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Voorwoord

Hoewel ik aan het begin van mijn studie Psychologie beweerde dat ik nooit onderzoeker wilde

worden, ben ik uiteindelijk toch in de onderzoekswereld beland. Vooral tijdens mijn stage raakte ik

enthousiast voor het onderzoekswerk. De stimulerende en inspirerende begeleiding van Wim

Hofstee heeft er zeker toe bijgedragen dat ik uiteindelijk besloot om in deze richting een baan te

zoeken. Achteraf ben ik blij dat ik dat heb gedaan!

Met veel plezier heb ik het promotie-traject doorlopen. Hoewel ik nooit zo de drang heb

gevoeld om te promoveren - het onderzoekswerk zelf was hetgeen mij dreef - ligt hier nu toch mijn

proefschrift. Het is echter niet zomaar tot stand gekomen. Zo ben ik uitstekend begeleid door mijn

promotiecommissie. Deze bestond aanvankelijk uit Gerrit Lang, Henk van der Molen en Gertrude

Smit. Gertrude heeft mij in haar rol als dagelijks begeleidster op weg geholpen met het onderwerp

van mijn onderzoek. Gertrude, bedankt voor de prettige samenwerking. Na ongeveer een half jaar

vertrok Gertrude naar Nijmegen en kwam Karen van der Zee voor haar in de plaats. Van haar

inhoudelijke en wetenschappelijke deskundigheid heb ik veel geleerd. Karen, het was fijn dat je dit

praktisch toegepaste onderzoek zo wetenschappelijk wist te benaderen. Gerrit, aanvankelijk mijn

eerste promotor, had altijd vellen vol met (opbouwende) kritiek. Van jou, Gerrit, heb ik geleerd om

van een afstand naar mijn onderzoek te kijken. Hoewel ik dit af en toe toch nog moeilijk blijf

vinden, heb ik veel van je feedback opgestoken en realiseer ik me af en toe dat ik dingen probeer te

benaderen op een manier zoals jij me die hebt geleerd. Verder kun je de zaken af en toe zo heerlijk

relativeren! Gerrit, ik hoop dat ik eens zo wijs word als jij! Henk heb ik de afgelopen jaren steeds

beter leren kennen. Henk, ik waardeer de wijze waarop je het 'eerste promotorschap' van Gerrit hebt

overgenomen. Vooral aan het eind van dit traject heb je mij veel morele steun gegeven, waarvoor ik

je erg dankbaar ben!

In de tweede plaats ben ik een serie mensen erkentelijk voor hun steun op het gebied van de

statistiek. Zo namen Henk Kiers en Ivo Molenaar, als ik daarom vroeg, alle tijd voor mij om me

duidelijk uitleg te geven over statistische vraagstukken en mee na te denken. Heerlijk dat bij jullie

de deur altijd zo wagenwijd openstond! Ook wil ik Jos ten Berge hartelijk danken voor die keren

dat hij me heeft geholpen. Tom Snijders heeft mij op weg geholpen in de wereld van multilevel

analyses. Tom, ik heb erg veel van je geleerd en ik ben je dankbaar dat je, ondanks je drukke baan,

tijd voor mij vrij kon maken om mij te helpen en stukken van mij te lezen. En dan Marijtje van

Duijn, die bij mijn laatste empirische hoofdstuk - een enorme bevalling, ik denk dat ik honderden

analyses heb uitgevoerd – steeds opnieuw tijd voor me had en mij geduldig te woord stond wanneer

ik weer met nieuwe vragen en problemen kwam. Marijtje, in één woord: geweldig!

In de derde plaats wil ik hier enkele studenten noemen, die een enorme hoeveelheid werk

voor me hebben gedaan. Allereerst ben ik het trio Winny Bakker, Ester de Vos en Annebet van



Mameren dank verschuldigd voor hun geweldige inspanning. Zij hebben niet alleen geholpen bij de

constructie en opnames van de eerste versies van de videotoets, zij hebben daarnaast op werkelijk

voortreffelijke wijze geholpen bij de afnames van de rollenspeltoetsen bij zo'n 200 studenten.

Binnen no time hadden ze de scripts en de beoordelingsnormen in hun hoofd en bij de afnames van

de toetsen zijn ze, ogenschijnlijk onvermoeibaar, zeer consciëntieus te werk gegaan. Ik heb hier zeer

veel respect voor. Vervolgens hebben ze het onderzoek naar de effecten van twee trainingsvormen

op een correcte wijze afgerond. Winny, Ester en Annebet, mijn complimenten en dank voor alles

wat jullie voor mij hebben gedaan! Verder ben ik Sanne Meeder en Paul Visser, evenals Merel

Wolff en Antoon Brouwer, zeer erkentelijk voor hun bijdrage als beoordelaar van de videotoetsen.

Op deze plaats ook dank aan Ina Marten, Alice Tamminga en Jan Pieter Ligtenberg voor de enorme

hoeveelheid werk die zij voor mij hebben gedaan: zij hebben ongeveer 200 studenten getoetst en

beoordeeld met behulp van rollenspeltoetsen. Jan Pieter heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de

invloed van leerstijl op het leereffect van een zelfinstructietraining in gespreksvoering.

Verder zijn diverse mensen mij behulpzaam geweest tijdens mijn aanstelling bij

Psychologie. Zo hebben Margot Edens en Marion Hommes op mijn verzoek kritisch naar de eerste

versies van de videotoetsen gekeken en heeft Wim Hofstee mijn onderzoek naar de relatie tussen

persoonlijkheid en leerstijl van feedback voorzien. Daarnaast hebben Barbara Kip en Hanny Baan

en tijdelijke medewerkers op het secretariaat me diverse malen geholpen bij de terugkoppeling van

resultaten naar studenten of bij andere werkzaamheden en waren ze bereid naar me te luisteren als

ik eens stoom af moest blazen. Edwin Kiers heeft mij vele malen geholpen met onder andere de

montage van videobanden. Ook wisselden diverse collega's in de wandelgangen of bij presentaties

met mij van gedachten over mijn onderzoek en brachten mij daardoor af en toe op nieuwe ideeën.

Talloze studenten zijn verder voor mij in actie geweest tijdens opnames en afnames van

videotoetsen. Mijn dank aan jullie allen is groot!

In de laatste periode voor de promotieplechtigheid heb ik in Marion Hommes en Hinke

Groothof twee ontzettend lieve mensen bereid gevonden om samen met mij de afsluiting van mijn

promotie-onderzoek voor te bereiden. Marion en Hinke, jullie enthousiasme en meeleven is

hartverwarmend, fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Van mijn ouders heb ik ontzettend veel steun mogen ontvangen en ik vind het geweldig dat

ze er altijd voor me zijn. Tige tank foar jimme stipe!

En last, but not least wil ik mijn allerliefste steun en toeverlaat bedanken voor alle support

die hij me gaf. Lieve Mario, wat had ik zonder jou moeten beginnen! Je hebt me gestimuleerd om

door te zetten, ook als ik het af en toe eens niet zag zitten. Als ik het weer eens te druk had, bleef je

geduldig, lief en vol begrip. Je bent goud waard en daarom draag ik dit boek aan jou op! Met ons

kindje in mijn buik zal ik mijn proefschrift verdedigen en ik weet zeker dat ik, als ik tijdens de

plechtigheid een trap van dit kleine wondertje krijg, weer weet waar het allemaal echt om draait!



