betreffende interacties tussen persoonlijkheid danwel leerstijl en onderwijsvorm

werden op twee wijzen onderzocht. Met behulp van de eerste methode werd nagegaan hoe de

invloed van persoonlijkheid of leerstijl op leereffect verschilde voor beide onderwijsvormen.

Hiertoe werd de betekenis van de gevonden interacties bepaald met behulp van een vergelijking

waarin de coëfficiëntwaarden van de hoofdeffecten samen met de interactie-effecten werden

                                                
11 De interactie-effecten tussen leerstijl of persoonlijkheid enerzijds en trainingsvorm anderzijds werden

weergegeven door het product van de leerstijl- of persoonlijkheidsvariabele en een dummyvariabele voor de
onderwijsvorm. Deze productvariabele wordt toegevoegd aan het model waarin de hoofdeffecten worden
getoetst.
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gemodelleerd. Zo blijkt uit het eindmodel van Tabel 5.1 een interactie tussen Extraversie en

onderwijsvorm. In Bijlage III wordt deze interactie uitgebreid toegelicht.

De tweede methode waarmee hypothesen konden worden getoetst betrof een verfijning

ten opzichte van de hiervoor besproken methode, waardoor het mogelijk was na te gaan of bij

hoge of lage scores op de betreffende variabele een effect van onderwijsvorm optrad. Dit geeft

inzicht in de vraag of de ene trainingsvorm effectiever is voor personen met hoge scores op een

persoonlijkheids- of leerstijlvariabele dan de andere. Bij deze analyses werd de totale groep

proefpersonen met behulp van dummy-variabelen onderscheiden in drie groepen, in het geval

van Autonomie werd bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de 25% hoogst scorende

personen op Autonomie, de 50% gemiddeld scorende en de 25% laagst scorende personen. In

de analyses werden successievelijk opgenomen a) de dummy-variabelen voor de deelgroepen

van Autonomie; b) dummy-variabelen Autonomie x (gecentreerde) waarden op Autonomie; c)

de dummy-variabelen Autonomie x onderwijsvorm en d) dummy-variabelen Autonomie x

(gecentreerde) waarden op Autonomie x onderwijsvorm. De coëfficiënten van de dummy-

variabelen representeren de gemiddelde eindscores voor personen die laag, gemiddeld of hoog

op Autonomie en op de overige variabelen gemiddeld scoorden. Door toevoeging van de

dummy-variabelen x (gecentreerde) waarden op Autonomie kon worden nagegaan wat de

relatie was tussen Autonomie en leereffect binnen de deelgroep. De dummyvariabelen x

onderwijsvorm geven de constanten voor het effect van onderwijsvorm binnen de deelgroepen

weer en de dummy-variabelen x Autonomie x onderwijsvorm representeren de interacties

tussen Autonomie en onderwijsvorm binnen de deelgroepen. Een significant effect van een

dummyvariabele x onderwijsvorm betekent dat in de desbetreffende groep (zoals aangeduid

door de dummyvariabele) onderwijsvorm de score op de toets beinvloedde. Een significant

effect van een dummyvariabele x Autonomie x onderwijsvorm betekent dat de invloed van

Autonomie op leereffect in de desbetreffende groep verschillend was voor beide

onderwijsvormen. Om na te gaan of bij hoge of lage scores op bijvoorbeeld Autonomie een

effect van onderwijsvorm optrad is bij het eindmodel ter illustratie een versimpeling

aangebracht, dat wil zeggen dat de interacties tussen Autonomie en onderwijsvorm buiten

beschouwing zijn gelaten, zodat een eventueel verschil in leereffect tussen onderwijsvormen

direct zichtbaar is.
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Mediatie

Om te bepalen of de invloed van persoonlijkheid op trainingseffect wordt gemedieerd door

leerstijl, wordt leerstijl aan de onafhankelijke variabelen toegevoegd12. Voor het optreden van

een mediatie-effect van leerstijl gelden drie voorwaarden (Baron & Kenny, 1986): a) variaties

in de onafhankelijke variabele, hier persoonlijkheid, hangen significant samen met variaties in

de vermoedelijke mediator (leerstijl); b) variaties in de onafhankelijke variabele hangen

significant samen met variaties in de afhankelijke variabele (trainingseffect); c) variaties in de

mediator hangen significant samen met variaties in de afhankelijke variabele (trainingseffect).

Wanneer nu voor de relatie tussen onafhankelijke variabele en mediator en voor die tussen

mediator en afhankelijke variabele wordt gecontroleerd, is een voorheen significante relatie

tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele niet meer significant of, bij gedeeltelijke

mediatie, aanzienlijk gereduceerd. In Hoofdstuk 4 is gebleken dat leerstijl inderdaad significant

samenhangt met persoonlijkheid; aan voorwaarde a is dus voldaan. Als een mediatie-effect

optreedt, hetgeen alleen mogelijk is als de invloeden van leerstijl en persoonlijkheid op

trainingseffect eveneens significant zijn13, zal de significante invloed van persoonlijkheid op

trainingseffect geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan. Om na te gaan of de interactie

tussen persoonlijkheid en effect van onderwijsvorm wordt gemedieerd door leerstijl wordt

behalve de productterm persoonlijkheid-onderwijsvorm ook de productterm leerstijl-

onderwijsvorm toegevoegd.

Resultaten

Voor de helderheid van het betoog worden in deze paragraaf per variabele de resultaten uit

beide studies besproken. Dit betekent dat eerst de uitkomsten met betrekking tot de invloed van

persoonlijkheid op leereffect worden behandeld, gevolgd door die van leerstijl en die van

regulatiestrategie. Vervolgens wordt onderzocht of leerstijl de invloed van persoonlijkheid op

trainingseffect medieert. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de resultaten.

                                                
12 Hierbij wordt uitgegaan van opgeschoonde modellen die alleen variabelen met een significantie p < .05

bevatten
13 Voor informatie over het vaststellen van significantie van de variabelen in de vergelijking zie Hoofdstuk 3,

Studie 1, Methode, Analyses.
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De invloed van persoonlijkheid op leereffect

In deze paragraaf wordt eerst kort ingegaan op de invloed van persoonlijkheid in haar totaliteit

op trainingseffect en vervolgens op die van de afzonderlijke persoonlijkheidsfactoren.

Rollenspel- & videotoets Studie 1

Uit de resultaten van de multilevel-analyses van de rollenspeltoetsgegevens, waarbij eerst alle

persoonlijkheidsfactoren en vervolgens alle interacties tussen persoonlijkheid en

onderwijsvorm tegelijkertijd aan het model werden toegevoegd, bleek dat persoonlijkheid van

invloed was op leereffect (zie Tabel 5.1; afname in deviance model 2 t.o.v. model 1 = 17.948;

df. 5; p < .005). Toevoeging van de interacties tussen persoonlijkheid en onderwijsvorm

leverde geen significante verbetering van het model op. Omdat niet alle variabelen in model 3

een significante bijdrage leverden aan de voorspelling, werd het model opgeschoond. Dit

Tabel 5.1 De invloed van persoonlijkheid op leereffect – rollenspeltoets Studie 1
Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie
Onderwijsvorm
Extraversie*onderwijsvorm
Mildheid*onderwijsvorm
Zorgvuldigheid*onderw.v.
Emotionele Stab.*onderw.v
Autonomie*onderwijsvorm

3.04***

0.36***
0.04
0.06

 
3.04***

  0.32***

-0.014
  0.059* 
 0.096***

-0.002
  0.021

0.04
0.06
0.028
0.029
0.025
0.026
0.027

 3.02***

  0.30***

-0.093*

 0.055
 0.118***

-0.016
 0.018
 0.046
 0.143**

-0.001
-0.030
 0.016
 0.001

0.06
0.06
0.041
0.040
0.034
0.035
0.038
0.079
0.056
0.059
0.049
0.051
0.055

 3.01***

 0.31***

-0.089*14

 0.048*

 0.100***

 0.054
 0.138**

0.06
0.06
0.041
0.029
0.025

0.079
0.055

Varianties Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.026

0.140

0.013

0.016

0.027

0.126

0.012

0.014

0.027

0.121

0.012

0.013

0.027

0.122

0.012

0.014

Deviance 189.586 171.638 164.369 165.669
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

                                                
14 Dit hoofdeffect is toe te schrijven aan de interactie van Extraversie met onderwijsvorm. De coëfficiënt van

het hoofdeffect betreft alleen de onderwijsvorm die waarde 0 heeft, in dit geval begeleid onderwijs. De
interactieterm in combinatie met het hoofdeffect van Extraversie en onderwijsvorm heeft betrekking op de
onderwijsvorm die waarde 1 heeft gekregen, hier zelfinstructie-onderwijs. Dit verklaart tevens waarom de
coëfficiënt van Extraversie in het model met alleen hoofdeffecten (model 2) niet significant is: omdat
onderwijsvorm niet in de analyses is opgenomen, wordt gemiddeld over onderwijsvorm. Hierdoor heffen
positieve en negatieve invloeden op het effect van de verschillende trainingsvormen elkaar op. Zie voor een
uitgebreide toelichting bij het berekenen van de interactie-effecten Bijlage 3.
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resulteerde in een eindmodel, dat significant beter was dan het eerste model (afname in

deviance 23.917; df. 5; p < .001). Ook bij de videotoets bleek persoonlijkheid significant van

invloed op leereffect (zie Tabel 5.2; afname in deviance eindmodel t.o.v. model 1: 14.053; df.

