
Samenvatting

In dit proefschrift wordt de ontwikkeling en evaluatie van een zelfinstructieprogramma voor

een basistraining in professionele gespreksvaardigheden beschreven. Voor deze training is een

nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld, waarbij studenten meer zelfstandig te werk gaan. Dit

programma werd in het kader van een subsidie van het Kwaliteit- en Studeerbaarheidsfonds

ontwikkeld bij de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Het leereffect van

de zelfinstructietraining werd vergeleken met dat van een training die vrijwel geheel onder

begeleiding plaatsvond. Daarnaast werd de invloed van persoonlijkheid en leerstijl op het

leereffect van beide trainingsvormen onderzocht.

De ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma voor de training in

basisgespreksvaardigheden

Bij de ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma werd voortgebouwd op de bestaande,

begeleide training in gespreksvaardigheden. Daarbij werd uitgegaan van principes uit de

sociaal-leertheoretische benadering (Bandura, 1977, 1986). Kenmerkend voor de training was

de opbouw volgens de cumulatieve microtrainingsmethode (Ivey, 1971; Ivey & Authier, 1978;

Lang & Van der Molen, 1992). Tijdens de training werden vaardigheden behandeld als Open

Vragen stellen, Gevoel Reflecteren en Samenvatten. Het aanleren van een vaardigheid bestond

het bestuderen van theorie, het zien van videovoorbeelden en het zelf oefenen van de

vaardigheid.

Hoewel directe persoonlijke interactie met een docent niet in alle gevallen nodig lijkt

voor een goed leerproces (Curran, 1997), ligt het niet voor de hand dat elk onderdeel van een

gespreksvaardigheidstraining in zelfinstructievorm kan plaatsvinden. Ook uit de literatuur blijkt

dat een combinatie van zelfinstructie-onderwijs en begeleid onderwijs over het algemeen het

meest effectief is (McNeil & Nelson, 1991). Daarom werd nauwkeurig nagegaan welke

onderdelen zich wel en niet leenden voor zelfinstructie-onderwijs. Voor onderdelen als theorie,

voorbeelden bekijken en bespreken en eenvoudige oefeningen in gespreksvaardigheden werden

zelfinstructie-onderdelen ontwikkeld. Bij de rollenspelen leek de directe inbreng van een

begeleider echter van belang. Daarom werd besloten daarbij wel begeleiding in te zetten. Door
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de trainingsgroepen bij de zelfinstructievorm kleiner te maken, kon de begeleider relatief zelfs

intensiever begeleiding bieden dan bij de bestaande training. Een uitgebreide verantwoording

van de gemaakte keuzes staat beschreven in Hoofdstuk 2. Het zelfinstructieprogramma werd in

twee stappen ontwikkeld en geëvalueerd: eerst werd een werkboek op papier ontwikkeld en op

basis daarvan werd vervolgens de computerapplicatie GEVAT (GespreksVAardigheidsTrai-

ning) ontwikkeld.

De trainingen bestonden uit acht bijeenkomsten van ongeveer drie uur. Voorafgaand

aan de training bestudeerden studenten literatuur over gespreksvoering. Om ervoor te zorgen

dat de studenten voor de training daadwerkelijk over de vereiste voorkennis beschikten, werden

ze op hun kennis van de studiestof getoetst. Daarbij werd van hen verwacht dat ze een

voldoende haalden. Vervolgens doorliepen studenten de zelfinstructietraining in groepjes van

drie tot zes personen. De bijeenkomsten werden steeds geleid door één van de studenten. Bij de

papieren zelfinstructievorm doorliepen studenten het programma gezamenlijk aan de hand van

een werkboek met bijbehorende videobanden. De voorzitter van de groep stuurde daarbij het

leerproces aan de hand van een aantal bijlagen met aanwijzingen voor de voorzitter en feedback

bij de oefeningen. Bij het gecomputeriseerde trainingsprogramma werd veel van deze sturing

door het computerprogramma overgenomen. Studenten doorliepen de computeronderdelen

meestal in twee- of drietallen. Aangezien studenten bij de eerste zelfinstructievorm hadden

aangegeven dat ze behoefte hadden aan meer begeleiding, is besloten bij de tweede

zelfinstructievorm extra begeleiding in te zetten bij de rollenspelen en een aantal momenten in

te bouwen, waarop vragen en problemen met de begeleider konden worden besproken. Een

beschrijving van beide zelfinstructietrainingen wordt in Hoofdstuk 2 gegeven.