Hoofdstuk 1  Inleiding

Introductie

Dit proefschrift betreft een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van twee vormen van

praktijkonderwijs, namelijk intensief begeleid onderwijs en zelfinstructie-onderwijs in

gespreksvoering. Ten tweede wordt de modererende invloed van leerstijlen en

persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van deze beide vormen van onderwijs

onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd bij een basistraining in professionele

gespreksvaardigheden, die onderdeel uitmaakt van de opleiding Psychologie van de

Rijksuniversiteit Groningen. Voor deze training is een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld,

waarbij studenten meer zelfstandig te werk gaan. Dit hoofdstuk behandelt allereerst de

aanleiding tot het onderzoek. Vervolgens wordt het belang van onderwijs in

gespreksvaardigheden toegelicht. Na enkele hoofdpunten uit de ontstaansgeschiedenis van

trainingen in gespreksvaardigheden worden de theoretische achtergronden en de inhoud van de

training gespreksvaardigheden geschetst. Daarna worden de redenen voor de ontwikkeling van

een zelfinstructieprogramma voor deze training beschreven. Het hoofdstuk wordt vervolgd met

een definiëring van het begrip zelfinstructie en een beschrijving van de fasering in de

ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma. Vervolgens worden de vraagstellingen uit dit

proefschrift weergegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de opbouw

van het proefschrift.

Aanleiding tot het onderzoek

In de opleiding van psychologen wordt veel aandacht besteed aan het onderwijs in

vaardigheden die de psycholoog nodig heeft in de professionele praktijk. Doordat van tijd tot

tijd veranderingen plaatsvinden, zowel in de psychologische praktijk als in de methodiek van

opleiding en training, vraagt het vaardighedenonderwijs regelmatig om vernieuwing en

verbetering. In de afgelopen jaren hebben bovendien diverse ontwikkelingen in de

infrastructuur van het onderwijs, zoals verhogingen van collegegelden, studieduurverkorting,

invoering van de tempobeurs en verhoging van de prestatienorm de studielast voor studenten

vergroot. De Minister van Onderwijs stelde daarom dat de onderwijsinstellingen de kwaliteit en
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studeerbaarheid van het onderwijs moesten verbeteren om de studievoortgang van studenten te

bespoedigen. Voor dit doel is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in

1996 een fonds ingesteld ter verbetering van de kwaliteit en studeerbaarheid van

studieprogramma's.

Het huidige onderzoek vond plaats in het kader van een subsidie afkomstig uit dit

Kwaliteit- & Studeerbaarheidsfonds (in het vervolg wordt Kwaliteit en Studeerbaarheid

aangeduid met K&S). De subsidie-aanvraag, getiteld 'Versterking van het praktijkonderwijs in

de Opleiding Psychologie', betrof de vernieuwing van het onderwijs in vaardigheden die een

academisch professional nodig heeft in praktijkonderzoek en bij advies en begeleiding in de

toepassingsvelden van de psychologie. Het doel van het K&S-project was een bijdrage te

leveren aan de verbetering van onderwijs- en trainingsmethoden, met behulp van Informatie

Communicatie Technologie (ICT) en multimediale onderwijsprogramma's. Het ging daarbij om

trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en vaardigheden uit de

arbeidspsychologische praktijk. De bedoeling was dat de bevindingen uit het K&S-project bij

zouden dragen aan de onderwijsverbetering op het gebied van vaardigheidstrainingen voor een

breed scala aan opleidingen. Het project richtte zich onder meer op diverse trainingen in

gespreksvoering. Eén van de trainingen die deel uitmaakt van het gespreksvoeringsonderwijs

aan de Rijksuniversiteit te Groningen is de basistraining in professionele

gespreksvaardigheden. In deze cursus oefenen studenten een aantal basisgespreksvaardigheden,

zoals open vragen stellen, gevoel reflecteren en samenvatten. Deze gespreksvaardigheden zijn

een voorwaarde voor het leren voeren van allerlei verschillende soorten professionele

gesprekken, zoals loopbaanadvies-, selectie-, slecht nieuws- of functioneringsgesprekken. Het

oefenen vindt plaats aan de hand van relatief eenvoudige hulpverlenings- en

adviseringsgesprekken. Het onderhavige onderzoek richtte zich op de genoemde basistraining

in gespreksvoering.

Het belang van gespreksvaardigheidsonderwijs

Voor de beroepsbeoefening van afgestudeerde psychologen is het praktijkonderwijs in

gespreksvaardigheden onontbeerlijk. De beroepsvereniging, het Nederlands Instituut van

Psychologen, heeft het belang van een goede beroepsvoorbereiding tijdens de universitaire

studie benadrukt (NIP, 1995). In een rapport van de Onderwijsvisitatiecommissie Psychologie

(1995) werd eveneens het belang van onderwijs in professionele vaardigheden onderstreept.
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Het onderhavige project betrof, zoals gezegd, onderwijs in gespreksvaardigheden. Een

gespreksvaardigheid wordt hier opgevat als een zinvol onderscheidbare gedragseenheid voor

interactie in een gesprek. Er zijn verschillende gespreksvaardigheden en per gespreksmoment

moet worden bepaald welke gespreksvaardigheid de meest adequate is. Het is belangrijk dat

psychologiestudenten die in hun (toekomstig) beroep effectief moeten kunnen communiceren,

goed worden geschoold op het gebied van gespreksvaardigheden. Psychologen maken

veelvuldig gebruik van het gesprek als 'instrument' voor het verschaffen en verkrijgen van

informatie (Klijnsma, Lang, Zwanepol & Hommes, 1992). Die gesprekken onderscheiden zich

van gewone dagelijkse gesprekken, omdat de psycholoog er in functie, dat wil zeggen als

professionele beroepsbeoefenaar of onderzoeker, een duidelijke bedoeling mee heeft.

Bovendien mag van de psycholoog in functie worden gevraagd, dat deze de wijze waarop hij1

het gesprek voert, kan verantwoorden op basis van de beschikbare kennis in zijn vak.

Er zijn diverse typen professionele gesprekken te onderscheiden, die door psychologen

in de praktijk worden gevoerd (zie bijvoorbeeld Gramsbergen-Hoogland & Van der Molen,

1992). In de opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt dan ook een

aantal cursussen aangeboden waarin verschillende typen gesprekken worden behandeld. Hierin

leren studenten gespreksvaardigheden toe te passen bij het voeren van bijvoorbeeld

loopbaanadvies-, selectie-, slecht nieuws- en functioneringsgesprekken. De

gespreksvaardigheden die worden toegepast in de genoemde gespreksmodellen zijn overigens

ook voor diverse andere beroepsbeoefenaren van belang, zoals bijvoorbeeld

onderwijskundigen, politieagenten, organisatieadviseurs, intercedenten, artsen, dominees,

advocaten en managers. Het hoofddoel van de basistraining in professionele

gespreksvaardigheden, zoals die aan de Rijksuniversiteit Groningen aan tweedejaars studenten

Psychologie wordt aangeboden, is het verwerven van kennis van en inzicht in de

basisgespreksvaardigheden en het verwerven van een repertoire aan gespreksvaardigheden.

Deze gespreksvaardigheden dienen als basis voor het voeren van een professioneel

psychologisch gesprek (Lang & Van der Molen, 1991; 1998; Lang, Hommes & Smit, 1996).