5; p < .025).

Extraversie. Uit de resultaten bleek bij zowel de rollenspel- als de videotoets een

interactie tussen Extraversie en onderwijsvorm (zie Tabel 5.1 resp. Tabel 5.2). Het interactie-

effect bij de videotoets was slechts marginaal significant. In beide gevallen gold dat Extraversie

in TT een negatieve invloed had op leereffect, terwijl binnen ZI-WB juist een positieve invloed

werd gevonden (zie voor een uitgebreide toelichting bij het berekenen van de interactie-

effecten Bijlage III). Uit de resultaten van de analyses op de rollenspeltoetsen was af te leiden

dat bij lage scores op Extraversie TT en bij hoge scores ZI-WB effectiever was (zie Tabel 5.1,

eindmodel). Bij een score van 0.225 op Extraversie waren volgens het model beide

onderwijsvormen even effectief. Een dergelijk omslagpunt wordt ook wel grenswaarde

genoemd. Om na te gaan of er significant differentiële effecten van onderwijs waren voor

personen die hoog of laag op Extraversie scoorden, werden de gegevens op een alternatieve

manier geanalyseerd (zie Bijlage IV, Tabel 1A en 1B). Uit de resultaten van deze verfijnde

analyses bleek dat beide onderwijsvormen even effectief waren voor zowel personen die

Tabel 5.2 De invloed van persoonlijkheid op leereffect – videotoets Studie 1
Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie
Onderwijsvorm
Extraversie*onderwijsvorm
Mildheid*onderwijsvorm
Zorgvuldigheid*onderw.v.
Emotionele Stab.*onderw.v.
Autonomie*onderwijsvorm

27.6***

  0.34***

  2.02**

1.3
0.06
0.80

27.7***

  0.29***

  1.96**

  -0.18
  0.051
  0.85**

 -0.58*

 -0.46

1.23
0.06
0.78
0.39
0.41
0.35
0.35
0.38

27.2***

  0.30***

  1.92**

 -0.76
 -0.23
  0.67
 -0.71
 -0.26
  1.19
  1.07
  0.52
  0.30
  0.25
 -0.46

1.33
0.06
0.79
0.58
0.56
0.49
0.49
0.54
0.85
0.78
0.83
0.68
0.70
0.77

27.07***

  0.29***

  1.95**

 -0.74

  0.86**

 -0.60*

 -0.53
  1.20
  1.06

1.32
0.06
0.78
0.56

0.35
0.35
0.38
0.85
0.77

Varianties Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.819

27.172

1.635

3.009

1.682

25.802

1.541

2.858

1.171

25.452

1.395

2.817

1.215

25.626

1.412

2.837

Deviance 1195.744 1185.522 1180.166 1181.691
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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relatief hoog als personen die relatief laag scoorden op Extraversie.

Mildheid. Mildheid bleek een significante positieve invloed uit te oefenen op leereffect

zoals gemeten door de rollenspeltoets en geen invloed op leereffect zoals gemeten door de

videotoets. De gevonden invloed bij de eerste toetsvorm was echter slechts klein.

Zorgvuldigheid. Uit de resultaten bleek dat Zorgvuldigheid in overeenstemming met

hypothese 1a positief van invloed was op leereffect. In tegenstelling tot de verwachtingen trad

er geen interactie op tussen Zorgvuldigheid en onderwijsvorm. De invloed van Zorgvuldigheid

op leereffect was bij ZI-WB dus niet sterker dan bij TT. Om na te gaan of er differentiële

effecten van onderwijs waren voor personen die hoog of laag op Zorgvuldigheid scoorden,

werden de gegevens op een alternatieve manier geanalyseerd. Uit de resultaten bleek dat beide

onderwijsvormen even effectief waren voor zowel personen die relatief hoog als personen die

relatief laag scoorden op Zorgvuldigheid (zie Bijlage IV, Tabel 2A en 2B).

Emotionele Stabiliteit. Er werd een significant negatief, maar slechts klein hoofdeffect

van Emotionele Stabiliteit op leereffect gevonden, wanneer leereffect met behulp van de

videotoets werd gemeten. Uit de resultaten bleek dat er, in tegenstelling tot de verwachtingen,

geen interactie was tussen Emotionele Stabiliteit en onderwijsvorm. Uit aanvullende analyses

bleek dat er geen differentiële effecten van onderwijs waren voor personen die hoog of laag op

Emotionele Stabiliteit scoorden (zie Bijlage IV, Tabel 3A en 3B).

Autonomie. Uit de resultaten bleek geen positieve invloed van Autonomie op leereffect.

In tegenstelling tot de verwachtingen had Autonomie zelfs een marginaal negatieve invloed op

leereffect zoals gemeten met de videotoets. Hypothese 3a werd dus niet bevestigd. Uit de

resultaten bleek verder geen interactie tussen Autonomie en trainingsvorm. Uit de verfijnde

analyses bleek dat voor personen die hoog danwel laag scoorden op Autonomie beide

onderwijsvormen even effectief waren (zie Bijlage IV, Tabel 4A en 4B).

Overzicht 5.1 De invloed van persoonlijkheid op trainingseffect in Studie 1
RST           VT

Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie

Extraversie*onderwijsvorm2

�

�

�

�

� ( -1)
� ( -,  m.)

� ( m. )
RST = rollenspeltoets; VT = videotoets; � = significant effect; - = negatieve invloed; m. = marginaal
1 Alleen bij toevoeging van marginale effecten is de invloed van Emotionele Stabiliteit significant
2 Extraversie had bij ZI een positieve en bij TT een negatieve invloed op leereffect
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Rollenspel- & videotoets Studie 2

Ook uit Studie 2 bleek dat persoonlijkheid van invloed was op leereffect (rollenspeltoets:

afname in deviance eindmodel t.o.v. model 1: 18.987; df. 3; p < .001; videotoets: afname in

deviance eindmodel t.o.v. model 1: 9.102; df. 2; p < .025, zie Tabel 5.3 resp. 5.4).

Extraversie. Uit analyses op de gegevens in Studie 2 (zie Tabel 5.3 en 5.4) bleek geen

invloed van Extraversie op leereffect.

Tabel 5.3 De invloed van persoonlijkheid op leereffect – rollenspeltoets Studie 2
Model 1 Model 2 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Acteurij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie

 3.26***

 0.37***

-0.15**

0.04
0.08
0.05

 3.27***

 0.31***

-0.16***

 0.017
 0.056*

 0.061**

-0.101***

 0.006

0.04
0.08
0.05
0.028
0.029
0.025
0.030
0.025

 3.27***

 0.31***

-0.15**

 0.052*

 0.061**

-0.100***

0.04
0.08
0.05

0.028
0.025
0.030

Varianties Var. comp. S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.04

0.107

0.007

0.014

0.004

0.094

0.006

0.012

0.004

0.094

0.006

0.012

Deviance 96.635 77.218 77.648
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

Tabel 5.4 De invloed van persoonlijkheid op leereffect – videotoets Studie 2
Model 1 Model 2 Eindmodel

Fixed effect Coëff S.E. Coëff S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie

42.85***

  0.42***

 -4.50***

1.30
0.06
0.76

42.75***

  0.42***

 -4.43***

  0.238
  0.427
  0.267
 -1.110**

 -0.469

1.28
0.06
0.76
0.404
0.426
0.371
0.430
0.364

42.66***

  0.41***

 -4.38***

 -1.080**

 -0.596*

1.26
0.06
0.75

0.428
0.351

Varianties Var. comp. S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

3.363

21.526

2.060

2.582

3.002

20.109

1.884

2.410

2.875

20.386

1.840

2.444
Deviance 911.232 900.512 902.130

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



De effectiviteit van de trainingsvormen in relatie tot persoonlijkheid en leerstijl 103

Mildheid. Mildheid bleek, evenals in Studie 1, een positieve invloed te hebben op

leereffect, zoals gemeten met de rollenspeltoets, en geen invloed op leereffect, wanneer

leereffect met behulp van de videotoets werd bepaald. Ook in dit geval was de gevonden

invloed van Mildheid slechts klein.