Hoofdvragen in dit onderzoek

De eerste vraag in dit onderzoek was of de training in gespreksvoering effectief was wanneer

deze volgens de zelfinstructiemethode werd gegeven (zie Hoofdstuk 3). Daarbij werd tevens

nagegaan of studenten evenveel leerden van de zelfinstructietraining als van een training met

begeleiding. De tweede onderzoeksvraag was of de persoonlijkheid en leerstijl van studenten

van invloed waren op het leereffect van de training en of deze invloed verschillend was bij de

diverse trainingsvormen.
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Methode

Het onderzoek werd uitgevoerd bij in totaal 382 tweedejaarsstudenten Psychologie aan de

Rijksuniversiteit Groningen, die de training gespreksvoering volgden. Deze training was een

verplicht doctoraalonderdeel en deelname aan het onderzoek was een verplicht onderdeel van

de cursus. In 1997/1998 volgden 193 studenten de training. Daarvan volgden 97 studenten de

training onder begeleiding en 96 studenten doorliepen de training in zelfinstructievorm met

behulp van een werkboek. In 1998/1999 doorliepen 189 studenten de zelfinstructietraining met

de computerapplicatie GEVAT. Van alle deelnemende studenten werden de

gespreksvaardigheden voorafgaand aan en na de training gemeten met behulp van twee soorten

gedragstoetsen, namelijk video- en rollenspeltoetsen (zie Hoofdstuk 3). De videotoets bestond

uit een 30-tal videofragmenten, waarop studenten moesten reageren in de rol van

gespreksleider, waarbij ze van tevoren de opdracht kregen een specifieke vaardigheid toe te

passen. Bij de rollenspeltoets kregen studenten de opdracht hun gespreksvaardigheid te tonen

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

cliënt speelde en reageerde volgens een gestandaardiseerd script. Van beide toetsvormen

werden twee versies ontwikkeld die evenwichtig werden gebalanceerd over voor- en nameting

en over condities. De studenten werden daarbij random aan een versie toegewezen. Verder

vulden de studenten voorafgaand aan de training een persoonlijkheidsvragenlijst en een

leerstijlenvragenlijst in, namelijk de Five-Factor Personality Inventory (FFPI, Hendriks, 1997)

en de Inventaris Leerstijlen (ILS, Vermunt, 1992; zie ook Hoofdstuk 4).

Het effect van zelfinstructie en training met begeleiding

De eerste hoofdvraag van dit onderzoek was gericht op de effectiviteit van de

zelfinstructietraining in gespreksvoering (zie Hoofdstuk 3). Uit de resultaten bleek dat beide

vormen van de zelfinstructietraining effectief waren. De gevonden leereffecten waren zeer

sterk. Bovendien bleek zelfinstructie minstens even effectief als de traditionele training. Dit is

in overeenstemming met bevindingen uit ander onderzoek, waarbij zelfinstructie-onderwijs aan

traditioneel onderwijs werd toegevoegd (Chaparro & Halcomb, 1990; McNeil & Nelson,

1991). Een belangrijke uitkomst uit dit onderzoek is dan ook dat het op het gebied van

gespreksvoering mogelijk is begeleiders efficiënter in te zetten: hoewel de begeleiding bij de

rollenspelen zelfs intensiever was dan voorheen, werd de begeleidingstijd in totaal met de helft

gereduceerd, terwijl het leereffect minstens zo groot was als dat van een training met
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begeleiding bij vrijwel elk onderdeel. Gesteld kan worden dat wat betreft het verbeteren van de

kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs een eerste stap in de goede richting is gezet. De

resultaten van dit onderzoek duiden erop dat het verantwoord is studenten de mogelijkheid te

bieden delen van de training zelfstandig te laten doorlopen op een door hen zelf gekozen plaats

en moment. De positieve trainingseffecten van het zelfinstructie-onderwijs betekenen echter

niet dat de begeleiding zonder problemen nog verder kan worden verminderd: er is heel bewust

gekozen voor begeleiding bij de rollenspelen. Juist deze specifieke combinatie van

zelfinstructie en begeleiding bleek goede effecten op te leveren. Omdat het maar de vraag is of

beide trainingsvormen even leerzaam zijn voor iedereen, werd de invloed van persoonlijkheid

en leerstijl op het leereffect van beide trainingsvormen onderzocht. Alvorens dit te doen werd

echter aandacht besteed aan de relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl (zie Hoofdstuk 4).

De relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl

De verwachtingen betreffende de relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl hadden vooral

betrekking op de relatie tussen Autonomie en leerstijl. Zo werd verwacht dat de

betekenisgerichte leerstijl (zie Schema 1) positief met Autonomie zou samenhangen en dat de

reproductiegerichte en de ongerichte leerstijl juist negatief zouden correleren met Autonomie.

Daarnaast werd verwacht dat Zorgvuldigheid zou samenhangen met leerstijl. Verwacht werd

dat de reproductiegerichte leerstijl positief en de ongerichte leerstijl negatief met

Zorgvuldigheid zou samenhangen. De resultaten bleken inderdaad de meeste ondersteuning te

bieden voor de verwachtingen betreffende de relatie tussen Autonomie en

leerstijl(componenten). In Studie 1 bleken ook de verwachtingen betreffende de relatie tussen

Zorgvuldigheid en leerstijl(componenten) ondersteuning te vinden. De resultaten van dit

onderzoek suggereren dat persoonlijkheid een deel verklaart van de leerstijl die mensen

hanteren. De gevonden verbanden zijn echter niet zo sterk dat persoonlijkheid en leerstijl als

verschillende termen voor hetzelfde begrip kunnen worden opgevat. Leerstijl omvat meer dan

persoonlijkheid alleen, hetgeen ook blijkt uit de behoorlijk hoge percentages onverklaarde

variantie. Gezien de gevonden relaties tussen persoonlijkheid en leerstijl leek het interessant

om in het vervolgonderzoek niet alleen na te gaan of persoonlijkheid en leerstijl invloed

uitoefenden op trainingseffect, maar ook of leerstijl daarbij de invloed van persoonlijkheid op

trainingseffect mediëerde. Uit het onderzoek bleek echter niet of nauwelijks ondersteuning

voor een mediërende rol van leerstijl bij de invloed van persoonlijkheid op trainingseffect.
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Schema 1 Toelichting bij de leerstijlschalen
Leerstijlen Toelichting

Betekenisgericht

Reproductief

Toepassingsgericht

Ongericht

Zoekt naar verbanden in de studiestof, probeert zelf structuur aan te brengen
en staat kritisch tegenover de te bestuderen stof (diepteverwerking); bepaalt
zelf hoe te leren / wat belangrijk is (zelfsturing); ziet studeren als het
opbouwen van kennis en inzichten en studeert uit persoonlijke interesse

Leert de studiestof vaak uit het hoofd, herhaalt de stof vaak en gaat
gedetailleerd te werk (stapsgewijze verwerking); laat zich door het onderwijs
sturen (externe sturing); ziet studeren als het opnemen van kennis; is gericht
op het behalen van certificaten en het uittesten van eigen capaciteiten

Probeert geleerde in de praktijk toe te passen (concrete verwerking); ziet
studeren als het leren gebruiken van de kennis die men verwerft; is bij het
studeren gericht op hun toekomstige beroep (beroepsgerichte
leeroriëntatie).

Vindt het moeilijk om het eigen leren te sturen, maar heeft ook nauwelijks
houvast aan de aanwijzingen in de studiestof of van docenten (stuurloze
regulatiestrategie); vindt dat het onderwijs stimulerend hoort te zijn en
werkt graag samen met medestudenten; staat onzeker tegenover studie
(ambivalente leeroriëntatie): twijfelt aan eigen capaciteiten om de studie af
te maken of aan juistheid van keuze voor deze studie

De invloed van persoonlijkheid en leerstijl op trainingseffect

De tweede hoofdvraag van dit onderzoek was of de persoonlijkheid en leerstijl van studenten

van invloed was op het leereffect van de training en of deze invloed verschillend was bij de

verschillende trainingsvormen. Uit de resultaten bleek dat alleen Extraversie het leereffect van

beide trainingsvormen modereerde: naarmate personen hoger scoren op Extraversie was het

leereffect van de zelfinstructievorm groter, terwijl bij begeleid onderwijs juist een negatieve

invloed van Extraversie op leereffect werd gevonden. Voor het overige waren er geen

verschillen in invloed van persoonlijkheid op leereffect tussen de vergeleken trainingsvormen.