                                                
1 Voor het leesgemak staat hier 'hij' geschreven, maar overal waar hij of hem staat, wordt ook zij of haar

bedoeld.
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Korte terugblik op de ontstaansgeschiedenis van trainingen in gespreksvaardigheden

Vanaf de jaren '60 ontstond in Amerika en Europa tegelijkertijd belangstelling voor trainingen

in sociale vaardigheden. In Amerika lijken historisch gezien de grondslagen voor sociale

vaardigheidstrainingen terug te voeren op invloeden uit twee richtingen (Bellack & Hersen,

1977). Zo hebben psychotherapeuten als Salter (1949), Wolpe (1958) en Lazarus (1971) een

belangrijke invloed gehad door hun werk op het gebied van gedragsverandering. Zij

ontwikkelden assertiviteitstrainingen die als doel hadden individuen te helpen remmingen in

interpersoonlijke relaties te overwinnen. Een andere invloed kwam van Zigler en zijn collega's

(bijvoorbeeld Phillips & Zigler, 1961; Zigler & Levine 1973; Zigler & Phillips, 1960), die de

aan- of afwezigheid van psychische stoornissen relateerden aan de mate van sociale

competentie. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met een hoge mate van sociale

competentie vòòr opname in een psychiatrisch ziekenhuis na hun ontslag uit het ziekenhuis een

grotere kans hadden op succes in het dagelijks leven, dan patiënten die vòòr opname minder

sociaal competent waren (Bellack & Hersen, 1977).

In Europa ontstond de interesse voor trainingen in sociale vaardigheden in de

ergonomie en de sociale psychologie. Het concept sociale vaardigheden kwam in het begin van

de jaren '60 op, doordat vaardigheidsbegrippen in onderzoeken naar mens-machine interacties

werden toegepast op de interacties tussen mensen (Welford, 1980; 1981). Zo vergeleek Argyle

(1978) motorische vaardigheden als het berijden van een fiets met sociale vaardigheden als het

maken van vrienden, het voeren van een gesprek of het interviewen van een persoon: in beide

gevallen heeft de uitvoerder bepaalde doelen, past hij bepaalde vaardigheden toe om dat doel te

bereiken, observeert hij het effect van zijn acties en neemt hij eventueel corrigerende stappen

naar aanleiding van de feedback. Na de opkomst van het begrip sociale vaardigheden is er veel

onderzoek gedaan om dit concept verder te ontwikkelen en toe te passen op bedrijfs- en

klinische problemen. Crossman (1960) deed onderzoek naar economische, technische en

menselijke problemen in industriële vooruitgang. Daaruit bleek dat de effectiviteit van de

communicatie tussen de werknemers van belang was voor het effectief functioneren van een

fabriek. Het ging daarbij om vaardigheid in het communiceren met werknemers, het kunnen

begrijpen van hun gezichtspunt en kunnen overbrengen van het eigen gezichtspunt, door

Crossman ook wel sociale vaardigheden genoemd. De groeiende belangstelling voor sociale

vaardigheden leidde in Nederland tot de ontwikkeling van trainingen in communicatieve

vaardigheden voor allerlei doelgroepen, zoals onderwijzers, organisatieadviseurs en
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hulpverleners (Oomkes, 1976), verlegen mensen (Van der Molen, 1985), sollicitanten (Van der

Molen, Van Balen, Van der Kooi, Nijboer, Smit & Visscher, 1990) en groepsleiders (Edens,

1994). Daarnaast zijn er in het kader van opleidingen voor studenten diverse trainingen

ontwikkeld, die zijn gericht op beroepssituaties, bijvoorbeeld bij universitaire opleidingen als

psychologie en geneeskunde of bij HBO-opleidingen als HEO-accountancy, HEO-

bedrijfskundig management en HEO-bedrijfseconomie (zie verder voor een uitgebreid

overzicht Furnham (1989) en Smit (1995)).

Verschillende opvattingen over de manier waarop mensen zich ontwikkelen leidden tot

verschillen wat betreft het trainen van gespreksvaardigheden (Lehmann, 1972). Twee

voorbeelden van fundamenteel verschillende benaderingen zijn de humanistisch-

psychologische stroming die persoonlijkheidsontwikkeling benadrukt en de behavioristische

benadering die het accent legt op het leren van concreet en gewenst gedrag (Lang & Van der

Molen, 1992). De onderliggende hypothese bij de humanistisch-psychologische opvatting, ook

wel proceshypothese genoemd, is dat een juiste houding tegenover de gesprekspartner leidt tot

adequate gespreksvoering (Lehmann, 1972). Bij de behavioristische opvatting daarentegen is

de onderliggende hypothese juist dat een adequate hantering van gesprekstechnieken leidt tot

een juiste houding tegenover de gesprekspartner; deze aanname wordt ook wel

producthypothese genoemd (Vrolijk, 1972). Deze benaderingen resulteerden in verschillende

manieren van aanpak bij de ontwikkeling van gesprekstrainingen. In de trainingen die uit de

humanistisch-psychologische stroming voortvloeiden was het doel de bevordering van het

proces van persoonlijke groei. Daartoe werd gezorgd voor trainingssituaties waarin het beleven

van eigen gevoelens werd gestimuleerd. Kenmerkend voor trainingen uit de behavioristische

traditie was systematische training in gesprekstechnieken. Hierbij werd weinig aandacht

besteed aan innerlijke processen en inzicht in eigen functioneren (Lang & Van der Molen,

1992).

Uit onderzoek is gebleken dat de humanistisch-psychologische benadering minder

effectief is dan de behavioristische benadering (Fairburn, Kirk, O'Connor & Cooper, 1986;

Gras, 1980; Lazarus, 1966; Van der Molen, 1985; Weisz, Weiss, Han, Granger & Morton,

1995). Een verklaring voor het geringere effect van de procesbenadering was, dat het lastig was

datgene wat in de training werd geleerd in de praktijk toe te passen. Ook de productbenadering

bleek echter bezwaren met zich mee te brengen waar het adequate toepassing van geleerde

vaardigheden in de praktijk betrof. In de cursussen werd namelijk vooral gewerkt met
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voorbeelden, wat het gevaar met zich meebracht dat men het modelgedrag als het enige juiste

ging zien. Echter, wanneer zich in de praktijk nieuwe situaties voordoen of oude situaties zich

wijzigen, is het geleerde gedrag niet altijd meer toepasbaar of adequaat: in verschillende

situaties zal hetzelfde gedrag niet altijd evenveel succes garanderen. Voor een goede toepassing

van het geleerde in de praktijk is inzicht nodig. Zowel bij de proces- als bij de

productbenadering is de generaliseerbaarheid naar de praktijk lastig en bestaat er te weinig

aandacht voor het cognitief functioneren van de mens.

Theoretische uitgangspunten en beschrijving van de basistraining gespreksvoering

Een benadering die belangrijke aanvullingen levert op de humanistische en behavioristische

theorieën is de sociaal-leertheoretische benadering (Bandura, 1977; 1986). Deze benadering

gold als uitgangspunt voor de basistraining in gespreksvoering die in dit proefschrift centraal

staat. De sociaal-leertheoretische benadering gaat er vanuit dat sociaal gedrag wordt aangeleerd

door het gedrag van anderen te observeren en het vervolgens zelf te oefenen. De theorie is

gestoeld op een aantal principes. Het eerste principe is dat het zien van voorbeelden van gedrag

gevoelens van doeltreffendheid ('self-efficacy') kan verhogen. Voor het leren van voorbeelden

is het van belang dat het cognitieve proces bij de lerende wordt gestuurd, zodat het

voorbeeldgedrag aandacht krijgt en op de juiste manier wordt waargenomen. Ten tweede is zelf

oefenen met gedrag belangrijk, want weten hoe gedrag moet worden uitgevoerd houdt nog niet

in dat men het gedrag ook daadwerkelijk zelf kan uitvoeren. Het derde leerprincipe dat door

Bandura (1977) wordt onderscheiden is dat van bekrachtiging. Aanleren van gedrag vindt

slechts dan plaats, wanneer succesvolle uitvoering van gedrag wordt beloond.