Zorgvuldigheid. Bij Studie 2 werd de verwachte positieve invloed van Zorgvuldigheid

op leereffect alleen bij de rollenspeltoets gevonden. Ook hier werd hypothese 1a ondersteund,

al was het effect van Zorgvuldigheid slechts klein. Aangezien in Studie 2 geen verschillende

trainingsvormen met elkaar werden vergeleken, werd hypothese 1b niet onderzocht15.

Emotionele Stabiliteit. Emotionele Stabiliteit bleek, net als bij de videotoets in Studie 1,

zowel bij de rollenspel- als de videotoets in Studie 2 een negatieve invloed op leereffect uit te

oefenen. Daarbij was de invloed van deze factor op leereffect, zoals door de videotoets

gemeten, slechts klein.

Autonomie. Evenals in Studie 1 werd geen positieve invloed van Autonomie op

leereffect aangetoond. Ook nu bleek bij de videotoets in tegenstelling tot de verwachtingen

zelfs een negatieve invloed van Autonomie op leereffect.

Overzicht 5.2   De invloed van persoonlijkheid op trainingseffect in Studie 2
RST             VT

Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie

�

�

� ( -) � ( -)
� ( -)

RST = rollenspeltoets; VT = videotoets; � = significant effect; - = negatieve invloed

De invloed van leerstijl en regulatiestrategie op leereffect

In deze paragraaf wordt eerst kort ingegaan op de invloed van leerstijl in zijn totaliteit op

trainingseffect en vervolgens op de invloed van de betekenisgerichte, de reproductiegerichte en

de ongerichte leerstijl. Van de toepassingsgerichte leerstijl werd niet consistent een invloed op

leereffect gevonden. Vervolgens wordt de invloed van regulatiestrategie op trainingseffect eerst

in haar totaliteit besproken en dan per regulatiestrategie.

                                                
15 Voor alle hypothesen betreffende verschillen tussen onderwijsvormen geldt: deze zijn niet relevant voor

Studie 2



104

Leerstijl

Rollenspel- & videotoets Studie 1

Uit de resultaten van de multilevel-analyses (zie Tabel 5.5 en 5.6) blijkt dat het eindmodel

alleen bij de rollenspeltoets een significante verbetering betekende ten opzichte van model 1

(rollenspeltoets: afname in deviance 21.416; df. 7; p < .005; videotoets: afname in deviance

7.39; df. 4; p = n.s.). Leerstijl bleek dus alleen van invloed op leereffect wanneer dat met

behulp van de rollenspeltoets werd gemeten. Opvallend is dat ZI bij de videotoets een positieve

invloed heeft op leereffect, wanneer rekening wordt gehouden met leerstijl.

Tabel 5.5 De invloed van leerstijl op leereffect – rollenspeltoets Studie 1
Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Betekenisgericht
Reproductiegericht
Toepassingsgericht
Ongericht
Onderwijsvorm
Betekenisgericht* onderwijsv.
Reproductiegericht* onderw.v.
Toepassingsgericht* onderw.v.
Ongericht* onderwijsvorm

3.05***

0.37***
0.04
0.06

 3.05***

 0.35***

-0.0032*

 0.0024
 0.0016
-0.0043*

0.04
0.06
0.0016
0.0016
0.0034
0.0019

 3.00***

 0.32***

-0.0017
 0.0046**

 0.0111*

-0.0040
 0.086
-0.0036
-0.0054*

-0.0140*

-0.0012

0.06
0.06
0.0021
0.0019
0.0050
0.0027
0.077
0.0030
0.0032
0.0068
0.0036

 3.00***

 0.32***

-0.0034*

 0.0049**

 0.0121**

-0.0048**

 0.085

-0.0054*

-0.0166**

0.06
0.06
0.0015
0.0019
0.0049
0.0019
0.078

0.0030
0.0065

Varianties Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.028

0.135

0.014

0.016

0.025

0.129

0.013

0.015

0.023

0.119

0.012

0.014

0.024

0.120

0.012

0.014

Deviance 171.524 162.565 148.684 150.108
* p  < .05    ** p  < .01 *** p  < .001

De betekenisgerichte leerstijl. In tegenstelling tot de verwachtingen had de

betekenisgerichte leerstijl bij de rollenspeltoets een negatieve invloed op leereffect (zie Tabel

5.5). Bij de videotoets had betekenisgerichtheid eveneens een negatieve invloed op leereffect,

al was deze invloed slechts marginaal significant. In beide gevallen was de invloed van deze

leerstijl slechts klein. Daarnaast werden geen interacties gevonden tussen de betekenisgerichte

leerstijl en trainingsvorm. Er was dus geen ondersteuning voor hypothese 4a. Uit de verfijnde

analyses (zie Bijlage IV, Tabel 5A en 5B) bleek verder dat voor personen met lage scores op

betekenisgerichtheid ZI-WB effectiever was dan TT (z = 2.25; p < .05).

De reproductiegerichte leerstijl. Uit de resultaten bleek bij de videotoets een marginaal

positieve, maar slechts kleine invloed van reproductiegerichtheid op leereffect. Bij de
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Tabel 5.6 De invloed van leerstijl op leereffect - videotoets Studie 1
Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Betekenisgericht
Reproductiegericht
Toepassingsgericht
Ongericht
Onderwijsvorm
Betekenisgericht*onderwijsv.
Reproductiegericht*onderw.v.
Toepassingsgericht*onderw.v.
Ongericht*onderwijsvorm

27.26***

  0.34***

  2.40**

1.27
0.06
0.79

27.65***

  0.32***

  2.15**

 -0.026
  0.030
 -0.028
 -0.039

1.28
0.06
0.80
0.021
0.021
0.045
0.026

26.83***

  0.32***

  2.08**

  0.0002
  0.021
 -0.040
 -0.021
  1.70*

 -0.054
  0.013
  0.026
 -0.022

1.39
0.060
0.80
0.029
0.027
0.068
0.037
0.96
0.042
0.043
0.093
0.050

27.59***

  0.32***

  2.24**

 -0.030
  0.028

 -0.033
  1.71*

1.39
0.06
0.79
0.020
0.021

0.026
0.98

Varianties Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

3.962

23.578

2.112

2.735

3.764

22.992

2.035

2.666

2.858

22.875

1.797

2.652

3.180

22.976

1.884

2.664

Deviance 1094.424 1089.539 1084.902 1087.034
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

rollenspeltoets werd een interactie-effect gevonden tussen de reproductiegerichte leerstijl en

onderwijsvorm. Uit de resultaten is af te leiden dat deze leerstijl het leereffect van TT positief

beïnvloedde (β = 0.0049, s.e. = .0019). De invloed op het leereffect van ZI-WB was

verwaarloosbaar (β = -0.0005, s.e. = 0.0024). Verder kon worden afgeleid dat TT over het

algemeen effectiever was bij hoge scores op de reproductiegerichte leerstijl (bij gemiddelde

scores op de overige leerstijlen) en dat ZI-WB juist beter was bij lagere scores op deze leerstijl.

Het omslagpunt (d.w.z. de score op deze leerstijl waarbij beide trainingsvormen even effectief

waren volgens het model) lag bij een score van 133.9. In Tabel 5.7 is te zien dat minder dan

25% van de studenten hoger scoorde dan 133.9, hetgeen betekent dat voor de meeste studenten

de ZI-WB het meest effectief was. Bovendien waren de verschillen in leereffect slechts klein,

zowel voor personen die hoog als voor personen die laag scoorden op de reproductiegerichte

leerstijl.