Wel werd een aantal hoofdeffecten gevonden: naarmate personen hoger scoorden op Mildheid

en Zorgvuldigheid leerden zij meer van een training in gespreksvoering. Omgekeerd gold dat

het leereffect juist kleiner was, naarmate mensen hoger scoorden op Emotionele Stabiliteit en

Autonomie. De gevonden invloeden waren echter niet sterk.

Ook wat betreft leerstijl werden nauwelijks interacties gevonden tussen

leerstijl(componenten) en onderwijsvorm. Alleen voor personen die laag scoorden op de

betekenisgerichte leerstijl bleek de zelfinstructietraining effectiever dan de begeleide training.
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Daarnaast werden een aantal hoofdeffecten van leerstijl en leerstijlcomponenten gevonden. Zo

oefenden de betekenisgerichte leerstijl en de bijbehorende componenten diepteverwerking en

zelfsturing een negatieve invloed uit op de leerresultaten van de training gespreksvoering.

Verder bleek dat de reproductiegerichte leerstijl en opname van kennis een positieve invloed op

trainingseffect uitoefenden. De ongerichte leerstijl had een negatieve invloed op trainingseffect

(zie Hoofdstuk 5). Ook wat betreft leerstijl en leerstijlcomponenten geldt dat de gevonden

invloeden over het algemeen niet sterk waren.

De resultaten duiden er op dat personen die over een intellectuele onafhankelijkheid

beschikken of hun leren zelf sturen minder goed presteerden. Dit heeft vermoedelijk te maken

met de aard van het onderwijs. Dat is, in tegenstelling tot het meeste onderwijs aan de

universiteit niet zozeer op bestudering van studiestof gericht, maar op het actief aanleren van

gespreksvaardigheden. Een dergelijke leermethode vraagt meer aanpassing van de student dan

traditionele vormen van academisch onderwijs (hoorcolleges, literatuur bestuderen). Mogelijk

is teveel eigen initiatief in een dergelijk geval contraproductief.

Conclusies en praktische aanbevelingen

Op grond van de uitkomsten uit het huidige onderzoek kan worden geconstateerd dat met

zelfinstructie-onderwijs op het gebied van basisgespreksvaardigheden, indien op een

verantwoorde wijze wordt ontworpen, minstens even goede onderwijseffecten kunnen worden

gerealiseerd als met begeleid onderwijs. Een belangrijke conclusie is derhalve dat het op

mogelijk was een minstens even groot leereffect te realiseren met slechts de helft van de

oorspronkelijke hoeveelheid begeleiding. Het programma GEVAT blijkt een effectieve

trainingsmethode om studenten gespreksvaardigheden aan te leren. Daarbij blijken er

nauwelijks verschillen in leereffect van trainingsvorm te bestaan voor personen die van elkaar

verschillen qua persoonlijkheid en leerstijl.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

In Hoofdstuk 5 werd gevonden dat bepaalde persoonlijkheids- en leerstijlkenmerken die voor

academisch onderwijs essentieel worden geacht, bijvoorbeeld Autonomie, diepteverwerking en

zelfsturing, in het huidige onderzoek negatief met leerprestaties correleerden. Reflecterend op

de inhoud van het onderwijs werd vastgesteld dat de aard van de trainingen uit het huidige

onderzoek vermoedelijk afwijkt van het gangbare universitaire onderwijs. Dit impliceert dat de
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effectiviteit van een leerstijl mogelijk verband houdt met de aard van het onderwijs, oftewel dat

het flexibel kunnen aanwenden van leerstijlen en adequaat kunnen inschatten welke situatie

welke leerstijl vereist, mogelijk betere leerresultaten oplevert dan steeds dezelfde leeraanpak

hanteren. In vervolgonderzoek zou daarom kunnen worden nagegaan of leerstijl beïnvloedbaar

of te veranderen is en of flexibel gebruik van leerstijl op termijn betere studieprestaties oplevert

dan toepassing van een vaste leerstijl. Afgaand op de resultaten uit Hoofdstuk 4 lijkt leerstijl

echter niet onbeperkt veranderbaar. Aangezien de invloed van leerstijl op leerprestaties

schijnbaar wel losstaat van die van persoonlijkheid op leerprestaties (zie Hoofdstuk 5), is het

interessant in vervolgonderzoek na te gaan of leerstijl zo kan worden veranderd dat dit

resulteert in een verbetering van leerprestaties. Verder is het interessant om de invloed van

andere factoren dan leerstijl en persoonlijkheid, bijvoorbeeld motivatie, en de invloed van

groepssamenstelling op leerprestaties te onderzoeken.