Bovenstaande principes zijn in belangrijke mate terug te vinden in de

microtrainingsmethode die door Ivey (1971; Ivey & Authier, 1978) is ontwikkeld. Kenmerkend

voor deze methode is dat het hulpverleningsgesprek in onderdelen, in (gespreks)vaardigheden,

wordt opgesplitst. Voorbeelden van vaardigheden die tijdens de microtrainingsmethode van

Ivey worden behandeld, zijn: 'het stellen van vragen', 'reflecteren van gevoel', 'parafraseren',

'samenvatten' en 'concretiseren'. Deze vaardigheden worden volgens een vast stramien

onderwezen. Zo voert men eerst een kort gesprek dat op video wordt opgenomen. Vervolgens

krijgt de cursist een theoretische instructie over de centraal staande vaardigheid en

videovoorbeelden van het gebruik van de vaardigheid. Daarna bekijkt hij het korte gesprek dat

hij zelf heeft gevoerd en bespreekt dit met de supervisor (hierbij wordt alleen de centraal
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staande vaardigheid besproken en worden telkens de positieve aspecten uit het optreden van de

cursist benadrukt). Tenslotte oefent de cursist de vaardigheid in rollenspelen en krijgt hij

feedback. Deze methode heeft over het algemeen een duidelijk effect (Baker & Daniels, 1989).

Aan de methode die Ivey hanteert kleven echter twee nadelen (Lang & Van der Molen,

1992). Ten eerste oefent de student eerst zonder de specifieke bedoelingen van het oefenen te

kennen of voorbeelden te hebben gezien. Ten tweede worden telkens kleine gedragseenheden

afzonderlijk geoefend zonder dat ze geïntegreerd worden toegepast in een meer complexe

gesprekssituatie. Lang en Van der Molen hebben daarom een methode ontwikkeld waarbij

cursisten voorafgaand aan iedere trainingseenheid informatie krijgen over de bedoeling van het

desbetreffende trainingsonderdeel. Daarnaast stelden ze een trainingsopbouw voor die, in

aanvulling op de methode van Ivey, wordt gekenmerkt door een toenemende complexiteit van

de oefenstof. Deze variant op de methode van Ivey wordt door hen de cumulatieve

microtrainingsmethode (CMT) genoemd. Men begint met het leren van één vaardigheid, maar

in elke volgende oefenronde wordt een vaardigheid toegevoegd. De trainingsopbouw die hieruit

resulteerde zag er als volgt uit:

- bestudering van de theorie: studenten bestuderen voorafgaand aan elk

trainingsonderdeel relevante literatuur om het benodigde niveau van kennis en inzicht te

verkrijgen;

- videovoorbeelden: met behulp van videofragmenten wordt niet functioneel en

vervolgens functioneel gebruik van de nieuwe vaardigheid getoond;

- nabespreking videovoorbeeld: de leerstof en de voorbeelden worden besproken (wat is

goed, wat is fout, hoe kan het beter, ziet men wat het effect is van goed of fout gebruik

van de vaardigheid op de cliënt en op het verloop van het gesprek);

- deeloefeningen: een korte, inleidende oefening wordt gedaan om de vaardigheid apart te

oefenen (een soort van 'droogzwemoefening'), voordat men de vaardigheid in een

gesprek toepast;

- rollenspel: in korte rollenspelen wordt de nieuwe vaardigheid geoefend inclusief eerder

behandelde vaardigheden. Hierbij staat de nieuwe vaardigheid echter centraal;

- nabespreking rollenspel: de gespreksleider geeft eerst een reactie op zijn gesprek in het

licht van het doel van het rollenspel en zijn individuele leerdoelen daarbij. Mede aan de

hand van video-opnames van het rollenspel geven de trainer en de tegenspeler hem
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vervolgens feedback, die met name is gericht op de vaardigheid die centraal staat en op

de individuele leerdoelen;

- formulering leerpunten: de nabespreking resulteert in het aanduiden van (vooral) goede

acties van de cursist (positieve bekrachtiging), maar ook in het noemen van zwakke

acties en hoe die te verbeteren. Op basis hiervan wordt een individueel leerdoel voor de

volgende keer geformuleerd in de vorm van concrete leerpunten.

Van de cumulatieve microtrainingsmethode is in diverse studies aangetoond dat deze effectief

is (Van der Molen, Smit, Hommes & Lang, 1995; Smit, 1995; zie ook Bögels & Kreutzkamp

voor een vergelijkbare benadering, 1990).

De mogelijkheden van zelfinstructieprogramma's bij het verbeteren van de kwaliteit en

studeerbaarheid van onderwijs

Lange tijd is de basistraining Gespreksvoering volgens bovengenoemde methode uitgevoerd

(Smit, 1995). Hoewel de gebruikte methode effectief is, kleven er ook enkele bezwaren aan. Zo

kan de begeleider bij de rollenspelen niet iedere cursist feedback geven, doordat de groep bij dit

onderdeel in drietallen wordt opgesplitst. De feedback van de begeleider tijdens de rollenspelen

wordt door de studenten echter erg belangrijk gevonden. De relatief geringe begeleiding bij dit

onderdeel wordt dan ook als een nadeel ervaren. Een tweede nadeel is dat practica waarin

feedback door een trainer wordt gegeven zeer veel begeleidingstijd vereisen. Daar komt bij dat

het door de inperking van studietijd moeilijker wordt voldoende student-assistenten te vinden,

die als trainer kunnen en willen werken. Het feit dat het trainingstempo vast ligt, brengt

bovendien het gevaar met zich mee dat de training voor trage studenten te snel gaat, terwijl

snelle studenten de training juist als te weinig stimulerend ervaren. In het laatste geval wordt de

studievoortgang van snelle studenten belemmerd.

Een oplossing voor deze problemen leek de ontwikkeling van een

zelfinstructieprogramma voor bepaalde onderdelen van de training. In dat kader is binnen de

Vakgroep Psychologie het K&S-project 'Versterking van het praktijkonderwijs in de Opleiding

Psychologie' gestart. Het doel van dit project was de versterking van het vaardigheden-

onderwijs met behulp van moderne media. De gedachte was dat het rendement van het

onderwijs kon worden verhoogd door een intensievere docentinzet bij onderdelen waar

begeleiding essentieel is in combinatie met kleinere trainingsgroepen. Voor die onderdelen
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waar de docent goed kon worden vervangen door zelfinstructie-onderwijs werden

zelfinstructieprogramma's geconstrueerd. Daarbij werd gebruik gemaakt van ervaringen met

zelfinstructieprogramma's van de Open Universiteit Nederland (Hommes, Van Dolen,

Oosterveld, Van der Molen & Kluytmans, 1995).