Tabel 5.7 Overzicht van de scores op de leerstijlen

Leerstijl M SD Min. score
mogelijk

Max. score
mogelijk Range Laagste

kwartiel
Hoogste
kwartiel

Betekenisgerichte leerstijl
Reproductiegerichte leerst.
Toepassingsgerichte leerst.
Ongerichte leerstijl

105
118
  56
  69

19.6
18.9
  8.8
16.4

36
41
16
27

180
205
  80
135

54 – 156
54 – 164
30 –   77
28 – 104

54 –   92
54 – 105
30 –   50
28 –   53

119 – 156
131 – 164
  60 –   77
  80 – 104
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De ongerichte leerstijl. Bij beide toetsvormen bleek de ongerichte leerstijl in

overeenstemming met de verwachtingen een negatieve invloed te hebben op leereffect. Deze

invloed was bij de videotoets slechts marginaal significant en klein.

Overzicht 5.3 De invloed van leerstijl op leereffect in Studie 1
RST VT

Betekenisgerichte leerstijl
Reproductiegerichte leerstijl
Ongerichte leerstijl

Reproductiegerichte leerstijl *onderwijsvorm

� ( - )

� ( - )

�
1

� ( -,  m.)
� ( m.)
� ( -,  m.)

RST = rollenspeltoets; VT = videotoets; � = significant effect; m. = marginaal
1 Binnen TT had de reproductiegerichte leerstijl een positieve invloed op leereffect

Rollenspel- & videotoets Studie 2

Leerstijl bleek ook in Studie 2 alleen van invloed op leereffect zoals via de rollenspeltoets

gemeten (zie Tabel 5.8: afname in deviance eindmodel t.o.v. model 1= 10.364; df. 3; p < .025).

De betekenisgerichte leerstijl. In tegenstelling tot de verwachtingen werd bij de

rollenspeltoets in Studie 2 net als bij de rollenspel- en de videotoets in Studie 1 een negatieve

relatie tussen de betekenisgerichte leerstijl en leereffect gevonden (zie Tabel 5.7), die ook in dit

geval overigens slechts klein was. Bij de videotoets in Studie 2 werd geen relatie gevonden

tussen de betekenisgerichte leerstijl en leereffect.

Tabel 5.8 De invloed van leerstijl op leereffect - rollenspeltoets Studie 2
Model 1 Model 2 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Acteurij
Betekenisgericht
Reproductiegericht
Toepassingsgericht
Ongericht

 3.26***

 0.33***

-0.12*

0.04
0.08
0.05

 3.26***

 0.28***

-0.13**

-0.0034*

 0.0045**

 0.0013
-0.0025

0.04
0.08
0.05
0.0015
0.0017
0.0032
0.0018

 3.26***

 0.29***

-0.13*

-0.0032*

 0.0046**

-0.0025

0.04
0.08
0.05
0.0014
0.0017

0.0018
Varianties Var. comp. S.E. Var.

comp.
S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.004

0.101

0.007

0.013

0.005

0.093

0.007

0.012

0.004

0.094

0.007

0.013

Deviance 83.045 72.514 72.681
* p  < .05    ** p  < .01 *** p  < .001
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De reproductiegerichte leerstijl. De reproductiegerichte leerstijl bleek, evenals bij de

videotoets in Studie 1, bij de rollenspeltoets in Studie 2 een positieve invloed te hebben op

leereffect. Bij de videotoets in Studie 2 werd deze invloed niet gevonden.

De ongerichte leerstijl. Bij de rollenspeltoets bleek de ongerichte leerstijl net als in

Studie 1 een (marginaal) negatieve invloed te hebben op leereffect (z = -1.35; p < .10), bij de

videotoets werd geen invloed van de ongerichte leerstijl op leereffect gevonden. De invloed van

ongerichtheid op leereffect zoals gemeten met de rollenspeltoets was slechts klein.

Overzicht 5.4 De invloed van leerstijl op leereffect in Studie 2
RST VT

Betekenisgerichte leerstijl
Reproductiegerichte leerstijl
Ongerichte leerstijl

�-
�

�- (m.)

Regulatiestrategie

Rollenspel- & videotoets Studie 1

Uit de resultaten (zie Tabel 5.9 en 5.10) blijkt dat alleen bij de rollenspeltoets het eindmodel

een significante verbetering betekende ten opzichte van model 1 (rollenspeltoets: afname in

deviance 11.915; df. 3; p < .01; videotoets: afname in deviance 2.24; df. 1; p = n.s.).

Tabel 5.9 De invloed van regulatiestrategieën op leereffect - rollenspeltoets Studie 1
Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E. Coëff. S.E.

Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Zelfsturing
Externe sturing
Stuurloosheid
Onderwijsvorm
Zelfsturing* onderwijsvorm
Externe sturing* onderwijsv.
Stuurloosheid* onderwijsv.

3.04***

0.36***
0.04
0.06

 3.04***

 0.38***

-0.0105**

 0.0050
-0.0049

0.04
0.06
0.0039
0.0044
0.0060

 3.00***

 0.36***

-0.0012
 0.0072
 0.0034
 0.068
-0.0157*

-0.0067
-0.0165

0.06
0.06
0.0060
0.0065
0.0080
0.075
0.0077
0.0088
0.0117

 3.00***

 0.38***

-0.0005

 0.071
-0.0164*

0.06
0.06
0.0058

0.076
0.0076

Varianties Var.
comp.

S.E. Var.
comp

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.025

0.140

0.012

0.016

0.023

0.134

0.012

0.015

0.021

0.129

0.011

0.015

0.023

0.132

0.011

0.015

Deviance 187.511 179.149 171.699 175.596
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 5.10 De invloed van regulatiestrategieën op trainingseffect - videotoets Studie 1
Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Zelfsturing
Externe sturing
Stuurloosheid
Onderwijsvorm
Zelfsturing*onderwijsvorm
Externe sturing*onderwijsvorm
Stuurloosheid * onderwijsvorm

27.36***

  0.34***

  2.13**

1.26
0.06
0.80

27.36***

  0.33***

  2.13**

 -0.081**

 -0.042
 -0.077

1.27
0.06
0.81
0.053
0.061
0.082

26.97***

  0.34***

  1.95**

 -0.007
 -0.084
  0.060
  1.19
 -0.122
  0.046
 -0.245

1.35
0.06
0.82
0.083
0.093
0.113
0.80
0.108
0.123
0.162

27.29***

  0.34***

  2.18**

 -0.079

1.26
0.06
0.80
0.053

Varianties Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.442

27.237

1.546

3.025

1.414

26.723

1.516

2.968

0.598

26.671

1.304

2.959

1.443

26.907

1.533

2.988

Deviance 1188.080 1184.419 1179.334 1185.840
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

Zelfsturing. Uit de resultaten van de rollenspeltoets blijkt een negatieve invloed van

zelfsturing op leereffect (zie Tabel 5.9, model 2). Uit het eindmodel blijkt dat deze negatieve

invloed vooral optrad binnen ZI-WB (β = -0.0169, s.e. = 0.0096). Dit is opvallend aangezien

zelfinstructie congruent werd geacht met de neiging het leerproces zelf te sturen. Binnen TT

was geen significante invloed van zelfsturing op trainingseffect (β = -0.0005; s.e. = 0.0058).

Uitwerking van de vergelijkingen (vergelijk Bijlage III) liet zien dat personen met hoge scores

op zelfsturing het meest leerden van TT, terwijl personen met lage scores meer leerden in ZI-

WB (grenswaarde 28.2). Aangezien de meeste studenten lager scoorden dan 28.2, was ZI-WB

volgens het model overwegend effectiever dan TT. Uit aanvullende analyses bleek dat ZI-WB

voor de studenten die het laagst scoorden op zelfsturing effectiever was dan TT (zie Bijlage IV,

Tabel 6A). Bij de videotoets bleek een marginaal significant, negatief verband tussen

zelfsturing en leereffect, maar geen interactie-effect (zie Tabel 5.10). Ook verfijnde analyses op

de videotoetsgegevens lieten geen verschillen in leereffect tussen beide trainingsvormen zien

voor personen die hoog of laag scoorden op zelfsturing (zie Bijlage IV, Tabel 6B).

Externe Sturing. De verwachting was dat Externe Sturing met trainingsvorm zou

interacteren, in die zin dat Externe Sturing een positievere invloed had op het leereffect van TT

dan op dat van ZI-WB (hypothese 7). Deze hypothese werd niet bevestigd. Ook uit de verfijnde

analyses bleek geen verschil in effect tussen beide trainingsvormen voor studenten die hoog

danwel laag scoorden op Externe Sturing (zie Bijlage IV, Tabel 7A en 7B).
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Stuurloosheid. De verwachting was dat Stuurloosheid ten aanzien van het leerproces

een negatieve invloed had op leereffect (hypothese 8). Deze hypothese werd niet bevestigd (zie

Overzicht 5.10 en Tabellen 5.9 en 5.10).

Overzicht 5.5   De invloed van regulatiestrategie op trainingseffect in Studie 1
RST VT

Zelfsturing
Zelfsturing*onderwijsvorm �

1
� ( - ; m.)

RST = rollenspeltoets; VT = videotoets; � = significant effect; - = negatieve relatie; m. = marginaal
1 Binnen ZI-WB had zelfsturing een negatieve invloed op leereffect

Rollenspel- & videotoets Studie 2

Net als in Studie 1 bleek regulatiestrategie alleen bij de rollenspeltoets significant van invloed

op leereffect (zie Tabel 5.11). Het eindmodel bleek een significante verbetering ten opzichte

van model 1 (afname in deviance 8.129; df. 2; p < .025).

Tabel 5.11 De invloed van regulatiestrategieën op leereffect - rollenspeltoets Studie 2
Model 1 Model 2 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Acteurij
Zelfsturing
Externe sturing
Stuurloosheid

 3.27***

 0.35***

-0.14**

0.04
0.08
0.05

 3.27***

 0.33***

-0.15**

-0.0105**

 0.0071*

 0.0008

0.04
0.08
0.05
0.004
0.004
0.006

 3.27***

 0.33***

-0.15**

-0.0106**

 0.007*

0.04
0.08
0.05
0.004
0.004

Varianties Var. comp. S.E. Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.004

0.105

0.007

0.014

0.002

0.101

0.006

0.013

0.002

0.101

0.006

0.013

Deviance 93.291 85.141 85.162
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

Zelfsturing. Hoewel in Studie 2 geen onderzoek naar interactie-effecten mogelijk was,

was het, met het oog op hypothese 6, wel interessant bij ZI-G na te gaan of er een positieve

relatie tussen Zelfsturing en leereffect bestond. Uit de resultaten bleek echter dat zelfsturing bij

ZI-G juist negatief van invloed was op leereffect zoals gemeten door de rollenspeltoets

(vergelijk ook de uitkomsten in Studie 1). Deze invloed was slechts klein.

Stuurloosheid. Stuurloosheid bleek geen invloed te hebben op leereffect (zie Overzicht

5.10 en Tabel 5.11).
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Overzicht 5.6  De invloed van regulatiestrategie op trainingseffect in Studie 2
RST VT

Zelfsturing � ( - )

RST = rollenspeltoets; VT = videotoets; � = significant effect; - = negatieve relatie; m. = marginaal

Overige bevindingen

Uit verdere analyses bleek in twee gevallen een negatieve invloed van Diepteverwerking op

leereffect, namelijk bij de rollenspel- en de videotoets in Studie 1 (zie Bijlage V, Tabel 1A en

1B). Daarnaast werd in twee gevallen een positieve invloed gevonden van Opname van Kennis

op leereffect, namelijk bij de videotoets in Studie 1 en bij de rollenspeltoets in Studie 2 (zie

Bijlage V, Tabel 2A en 2B).

Mediatie van de invloed van persoonlijkheid op trainingseffect door leerstijl

Om een eventuele mediërende rol van leerstijl in de invloed van persoonlijkheid op

trainingseffect te onderzoeken, is uitgegaan van de overkoepelende leerstijlen. In de

methodesectie werden drie voorwaarden genoemd waaraan moet worden voldaan voordat een

mediatie-effect kan optreden, namelijk a) persoonlijkheidsscores hangen samen met

leerstijlscores, b) persoonlijkheid is van invloed op trainingseffect en c) leerstijl is van invloed

op trainingseffect. Omdat bij de videotoetsen niet aan alle drie de voorwaarden werd voldaan,

zijn deze analyses alleen uitgevoerd voor de rollenspeltoetsen.

Rollenspeltoets Studie 1

De persoonlijkheidsfactoren die van invloed bleken te zijn op trainingseffect waren

Extraversie, Mildheid en Zorgvuldigheid. Leerstijlen die zowel correleerden met deze

persoonlijkheidsfactoren (zie Hoofdstuk 4, Studie 1) als van invloed waren op trainingseffect

waren de betekenisgerichte (samenhang met Extraversie), de reproductiegerichte en de

ongerichte leerstijl (samenhang met Zorgvuldigheid), de toepassingsgerichte leerstijl

(samenhang met Mildheid). De resultaten van de analyses tonen aan dat toevoeging van leerstijl

aan het model waarin persoonlijkheid was opgenomen de voorspelling van het leereffect

verbeterde (afname deviance model 3 t.o.v. model 2 = 17.5, df. = 6, p < .01) en dat leerstijl de

invloed van persoonlijkheid op trainingseffect niet volledig medieerde (Tabel 5.11). Alhoewel

de invloeden van Mildheid en Zorgvuldigheid op trainingseffect kleiner worden na toevoeging

van de leerstijlen, overlappen de 95%-betrouwbaarheidsintervallen (γ � 2 s.e.) van de oude en
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Tabel 5.12 De mediatie van de invloed van Mildheid en Zorgvuldigheid op leereffect door leerstijl16

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Onderwijsvorm
Extraversie*onderwijsvorm
Betekenisgericht
Reproductiegericht
Toepassingsgericht
Ongericht
Betekenisgericht*onderwijsv.
Reproductiegericht*onderw.v.
Toepassingsgericht*onderw.v.
Ongericht*onderwijsvorm

3.05***

0.37***
0.04
0.06

 3.00***

 0.33***

-0.086*

 0.056*

 0.081***

 0.083
 0.111*

0.06
0.06
0.042
0.030
0.026
0.080
0.058

 3.01***

 0.30***

-0.118**

 0.039
 0.053*

 0.078
 0.132**

-0.0036**

 0.0044*

 0.0106*

-0.0037*

-0.0061*

-0.015**

0.06
0.06
0.041
0.030
0.029
0.076
0.056
0.0015
0.0021
0.0048
0.0020

0.0029
0.0062

Varianties Var.
comp.

S.E. Var.
comp.

S.E. Var. comp. S.E.

Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.028

0.135

0.014

0.016

0.027

0.121

0.013

0.014

0.023

0.110

0.011

0.013

Deviance 171.524 152.774 135.274
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

de nieuwe coëfficiënten. Aangezien de invloed van Mildheid en Zorgvuldigheid tot ongeveer

tweederde werd gereduceerd, kan worden gesteld dat er een gedeeltelijke mediatie optreedt.

Rollenspeltoets Studie 2

In Studie 2 bleken de persoonlijkheidsfactoren Mildheid, Zorgvuldigheid en Emotionele

Stabiliteit significant van invloed op trainingseffect. Van de leerstijlen waren de

betekenisgerichte en de reproduktiegerichte leerstijl van invloed. Van de genoemde

persoonlijkheidsfactoren correleerden alleen Zorgvuldigheid en Emotionele Stabiliteit met één

van deze leerstijlen, namelijk de reproduktiegerichte leerstijl. Toevoeging van leerstijl aan het

model waarin persoonlijkheid was opgenomen bleek de voorspelling van het leereffect niet te

verbeteren (afname deviance model 3 t.o.v. model 2 = 4.432, df. = 2, p = n.s.). De

reproductiegerichte leerstijl bleek daarmee de invloed van Zorgvuldigheid en Emotionele

Stabiliteit op trainingseffect niet of nauwelijks te mediëren (Tabel 5.13).