De invoering van zelfinstructie heeft diverse voordelen. Zo stimuleert zelfinstructie-

onderwijs naar verwachting een actievere inbreng van de lerende en vergroot het de

zelfstandigheid van de student, hetgeen aansluit bij recente ontwikkelingen in het onderwijs

(zie ook Hoofdstuk 2). Ten tweede brengt zelfinstructie een zekere mate van consistentie in het

onderwijs met zich mee: variatie door verschillende docenten wordt grotendeels opgeheven

doordat iedere student een standaardprogramma doorloopt. Hierbij dient te worden opgemerkt

dat voor de effectiviteit van het programma ook de inzet van de lerende van belang is. Andere

voordelen van zelfinstructie zijn dat studenten het programma in eigen tempo kunnen

doorlopen op een zelfgekozen tijd en plaats, hetgeen bijvoorbeeld van belang kan zijn voor

studenten die door ziekte (een deel van) de training hebben gemist. Een dergelijke

flexibilisering kan de studeerbaarheid van het onderwijs ten goede komen. Daarnaast wordt het

onderwijs mogelijk aantrekkelijker door het gebruik van moderne en afwisselende

onderwijsvormen, hetgeen op zijn beurt de motivatie en inzet van studenten kan verhogen. Ook

in de structuur van zelfinstructieprogramma's is een aantal voordelen te realiseren. Zo bieden

multimediale computerprogramma's de mogelijkheid interactieve leermiddelen te gebruiken en

de student uitgebreid feedback te geven. Verder is het mogelijk in een zelfinstructieprogramma

een serie extra oefeningen op te nemen, waarmee studenten die dat nodig denken te hebben

extra kunnen oefenen. Deze mogelijkheden kunnen een positieve invloed hebben op de

kwaliteit van het onderwijs.

Definiëring van het begrip zelfinstructie

Men kan zich afvragen wat zelfinstructie inhoudt en dan met name wat 'zelf' in zelfinstructie

betekent. Volgens Van Hout-Wolters en Willems (1991) is zelfinstructie onderwijs waarbij de

docent niet lijfelijk aanwezig is. Wel bepaalt de docent de inhoud en de vorm van het

zelfinstructie-onderwijs. In dit onderzoek is zelfinstructie toegepast in een trainingscontext en

wordt zelfinstructie opgevat als onderwijs waarbij een docent, die voor de te onderwijzen stof

is gekwalificeerd, niet aanwezig is en waarbij de instructie via het programma plaatsvindt.
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Dikwijls wordt contactonafhankelijk werken geassocieerd met individueel werken (De

Bie et al, 1984). Toch kan ook zelfstandig worden gewerkt in groepsverband. In het huidige

onderzoek werkten studenten voornamelijk in groepen. Hierbij vond soms een opsplitsing in

kleinere groepjes plaats. Tijdens onderdelen die door de groep als geheel werden uitgevoerd

kreeg telkens één student de rol van voorzitter. Opgemerkt moet worden dat in dit onderzoek

niet werd gewerkt met een trainingsvorm die puur en alleen maar uit zelfinstructie-onderdelen

bestond. Zoals gezegd werd begeleiding bij een aantal onderdelen van de gespreksvoerings-

training essentieel geacht, bijvoorbeeld bij de rollenspelen. Toch is besloten de term

'zelfinstructietraining' voor de vernieuwde training te handhaven, aangezien het merendeel van

de trainingsonderdelen in zelfinstructievorm plaatsvindt (zie Bijlage I).

Fasering van de ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma

De ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma verliep in twee fasen, waarbij het eerste

(papieren) zelfinstructiepakket als basis diende voor het uiteindelijke computerprogramma. In

de eerste fase werd een zelfinstructiewerkboek voor de cursisten ontwikkeld (Adema, Lang &

Van der Zee, 1998). Naast dit werkboek bestond het lesmateriaal voor deze eerste vorm van de

zelfinstructietraining uit een boek (Lang & Van der Molen, 1998) en een zestal videobanden.

De literatuur werd door de studenten zelfstandig bestudeerd voorafgaand aan de training. De

training van acht dagdelen doorliepen ze in groepjes van drie tot zes studenten. Voor elk

dagdeel werd één persoon uit de groep aangesteld als voorzitter. Diens taak bestond uit het

leiden en nabespreken van de oefeningen aan de hand van bijlagen in het werkboek.

De tweede fase bestond uit de ontwikkeling van een gecomputeriseerde versie van het

zelfinstructieprogramma, getiteld 'GEVAT' (GEspreksVAardigheidsTraining). Voor deze

versie werd het merendeel van het filmmateriaal met opdrachten en van de deeloefeningen in

een programma op Cd-rom gezet2. Deze onderdelen werden voorzien van uitgebreide feedback.

Bij de ontwikkeling van dit programma werd rekening gehouden met ervaringen die waren

opgedaan met de eerste zelfinstructievorm. Het lesmateriaal voor de nieuwe zelfinstructievorm

bestond, behalve uit het computerprogramma, uit het boek van Lang en Van der Molen (1998),

een in omvang sterk gereduceerde schriftelijke versie van het werkboek en twee videobanden.

Ook nu bestudeerde men het boek zelfstandig voorafgaand aan de training. De groepen

                                                
2 Zie voor meer informatie websites http://www.ppsw.rug.nl/~ks4/mod1/mod1.html en

http://www.gamma.rug.nl/  (de tweede website verschaft tevens verkoopinformatie)
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bestonden opnieuw uit drie tot zes studenten, die in twee- of drietallen achter de computer

plaatsnamen en opdrachten uitvoerden. Een enkele oefening, waarvoor geen computer-

applicatie was gemaakt, vond in groepsverband plaats. Voor meer informatie over het

programma, zie Hoofdstuk 2 en Bijlage I.

Doelstellingen van het onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek was ten eerste de evaluatie van twee verschillende

trainingsvormen, namelijk een trainingsvorm waarbij studenten de training grotendeels onder

begeleiding volgen en een vorm waarbij studenten de training aan de hand van een

zelfinstructieprogramma grotendeels zelfstandig doorlopen.

Uit een meta-analyse van McNeil en Nelson (1991) blijkt dat zelfinstructiepakketten,

waarbij gebruik wordt gemaakt van Interactieve Video-instructie, over het algemeen effectief

zijn. Uit de resultaten van 63 onderzoeken (38 uit de onderwijssector, 15 uit de militaire sector

en 10 uit de 'private industry') blijkt dat de leerresultaten van studenten beter zijn wanneer

Interactieve Video-instructie de reguliere instructie vervangt. De beste resultaten worden echter

verkregen wanneer Interactieve Video-instructie wordt toegevoegd aan de reguliere instructie.

Ook de resultaten uit een onderzoek van Chaparro en Halcomb (1990) naar zelfinstructie bij

een introductiecursus in de psychologie duiden er op dat toevoeging van zelfinstructie-

onderwijs aan traditioneel onderwijs het effect van het onderwijs verbetert. In het huidige

onderzoek was de vraag dan ook of de training in professionele gespreksvaardigheden in

zelfinstructievorm minstens even effectief is als die in de traditionele onderwijsvorm.

Een tweede belangrijk doel was na te gaan of kenmerken van de trainee van invloed zijn

op de mate waarin een trainingsvorm effectief is. In het huidige onderzoek is gekozen voor de

variabelen leerstijl en persoonlijkheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de leerstijl van

studenten van invloed is op de effectiviteit van onderwijs (Vermunt, 1992; 1994). Zo hangt een

leerstijl, waarbij studenten verbanden leggen, structuur proberen aan te brengen en een

totaalbeeld proberen te krijgen, in het algemeen positief samen met studieresultaten

(slaagpercentage, studiesnelheid en tentamendeelname), zowel in het afstandsonderwijs, het

contactonderwijs als in verschillende typen leerstofdomeinen. Uit onderzoek van Leith (1974)

blijkt verder dat de persoonlijkheid van de student een modererende invloed kan hebben op de

effectiviteit van onderwijsvorm. Uit onderzoek van Blickle (1996) bleek dat de relaties tussen

persoonlijkheidseigenschappen en studieresultaten werden gemedieerd door leerstrategieën. De
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vraag in het onderhavige onderzoek was of de leerstijl en persoonlijkheidskenmerken van

studenten invloed hebben op de mate waarin ze gespreksvaardigheden leren en of leerstijl en

persoonlijkheid een verschillende invloed hebben op het leereffect van de verschillende

trainingsvormen (contactonderwijs of zelfinstructietraining). Daarnaast werd onderzocht of

leerstijl de invloed van persoonlijkheid op leereffect medieerde.