                                                
16 door missende waarden bij de leerstijlgegevens wijken de gegevens voor persoonlijkheid enigszins af van de

gegevens in Tabel 5.1
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Tabel 5.13 De mediatie van de invloed van Zorgvuldigheid en Emotionele Stabiliteit op  trainingseffect door
leerstijl

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Acteurij
Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Betekenisgericht
Reproductiegericht

 3.26***

 0.33***

-0.12*

0.04
0.08
0.05

 3.27***

 0.28***

-0.13**

 0.067**

 0.073**

-0.099***

0.04
0.08
0.05
0.028
0.025
0.029

 3.27***

 0.26***

-0.13**

 0.066**

 0.072**

-0.086**

-0.0027*

 0.0014

0.04
0.08
0.05
0.028
0.025
0.030
0.0013
0.0016

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

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.004

0.101

0.007

0.014

0.001

0.089

0.006

0.012

0.001

0.086

0.006

0.012

Deviance 83.045 61.151 56.719
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

Overzicht van de resultaten

In Overzicht 5.7a en 5.7b worden de resultaten nog eens samengevat. Overzicht 5.7a bevat de

resultaten wat betreft de hypothesen en Overzicht 5.7b de overige uitkomsten.

Overzicht 5.7a Overzicht van de resultaten betreffende de hypothesen
Studie 1 Studie 2Hypothesen RST     VT RST          VT

1a
1b

2

3a
3b

4a

4b

5

6

7

8

Zorgvuldigheid heeft een positieve invloed op leereffect
De invloed van Zorgvuldigheid is sterker positief bij ZI dan bij TT

Er is een interactie tussen Emotionele Stabiliteit en trainingsvorm:
alleen bij ZI heeft Emotionele Stabiliteit een positieve invloed op
leereffect

Autonomie heeft een positieve invloed op leereffect
De invloed van Autonomie is sterker positief bij ZI dan bij TT

De betekenisgerichte leerstijl heeft een positieve invloed op
leereffect
De invloed van de betekenisgerichte leerstijl is sterker positief bij
ZI dan bij TT

De ongerichte leerstijl heeft een negatieve invloed op leereffect

Zelfsturing heeft een positievere invloed op het leereffect van ZI
dan op dat van TT

Externe Sturing heeft een positievere invloed op het leereffect van
TT dan op dat van ZI

Stuurloosheid heeft een negatieve invloed op leereffect

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�   

� (m.)
�

� (m.)

�

� (m.)

�

�

�

�

n.v.t.

n.v.t.

�

n.v.t.

�

n.v.t.

� (m.)

n.v.t.

n.v.t.

�

�

n.v.t.

n.v.t.

�
n.v.t.

�

n.v.t.

�

n.v.t.

n.v.t.

�

RST = rollenspeltoets; VT = videotoets; � = in overeenstemming met hypothese; � = niet bevestigd; � =
tegengesteld aan verwachtingen; m. = marginaal
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Overzicht 5.7b Overzicht van overige invloeden van persoonlijkheid en leerstijl op trainingseffect1

Studie 1 Studie 2
RST         VT RST VT

Mildheid
Emotionele Stabiliteit
Extraversie*onderwijsvorm

�

�

� ( - 2

� ( m. )

�

� ( -) � ( -)

Reproductiegerichte leerstijl � ( m. ) �

Zelfsturing � ( - ; m.) � (-)

Diepteverwerking � ( - ) � ( - ; m.)

Opname van kennis � �

RST = rollenspeltoets; VT = videotoets; � = significant effect; - = negatieve relatie; m. = marginaal
1 Alleen die uitkomsten die meer dan één keer werden gevonden zijn weergegeven
2 Alleen bij toevoeging van marginale effecten is de invloed van Emotionele Stabiliteit significant

Discussie

De resultaten van dit hoofdstuk tonen aan dat een aantal persoonlijkheidsfactoren en

(componenten van) leerstijlen het trainingseffect beïnvloedden. De resultaten boden slechts

weinig ondersteuning voor een modererende invloed van persoonlijkheid of leerstijl op

trainingseffect. Daarnaast bleek leerstijl de invloed van persoonlijkheid op trainingseffect

hooguit gedeeltelijk te mediëren. De huidige resultaten duiden erop dat beide variabelen min of

meer onafhankelijk van elkaar invloed hebben op leerprestaties.

In de eerste plaats bleek zoals verwacht, dat Zorgvuldigheid een positieve invloed had

op leereffect. In onderzoek van De Fruyt en Mervielde (1996) werd reeds een positieve relatie

tussen deze eigenschap en academische leerprestaties aangetoond. Zoals in de inleiding is

gezegd, hebben zorgvuldige personen vermoedelijk meer zelfdiscipline dan onzorgvuldige

personen, neigen ze minder tot uitstelgedrag en zijn ze plichtsgetrouwer bij het maken van

oefeningen en huiswerk, hetgeen leerprestaties bevordert (Begley, 1998; Betts, 1997; Keller,

1993; Newsome et al, 2000; Rayburn & Rayburn, 1999; Schouwenburg, 1994; 1998; 1999;

Schouwenburg & Dijk, 2000; Schouwenburg & Kossowska, 1999). Het feit dat niet alleen op

onderwijsgebied positieve effecten van werkdiscipline op uitkomsten zijn gevonden, maar ook

in de therapiesetting (Burns & Nolen-Hoeksema, 1991; 1992; Burns & Spangler, 2000; Leung

& Heimberg, 1996; Persons, Burns & Perloff, 1988; Startup & Edmunds, 1994) en in

werksituaties (Barrick & Mount, 1991; Barrick, Mount & Strauss, 1993; Fallon, Avis, Kudisch,
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aanleren van (gespreks)vaardigheden. De training is opgebouwd volgens de sociaal-

leertheoretische methode (Bandura, 1986). Kenmerkend voor deze methode is het observeren

van gedrag van anderen en navolgen van dat gedrag. Deze vorm van leren vraagt meer

aanpassing (in de zin van nabootsing) van de student dan het academisch studeren. Te veel

Autonomie kan dan contraproductief zijn. Het is daarom goed mogelijk dat de relatie tussen

Autonomie en trainingseffect bij dit type onderwijs niet lineair, maar curvilineair is: zowel bij

hoge als bij lage scores op Autonomie worden minder goede leereffecten behaald dan bij een

gemiddelde score op Autonomie. Uit het huidige onderzoek blijkt echter niet dat studenten met

relatief lage scores op Autonomie minder goede prestaties behalen. Dit komt vermoedelijk

doordat dit onderzoek onder een selecte groep, namelijk universitaire studenten, heeft

plaatsgevonden: het volgen van een universitaire studie vereist een grote mate van

zelfstandigheid. Inspectie van de data wees inderdaad uit dat weinig studenten extreem laag

scoorden op Autonomie. Het is mogelijk dat in een proefgroep waarbij de scores op Autonomie

meer spreiding vertonen, wel een curvilineaire (omgekeerde U) invloed op leereffect wordt

gevonden.

Een andere verklaring voor de negatieve invloed van Autonomie op leereffect zou

kunnen zijn dat Autonomie interfereert met vaardigheden die vooral in de beginfase van

hulpverlening van belang zijn: zich inleven in, het aanvoelen van en aansluiten bij de cliënt is

essentieel voor een goede probleemverheldering. Het ingaan op gevoelens van de cliënt

bevordert, mits de hulpverlener acceptatie uitstraalt, een goede sfeer en daarmee het

hulpverleningsproces. Iemand die hoog scoort op Autonomie is juist geneigd tot intellectuelere

reacties en zal wellicht minder snel een gevoelsmatige benadering kiezen. Diens cognitieve

benadering verstoort dan als het ware de waarneming van gevoelens van de cliënt. Ook

uitkomsten uit onderzoek van Carkhuff, Kratochvil en Friel (1968) zouden op deze manier

kunnen worden verklaard. Studenten bleken na training in klinische psychologie niet beter te

functioneren in de helpende rol en er waren zelfs aanwijzingen dat ze minder goed gingen

functioneren. Dit zou kunnen komen doordat studenten na training aanvankelijk meer nadenken

bij wat ze doen. Een extra aanwijzing voor de geldigheid van deze verklaring is het feit dat in

het onderhavige onderzoek alleen bij de videotoets een negatieve relatie werd gevonden tussen

Autonomie en leerprestaties. Deze toetsvorm doet een groter beroep op kennis en inzicht en

stimuleert daarmee mogelijk tot meer nadenken dan de rollenspeltoets.



116

De uitkomsten van dit onderzoek toonden geen duidelijke interacties aan tussen

Autonomie, Betekenisgerichtheid en Zelfsturing enerzijds en trainingsvorm anderzijds. Deze

variabelen bleken in zelfinstructie-onderwijs niet positiever samen te hangen met leerprestaties

dan in begeleid onderwijs. Het is mogelijk dat de zelfinstructievorm toch niet zo'n groot beroep

deed op autonomie en zelfstandigheid als aanvankelijk werd verwacht. Zoals in Hoofdstuk 1 en

2 is beschreven, was de bestaande training opgebouwd volgens een vrij strakke structuur. De

zelfinstructietraining, die hierop was gebaseerd, had eveneens een strakke structuur. Behalve

dat de inhoud van de training vast stond, bestond dus ook in het proces van leren weinig

vrijheid. Mogelijk werkt een dergelijk strak keurslijf demotiverend voor personen die gewend

zijn zelfstandiger te werken. Het kan zijn dat op het gebied van meer academisch of

intellectueel onderwijs, waar meer vrijheid is in het proces van leren en wellicht ook in de

inhoud van het onderwijs, wel een positieve relatie wordt gevonden tussen genoemde

variabelen en zelfinstructie-onderwijs. Een tweede verklaring ligt mogelijk in het feit dat de

begeleide training en de zelfinstructietraining overlap vertonen. Zo wordt in beide

trainingsvormen achtereenvolgens theorie bestudeerd, geleerd van voorbeelden en worden de

vaardigheden geoefend. Bovendien vinden de rollenspelen in de zelfinstructietraining onder

begeleiding plaats en zijn er enkele supervisiemomenten ingebouwd.

Verder werd zoals verwacht een negatieve invloed van ongerichtheid op leereffect

gevonden. Dit is in overeenstemming met gegevens van Vermunt (1992; 1994) die bij diverse

proefgroepen consistent negatieve samenhangen vond tussen componenten van deze leerstijl en

academische leerprestaties.

Uit de resultaten bleek verder een tweetal invloeden van persoonlijkheidsfactoren op

leereffect waarover geen hypotheses waren opgesteld. Zo bleek dat Mildheid positief van

invloed was op leereffect zoals gemeten met de rollenspeltoets. Karakteristiek voor personen

met hoge scores op Mildheid is dat zij rekening houden met de gevoelens van anderen en hen

op een vriendelijke, respectvolle manier bejegenen en accepteren, kenmerken die in lijn zijn

met Rogers' (1957, 1967) opvattingen over wat een adequate houding is voor een hulpverlener.

Volgens Rogers bestaat de kern van hulpverlening uit een basishouding van echtheid, empathie

en onvoorwaardelijke acceptatie of respect voor de ander. Uit diverse onderzoeken is inderdaad

gebleken dat empathie samenhangt met effectievere hulpverlening (Becker & Zarit, 1978;

Burns & Nolen-Hoeksema, 1992; Lafferty, Beutler & Crago, 1989; Ridgway & Sharpley,

1990). Uit onderzoek van Dogana, Giampietro en Franco (2000) naar de relatie tussen
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persoonlijkheid en communicatieve stijlen bleek dat personen die hoog scoren op Mildheid

geneigd zijn een empathische en ontspannen communicatiestijl te hanteren, waarbij ze goed

luisteren naar de ander en rust uitstralen. Het ligt dan ook voor de hand dat personen die hoog

scoren op Mildheid een beter contact hebben met hun cliënt en deze meer ruimte geven. In dit

onderzoek werd niet alleen een positieve samenhang tussen Mildheid en algeheel

(gespreks)vaardigheidsniveau gevonden, maar ook een positief effect van Mildheid op de

hoeveelheid vooruitgang tijdens de trainingen. Het kan zijn dat milde personen sneller inzicht

verwerven in toepassing van de juiste vaardigheid doordat zij beschikken over de juiste

basishouding. Wellicht vergemakkelijkt dit het adequaat leren gebruiken van vaardigheden op

het gebied van hulpverlening en zorgt deze houding ervoor dat milde personen automatisch

meer leren van training in gespreksvaardigheden dan personen die minder mild zijn.

De resultaten lieten voorts bij beide toetsvormen een interactie zien tussen Extraversie

en onderwijsvorm. Bij de zelfinstructietraining was Extraversie positief van invloed op

leereffect, bij de begeleide training juist negatief. Deze invloeden waren echter niet zo sterk dat

de ene trainingsvorm effectiever was dan de andere voor relatief introverte of relatief extraverte

personen. Een mogelijke verklaring voor de positieve invloed van Extraversie op leereffect van

onderwijsmethoden, waarbij de studenten zelfstandiger moeten werken, is dat bij deze

onderwijsvormen samenwerking tussen studenten is vereist. Extraversie wordt dan als het ware

als instrument in het proces gebruikt: extraverte personen verwoorden hun gedachten bij het

uitvoeren van oefeningen en zijn geneigd met hun medestudenten te overleggen (zie Lemke,

Leicht & Miller, 1974). Deze verbalisatie van gedachten kan de student helpen een discussie op

gang te brengen en verdieping in de leerstof te bewerkstelligen, hetgeen bevorderlijk kan zijn

voor het leerproces. Bij begeleid onderwijs kan extravert gedrag juist een storend effect op het

leerproces hebben: het is immers de bedoeling dat de studenten luisteren naar de begeleider.

Resumerend kan worden gesteld dat in dit onderzoek slechts weinig ondersteuning is

gevonden voor een modererende invloed van persoonlijkheid en leerstijl op effect van

trainingsvorm. Kennelijk is het niet zo dat de ene training beter werkt voor de ene persoon en

de andere beter voor de andere. Dit kan komen doordat beide trainingsvormen inhoudelijk en

qua opbouw veel op elkaar leken. Bovendien werd het leerproces in beide gevallen in sterke

mate vanuit het onderwijs gestuurd: bij de traditionele training stuurde de docent in levende

lijve het leerproces van de student en bij de zelfinstructietraining was de docentrol als het ware

in het programma geïncorporeerd. In andere vormen van zelfinstructie-onderwijs, waarbij
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studenten vaak met relatief ongestructureerd materiaal zelf hun eigen leerproces moeten

vormgeven, is de invloed van individuele verschillen wellicht groter (bijvoorbeeld bij

probleemgestuurd onderwijs). Verder bestonden beide trainingsvormen niet puur uit begeleid

dan wel zelfinstructie-onderwijs: de rollenspelen vonden bijvoorbeeld in beide trainingsvormen

deels zelfstandig, deels onder begeleiding plaats, waarbij de hoeveelheid begeleiding bij de

zelfinstructievorm zelfs groter was dan bij de begeleide training. In evaluaties op reactieniveau

wordt vaak aangegeven dat men juist van de rollenspelen erg veel leert. Tot slot, het onderwijs

was erg divers: beide trainingsvormen bevatten per vaardigheid verschillende onderdelen om

kennis te maken met de vaardigheid en met de vaardigheid te oefenen. Deze afwisseling bood

studenten de mogelijkheid de leerstof op meerdere manieren te verwerken. Het is mogelijk dat

het onderwijs in beide trainingsvormen op deze manier tegemoet kwam aan de behoeftes van

studenten die verschillen in leerstijl, en dat hierdoor beide trainingen voor studenten van ieder

type leerstijl geschikt waren (zie ook Schouwenburg & Dijk, 2000, p. 242).

Beperkingen van het onderzoek

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat de meting van leerstijl wellicht niet zuiver was.

Leerstijl werd namelijk gemeten met behulp van zelfrapportage van leerstijl in het algemeen.

Behalve dat het zelfbeeld kan afwijken van de werkelijkheid, had de zelfrapportage bovendien

betrekking op typisch leergedrag van de studenten in het verleden. Het is goed mogelijk dat

men in de studie als geheel overwegend een bepaalde leerstijl hanteert, terwijl in deze

specifieke training juist andere leerstrategieën worden toegepast. De aard van de oefeningen in

de training kan ander leergedrag initiëren. Dit is niet onwaarschijnlijk gezien het feit dat het

huidige onderwijs in gespreksvaardigheden afwijkt van het academische onderwijs dat de

student doorgaans volgt tijdens een universitaire studie. Hiermee zouden de resultaten die met

behulp van de vragenlijsten zijn verkregen eventueel niet meer relevant kunnen zijn voor de

huidige, specifieke onderwijssituatie.