Opbouw van het proefschrift

In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van zelfinstructie-

onderwijs. Daarnaast wordt de constructie van het zelfinstructiepakket voor de basistraining in

professionele Gespreksvaardigheden verantwoord. Hoofdstuk 3 bevat twee studies naar het

effect van de training in gespreksvaardigheden. In Studie 1 wordt een eerste onderzoek naar de

effecten van het schriftelijke zelfinstructie-programma en het traditionele programma op

gespreksvaardigheidsniveau beschreven. In Studie 2 wordt het gecomputeriseerde

zelfinstructieprogramma geëvalueerd. In het kader van het onderzoek naar de invloed van

leerstijl en persoonlijkheid op trainingseffect wordt in Hoofdstuk 4 getracht zicht te krijgen op

de relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl. In Hoofdstuk 5 worden twee studies gepresenteerd

waarin de modererende invloed van leerstijl en persoonlijkheid op het effect van trainingsvorm

is onderzocht. In Hoofdstuk 6 tenslotte wordt teruggeblikt op de verschillende onderzoeken en

worden de belangrijkste bevindingen kort weergegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met

praktische implicaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.



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

I see and I remember
I do and I understand3

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zelfinstructieprogramma voor de basistraining in professionele gespreksvaardigheden te

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

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

van het zelfinstructieprogramma voor de basistraining in professionele gespreksvaardigheden

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

conventioneel vaardigheidsonderwijs kan worden vervangen door nieuwe onderwijsvormen.

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

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

een beschrijving van het uiteindelijk ontwikkelde zelfinstructiemateriaal.

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

zelfwerkzaamheid en zelfinstructie-onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In het universitair onderwijs wordt vanouds gewerkt met zelfstudievormen. Studenten

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

onderwijsonderdelen die aan de universiteit plaatsvinden, bestaat zelfwerkzaamheid al heel

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

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

verzelfstandigd onderwijs waarbij studenten aan de hand van casuïstiek zelfstandig literatuur

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

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

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

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

Dodde, 1971; Esseboom, 1995; Knoop, 1972; Lenders, 1988; Rupert & Wolthuis, 1985;
5 http://www.lll.nl/employ1.htm
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zelfinstructie-onderwijs. Van Hout-Wolters en Willems (1991) omschrijven zelfinstructie als

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

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

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

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

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

plaatsvinden via een zelfinstructieprogramma (Curran, 1997).

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

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

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

dat meer verantwoordelijkheid een positieve uitwerking kan hebben op prestaties van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

worden door het gebruik van moderne en afwisselende onderwijsvormen, hetgeen

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

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

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

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

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

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

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

is vooral handig voor mensen die naast hun studie andere verplichtingen hebben, zoals werk of



16

de zorg voor een kind, voor mensen met een handicap of een ziekte of mensen die ver moeten

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

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

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

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

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

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

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

docenttijd en daarmee kosten van het onderwijs besparen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zelfontdekkend leren en docentgestuurd onderwijs bleek bijvoorbeeld dat de zelfontdekkende

leerwijze effectiever was voor extraverte studenten, terwijl voor introverte studenten

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

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

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

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

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

dat nodig is.

Onderzoek heeft aangetoond dat zelfinstructie in diverse onderwijssituaties op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confrontatievaardigheden. In ander onderzoek bleek een korte zelfinstructietraining in de

samengestelde vaardigheid concretiseren even effectief als een traditionele training en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gerapporteerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1996) dat 'doen aan zelfstandig leren' vaak ten onrechte wordt opgevat als het plotseling
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wegnemen van alle sturing vanuit het onderwijs. Resultaten uit hun onderzoek duiden erop dat

deze sturing slechts geleidelijk aan moet worden verminderd.

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

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

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

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

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

zelfinstructieprogramma worden opgenomen, maar feedback op de toepassing van

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

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

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

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

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

behulp van zelfinstructie kunnen worden gerealiseerd.

Doelen en opzet van de basistraining in professionele gespreksvaardigheden

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

gespreksvaardigheden te vergroten en het gedragsrepertoire aan gespreksvaardigheden uit te

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gebeurt in de voorbeelden. Vervolgens krijgt de student, conform het tweede leerprincipe van
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Bandura, oefening in de vaardigheid (zie ook Pilot, Van Hout Wolters en Kramers-Pals, 1983;

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

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

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

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

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

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

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

vaardigheden. Samengevat bestaat de training per vaardigheid uit:

- behandeling van theorie;

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

nabespreken daarvan;

- zogenaamde droogzwemoefeningen met nabespreking;

- rollenspelen met een uitgebreide nabespreking.

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

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

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

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

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

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

zelfinstructievorm konden worden onderwezen.

Overwegingen bij de inrichting van zelfinstructie-onderwijs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reguleren van leerprocessen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toepassen van die vaardigheid is begeleiding niet nodig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze onderwijsfunctie lijkt ten dele realiseerbaar in zelfinstructievorm. Studenten

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

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

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

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

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

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



De ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma   21

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

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

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

ook motiverend werken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gespreksvaardigheden oefenen door een gesprekssituatie met een cliënt te simuleren.

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

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

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

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

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

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

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

een samenvatting van bekend veronderstelde stof worden opgenomen in het

zelfinstructiemateriaal, evenals duidelijke einddoelen en een tijdsplanning met een volgorde

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

Daarnaast kunnen extra oefenmogelijkheden worden opgenomen voor diegenen die daar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogelijk via zelfinstructiemateriaal feedback te geven.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paragraaf wordt besproken wat deze conclusies over de realiseerbaarheid van onderwijsfuncties

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

onderwijs voor de training in gespreksvaardigheden.

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

Ja Nee

Presenteren en verduidelijken van de leerstof

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

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

programmeren

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

geruststelling
� het toeschrijven van falen aan realistische

oorzaken

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

brengen
� feedback bij onvoorspelbare uitkomsten uit

opdrachten en oefeningen
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Concretisering naar de basistraining in professionele gespreksvaardigheden

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

van de basistraining in professionele gespreksvaardigheden moet worden bepaald wat de

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

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

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

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

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

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

theoriegedeelte in zelfinstructievorm te laten plaatsvinden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voor gekozen dit onderdeel eveneens via zelfinstructie te onderwijzen.

De droogzwemoefening heeft als doel bekwaamheid te verkrijgen in adequate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elementaire vaardigheden geïntegreerd toegepast in de context van een probleemverhelderend

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bijbehorende functies weergegeven en wordt aangegeven of deze functies in het

zelfinstructieprogramma in zelfinstructievorm worden uitgevoerd of met begeleiding.

Overzicht 2.2 Trainingsonderdelen, bijbehorende functies en onderwijsvorm
Onderwijsfuncties

Trainingsonderdelen Presenteren en
verduidelijken
van de leerstof

Het opbouwen van
een bevorderend
affectief klimaat

Het reguleren van
leerprocessen

Gekozen
onderwijsvorm1

Behandeling van de theorie
� Bestuderen stof
� Opfrissen theorie

�

�

ZI
ZI

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

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

Vormgeving van het zelfinstructiemateriaal

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

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

ontwikkeld, namelijk een zelfinstructietraining in werkboekvorm en een computerprogramma.

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

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

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

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

ten opzichte van de werkboekvorm weergegeven.

Zelfinstructietraining in werkboekvorm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na de foute en goede voorbeelden met opdrachten volgde een droogzwemoefening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het non-verbaal gedrag van hun gesprekspartners niet konden zien. Na de oefening bespraken
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ze hun ervaringen. Er is voor gekozen studenten de opdrachten telkens in groepjes te laten

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

grotendeels onder begeleiding uitgevoerd.

GEVAT (Adema et al, 1999)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot besluit

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

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

onderzoek beschreven naar de effectiviteit van verschillende trainingen in

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

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

effectiviteit van de trainingen onderling met elkaar vergeleken.



Hoofdstuk 3  De effectiviteit van de zelfinstructietraining in

gespreksvaardigheden vergeleken met die van de begeleide training

Inleiding

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

empirisch onderzoek is ondersteuning gevonden voor de effectiviteit van zelfinstructie-

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

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

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

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

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

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

tweede studie werd het effect geëvalueerd van de gemoderniseerde zelfinstructietraining,

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

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

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

bekwaamheid in het adequaat toepassen van gespreksvaardigheden. De training in

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

staat zijn gespreksvaardigheden in complexe gesprekken en verschillende situaties geïntegreerd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gespreksvaardigheidstrainingen is dit een geschikte toetsmethode gebleken: door studenten in

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

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

Van der Molen, 1997).

In het onderhavige onderzoek werd gebruik gemaakt van rollenspeltoetsen gebaseerd op

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

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

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

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

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

dergelijke gedragstoetsen voor de beoordeling van beheersing van gespreksvaardigheden. Het

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moeten worden afgenomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gespreksvoeringsonderwijs zijn bereikt, namelijk vaardigheid krijgen in het adequaat toepassen

van gesprekstechnieken.

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

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

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

aangeboden. Dit ondervangt bovendien het probleem van casusspecificiteit van de

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

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

van een heel gesprek worden getoetst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trainingsvormen ten opzichte van elkaar verschilden in effectiviteit.
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Studie 1

Methode

Proefpersonen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hebben de nameting van de rollenspeltoets niet uitgevoerd.

Interventie

Traditionele Training

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

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

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

bespreken en feedback te geven bij oefeningen en rollenspelen.

Zelfinstructietraining in werkboekvorm

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

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

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

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

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

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

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

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

Instrumenten

Rollenspeltoets

Van de rollenspeltoets werden twee vergelijkbare versies geconstrueerd, waarvoor vooraf

concrete gedragsdimensies zijn opgesteld met als doel de scoringsmethoden zo objectief

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

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

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

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

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

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

specifieke vaardigheden kan toepassen.

De gespreksleider werd op houding en toepassing van vaardigheden beoordeeld door

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

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

die deel uitmaken van het hulpverleningsgesprek. Een standaardbeoordelingsformulier was

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

opfrissen van de basisgespreksvaardigheden die tijdens de training in gespreksvaardigheden

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

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

oefenen ongeveer zestien uur.

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

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

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

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

gestandaardiseerde normen die door de onderzoekers waren ontwikkeld om mogelijke reacties

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

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

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

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

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

beoordelen. De beoordelaarstraining duurde circa vijftien uur.

Videotoets

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mee voor de eindbeoordeling op de cursus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werd getracht de interbeoordelaarsovereenstemming te optimaliseren door de scoringsregels te

verduidelijken.

Onderzoeksopzet en procedure

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gespreksvaardigheidstrainingen werden echter geen testeffecten gevonden (Bögels &

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

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

effect van literatuurbestudering over gespreksvoering is op het gespreksvaardigheidsniveau van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overzicht 3.1a Design rollenspeltoets
Voormeting* Training** Nameting

Versie Acteur Versie Acteur

A

B

1
2
3

1
2
3

bestuderen boek

bestuderen boek

X

X

B

A

2
3
1

3
1
2

of

of

3
1
2

2
3
1

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

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

Versie Versie

bestuderen boek
A

B

X

X

B

A
*  telde mee in de eindbeoordeling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gemist of door bijvoorbeeld ziekte niet aanwezig kon zijn.

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

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

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

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

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

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

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

resultaten krijgen.

Analyses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Healy, Browne en Cameron (1998).

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

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

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

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

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

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

bijvoorbeeld voormetingsscore, toetsversie, onderwijsvorm toegevoegd en afhankelijk van de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de vooruitgang tussen voor- en nameting significant was.

Resultaten

Rollenspeltoets

Interne consistentie

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

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

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

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

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

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

Voor- & Nameting A
B

.86

.87
2.53
2.52

.67

.69

Voormeting A
B

.76

.77
2.08
1.97

.46

.45

Nameting A
B

.76

.68
3.04
3.05

.49

.39

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.00
  .99
  .99

  .99
1.00
1.00

  .99
1.00
1.00

.98

.97

.97

.97

.98

.98

.97

.98

.97

Voormeting
1 & 2
1 & 3
2 & 3

  .99
  .97
  .99

  .98
1.00
  .99

  .98
  .99
  .99

.98

.97

.96

.96

.98

.98

.97

.98

.97

Nameting
1 & 2
1 & 3
2 & 3

  .99
1.00
  .99

  .98
  .99
  .99

  .99
  .99
  .99

.98

.98

.98

.98

.98

.98

.98

.98

.98

beoordelaars te middelen. Voor zowel versie als meetmoment waren de

interbeoordelaarsbetrouwbaarheden wat betreft de rangordening van studenten zeer hoog met

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

Trainingseffect

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

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

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

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

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

Tabel 3.3 Gemiddelden1 en standaarddeviaties
Voormeting Nameting

N voor, N na   M  SD   M  SD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.04*** 0.04 3.04***

0.36***
0.04
0.06

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

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.022

0.170

0.013

0.019

0.026

0.140

0.013

0.016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verbetering van de schattingen op te leveren.

Dit onderzoek was gericht op het trainingseffect van de training in

gespreksvaardigheden en bovendien op eventuele verschillen in leereffecten van beide

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M  SD M  SD M  SD ES
TT1

ZI-WB1
2.00
2.05

.47

.45
3.00
3.08

.46

.42
.99

1.03
.51
.50

2.11
2.29

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

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

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

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

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

geen verschil in leereffect bestond tussen beide onderwijsvormen.

Videotoets

Interne consistentie

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor- & Nameting A
B

.87

.81
24.02
26.05

9.27
7.65

Voormeting A
B

.80

.72
17.11
21.76

7.21
6.34

Nameting A
B

.67

.71
30.31
30.77

5.80
6.01

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

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

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

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

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

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

interbeoordelaarsbetrouwbaarheden met betrekking tot de rangordening van de proefpersonen

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

beoordelingen zeer goed overeen.