Verder is geen rekening gehouden met de samenstelling van de trainingsgroepen wat

betreft persoonlijkheid en leerstijl. Mogelijk is deze van invloed op het groepsproces en de

samenwerking en zijn die op hun beurt weer van invloed op leereffect (zie ook Barrick,

Stewart, Neubert & Mount, 1998). Het kan zijn dat personen die in sterke mate beschikken

over een eigenschap die van belang is voor het leerproces, een positieve invloed hebben op het

leerproces van groepsleden die laag scoren op die eigenschap. Zo kunnen bijvoorbeeld
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zwijgzame leden van een trainingsgroep profiteren van de inbreng van meer extraverte

studiegenoten. Uit onderzoek is gebleken dat (individuen uit) groepen, die heterogeen waren

wat betreft de scores op Extraversie, beter presteerden dan (individuen uit) homogene groepen

(Barry & Stewart, 1997; Lemke et al, 1974). Het ging daarbij om het oplossen van problemen

respectievelijk het verwerven van kennis. De aanwezigheid van een extraverte persoon

vergrootte de kans dat goede antwoorden of oplossingen werden geverbaliseerd.

Implicaties

De resultaten van het huidige onderzoek impliceren dat het mogelijk is om begeleid onderwijs

met behoud van onderwijskwaliteit te vervangen door zelfinstructie-onderwijs wanneer vooraf

goed wordt nagedacht over de inhoud van het onderwijs en alle relevante expertkennis zo goed

mogelijk wordt geëxpliciteerd in het leermateriaal. De huidige resultaten laten zien dat zowel

persoonlijkheid als leerstijl van invloed is op leerprestaties. Leerstijl levert dus onafhankelijk

van persoonlijkheid een bijdrage aan leereffect. Leerstijl wordt in dit proefschrift opgevat als

een combinatie van ontwikkelbare en stabiele factoren (zie Hoofdstuk 4). Inderdaad bleek

leerstijl een stabiele component te bevatten (zie Hoofdstuk 4). Dat leerstijl een bijdrage levert

aan de voorspelling van leereffect, die losstaat van die van persoonlijkheid, zou kunnen

betekenen dat leerprestaties kunnen worden verbeterd door leerstijlen te veranderen,

bijvoorbeeld door een ongerichte leerstijl om te buigen. Volgens Vermunt (1991; 1992; 1994)

is het mentale leermodel een aangrijpingspunt voor het veranderen van leerstijlen. Vooral voor

studenten met ongerichte en reproductiegerichte leerstijlen bleek een instructieprogramma om

veranderingen in hun mentale leermodellen te bewerkstelligen effectief (Vermunt, 1994).

Verder onderzoek naar de invloed van leerstijlinterventies en van taken en toetsen in het

onderwijs op het gebruik van leerstrategieën en regulatiestrategieën lijkt geboden.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Het verdient aanbeveling om het huidige onderzoek te repliceren zonder de huidige

beperkingen. Dit houdt in dat de leerstijlscores ten eerste betrekking hebben op de leerwijze in

de specifieke training die centraal staat in het onderzoek en ten tweede zouden, naast

vragenlijsten, hardop-denkprocedures kunnen worden gebruikt. Verder zou de invloed van de

groepssamenstelling wat betreft persoonlijkheid en leerstijl op leereffect kunnen worden

onderzocht.
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Daarnaast is het raadzaam na te gaan of de bevindingen uit het huidige onderzoek en

met de huidige proefgroep generaliseerbaar zijn naar andere settings. Zo zou kunnen worden

nagegaan of de huidige uitkomsten wat betreft de invloed van persoonlijkheid en leerstijl op het

leereffect van verschillende onderwijsvormen ook gelden voor meer theoretisch onderwijs. Het

is mogelijk dat bij academisch onderwijs waarbij meer vrijheid bestaat in de wijze van leren

en/of in de inhoud van de te bestuderen stof (bijvoorbeeld bij onderzoeksstages) dan bij de hier

centraal staande trainingen, wel differentiële effecten van leerstijl en/of persoonlijkheid

optreden bij verschillende instructievormen.

Tot slot, het verdient aanbeveling na te gaan of studenten een vaste leerstijl hanteren

over verschillende typen onderwijs. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, is het van belang na

te gaan in hoeverre het te bestuderen lesmateriaal de leerwijze van studenten beïnvloedt. Eerder

werd reeds gesuggereerd dat leerstrategieën mogelijk worden beïnvloed door de wijze waarop

toetsing plaatsvindt (zie Marton & Saljö, 1976; Starren, 1996). Daarnaast heeft ook de docent

mogelijkerwijs invloed op de wijze waarop studenten leren (Weinert & Helmke, 1995;

Laurrillard, 1984). Wanneer blijkt dat leerstijl inderdaad kan worden beïnvloed door de vorm

waarin het onderwijsmateriaal wordt gepresenteerd, door opdrachten en oefeningen en door de

aard van de toetsing, dan verdient het aanbeveling na te gaan of negatieve invloeden als die van

de ongerichte leerstijl op leereffect kunnen worden uitgeschakeld door het gebruik van andere

leerstijlen te stimuleren. Er zijn reeds aanwijzingen gevonden dat studenten hun leerstijl

aanpassen aan de leercontext en dat stuurloosheid, een kenmerk van de ongerichte leerstijl, bij

vakken met een levendige en concrete leerinhoud minder voorkomt (Vermetten, Lodewijks &

Vermunt, 1999).
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Gornet & Frost, 2000) biedt verdere ondersteuning voor de validiteit van het hier gevonden

resultaat.

De verwachting was daarnaast dat de invloed van Zorgvuldigheid op leereffect bij

zelfinstructie sterker naar voren zou komen dan bij begeleid onderwijs. Deze hypothese werd

echter niet ondersteund. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in het feit dat studenten in

groepjes samenwerkten. Studenten zijn random ingedeeld in trainingsgroepen en daarmee ligt

het voor de hand dat de groepen zowel uit onzorgvuldige als zorgvuldige personen bestaan. De

redenering is dan als volgt. Doordat de zorgvuldige groepsgenoten van de onzorgvuldige

personen bij opdrachten en oefeningen gedegen te werk gingen, hebben de laatsten mogelijk

meer tijd in de oefeningen geïnvesteerd dan ze hadden gedaan wanneer ze niet met zorgvuldige

personen hadden hoeven samenwerken. Andersom kan de snelle, oppervlakkige aanpak van

onzorgvuldige personen ertoe hebben geleid dat zorgvuldige personen niet zo grondig tot in

detail opdrachten uitvoerden als ze hadden gedaan wanneer ze niet met onzorgvuldige personen

hadden hoeven samenwerken. In ieder geval blijkt uit de resultaten dat beide trainingsvormen

even effectief waren voor personen laag danwel hoog op Zorgvuldigheid.

Emotionele Stabiliteit bleek een matig negatieve invloed te hebben op leereffect. Het is

mogelijk dat emotioneel stabiele personen onverschilliger staan tegenover de problemen van

anderen dan emotioneel instabiele personen (zie ook Zarski, Bubenzer & Walter, 1980) en dat

zij daarom minder effectieve hulpverleners zijn. Uit onderzoek op het gebied van meer

academisch gericht onderwijs werd echter eveneens gevonden dat Emotionele Stabiliteit

negatief samenhing met leerprestaties (Van Oudenhoven & Van der Zee, submitted). Wellicht

zijn emotioneel instabiele personen, doordat zij zich veel zorgen maken, geneigd om extra veel

te oefenen om hun gebrek aan zelfvertrouwen in hun capaciteiten te compenseren. Emotioneel

stabiele personen daarentegen zijn misschien overmoedig of nonchalant en denken te snel dat

ze de vaardigheden wel beheersen.

Opvallend genoeg hadden zowel Autonomie als de betekenisgerichte leerstijl (en de

bijbehorende componenten diepteverwerking en zelfsturing) een negatieve invloed op

trainingseffect. De reproductiegerichte leerstijl en het bijbehorende mentale leermodel opname

van kennis hingen daarentegen positief samen met trainingseffect. Opgemerkt dient te worden

dat de invloeden over het algemeen slechts klein waren. Een mogelijke verklaring voor deze

tegenintuïtieve bevindingen ligt in het feit dat de training, die centraal stond in het onderhavige

onderzoek, niet zozeer op het zelfstandig bestuderen van studiestof is gericht, maar op het