Tabel 3.7 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden videotoets
Pearson's pmcc Getransformeerde Gower

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

Trainingseffect

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT B voor, A na 48 21.66 6.92 29.84 5.98

A & B samen 96 19.31 7.27 29.85 6.02

A voor, B na 44 17.27 7.61 31.77 5.80

ZI B voor, A na 53 21.85 5.84 30.74 5.66

A & B samen 97 19.77 7.04 31.21 5.71

A voor, B na 92 17.11 7.21 30.77 6.01

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

A & B samen 193 19.54 7.15 30.53 5.89

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

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

30.56*** 0.53 30.55***

  0.29***
0.46
0.06

27.58***

  0.34***

  2.02**

1.26
0.06
0.80

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

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

3.625

30.928

2.259

3.429

1.937

28.022

1.702

3.104

1.819

27.172

1.635

3.009
Deviance 1226.828 1201.979 1195.744

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wanneer beide onderwijsvormen samen werden genomen. Studenten boekten, gemiddeld

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

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

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

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

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

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

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

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

beide trainingsvormen effectief waren wat het aanleren van gespreksvaardigheden betreft.

Daarnaast bleek de zelfinstructietraining marginaal betere leereffecten op te leveren dan

begeleide training.

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

M SD M SD M SD ES
TT
ZI-WB

19.31
19.77

7.27
7.04

29.85
31.21

6.02
5.71

10.54
11.43

7.46
7.39

1.45
1.62

Discussie

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

Gespreksvoering geëvalueerd. Hieronder worden kort de hoofdbevindingen uit het onderzoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

individuele feedback van een begeleider.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

goed voor'.

Studie 2

Methode

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

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

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

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

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

opgenomen waarin vragen van studenten konden worden beantwoord en onduidelijkheden

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

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

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

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

verslag gedaan in de methode.

Proefpersonen

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

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

zijn drie personen uit de analyses verwijderd vanwege ontbrekende gegevens.

Interventie

Zelfinstructietraining met behulp van de computerapplicatie GEVAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werd overgenomen door het computerprogramma. De onderdelen van GEVAT werden

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

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

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

Rollenspeltoets

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

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

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

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

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

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

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

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

acteurstraining.

Beoordelaarstraining. Van de drie personen die deelnamen aan de acteurstraining

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

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

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

beoordelaarsniveau dat vergelijkbaar was met dat van de beoordelaars uit Studie 1 was meer

tijd nodig, namelijk ongeveer 24 uur in totaal.

Videotoets

Voor het meten van gespreksvaardigheden met de videotoets werden de toetsversies uit Studie

1 aangepast door items die de interne consistentie verlaagden te vervangen door nieuwe items.

Tevens werden de fragmenten van de nieuwe videotoets professioneel opgenomen, waarbij met

professionele acteurs werd gewerkt. Op grond van de inhoud van de fragmenten en de

beoordelaarstraining mag worden aangenomen dat de toetsen tamelijk goed vergelijkbaar zijn.

Beoordelaarstraining. De beoordelaars kregen een training van ongeveer dertien uur.

Deze was vergelijkbaar met die in Studie 1.

Onderzoeksopzet en procedure

De opzet en procedure van het onderzoek zijn vergelijkbaar met die uit Studie 1 (zie Overzicht

3.2). De enige verschillen met Studie 1 zijn dat de voormeting van de rollenspeltoets telkens in

de week voorafgaand aan de training werd afgenomen en dat studenten de rolinstructie voor de
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nameting van de rollenspeltoets om praktische redenen bij de voormeting van de videotoets

kregen uitgereikt, dat wil zeggen: ruim anderhalve week voor de nameting.

Overzicht 3.2 Design rollenspeltoets
Voormeting1 Training Nameting

Versie Acteur Versie Acteur

A

B

1
2
1

2
1
2

of

of

2
1
2

1
2
1

X

X

B

A

2
1
2

1
2
1

respectievelijk

respectievelijk

1
2
1

2
1
2

1 De kennistoets over het boek vond plaats vlak na de periode waarin de voormeting van de rollenspeltoets
 plaatsvond, d.w.z. dat naar alle waarschijnlijkheid de meeste proefpersonen het boek reeds geheel of
gedeeltelijk hadden bestudeerd op het moment dat de voormeting van de rollenspeltoets werd verricht.

Resultaten

Rollenspeltoets

Interne consistentie

Als maat voor de interne consistenties van beide toetsversies werd Cronbach's alpha berekend

over de itemscores, gemiddeld over beide beoordelaars (zie Tabel 3.11). De interne

consistenties van beide toetsversies waren matig tot hoog. De gemiddelden op de toetsversies

verschilden niet veel van elkaar, hetgeen duidt op een vergelijkbare moeilijkheidsgraad.

Tabel 3.11 Interne consistenties van de rollenspeltoets
Meetmoment Versie Alpha M SD

Voor- & Nameting A (N = 152)
B (N = 154)

.82

.82
2.87
2.79

.51

.49

Voormeting A (N = 76)
B (N = 78)

.71

.63
2.51
2.43

.37

.30

Nameting A (N = 76)
B (N = 76)

.65

.62
3.22
3.16

.37

.35

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Om de mate van overeenstemming tussen de beoordelaars te bepalen zijn net als in Studie 1

Pearson's product-moment-correlatiecoëfficiënt en de getransformeerde Gower berekend (zie

Tabel 3.12). Zowel over versie als over meetmoment waren de waarden van de pmcc zeer hoog
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Tabel 3.12 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden rollenspeltoets
Pearson's pmcc Getransformeerde Gower

Versie Versie
Meetmoment Beoordelaars A B A&B A B A&B

Voor- en nameting 1 & 2
1 & 3

.99

.97
.99
.97

.99

.97
.97
.96

.98

.95
.97
.95

Voormeting 1 & 2
1 & 3

.99

.94
.98
.95

.98

.95
.97
.95

.98

.96
.98
.96

Nameting 1 & 2
1 & 3

.98

.96
.98
.92

.98

.94
.98
.96

.98

.95
.98
.96

met waarden van .92 tot .99. Ook op absoluut niveau weken de beoordelaars weinig van elkaar

af. Voor de overige analyses werden de scores van de beoordelaars dan ook gemiddeld.

Trainingseffect

In Tabel 3.13 staan de gemiddelden die op de voor- en nameting van de rollenspeltoets werden

behaald weergegeven met de bijbehorende standaarddeviaties. Uit de resultaten blijkt dat de

studenten op de nameting ongeveer twee standaarddeviaties hoger scoorden dan op de

voormeting. Uit de resultaten uit de multilevel-analyses blijkt dat alleen het studentniveau van

invloed was op de variantie van de scores op de nameting (zie Tabel 3.14). Net als in Studie 1

bleken studenten die bij de voormeting hoger scoorden, over het algemeen ook bij de nameting

Tabel 3.13 Gemiddelden en standaarddeviaties
Voormeting Nameting

N voor, N na M SD M SD
A voor, B na 76, 75 2.51 .37 3.17 .34

ZI B voor, A na 78, 77 2.43 .30 3.22 .38

A & B samen 154, 152 2.47 .34 3.19 .36

Tabel 3.14 Resultaten uit de multilevel-analyses
Model 1    Model 2       Eindmodel 3           

Vaste effecten Coëff. S.E. Coëff. S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Acteurij

3.19*** 0.03 3.19***

0.34***
0.03
0.08

  3.26***

  0.37***

-0.15**

0.04
0.08
0.05

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.003

0.126

0.008

0.016

0.003

0.113

0.007

0.014

0.004

0.107

0.007

0.014

Deviance 120.099 103.673 96.635
    *** p < .001    ** p < .01
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hoger te scoren: het effect van de voormeting was duidelijk significant (z = 4.17, p < .001;

t.o.v. model 1 een afname in deviance van 16.426 bij df. 1, p < .001). De score op de

voormeting verklaarde 10% van de variantie in de scores op de nameting. Behalve een invloed

van voormetingsscore, bleek er ook een invloed te zijn van de acteur-beoordelaarscombinatie (z

= -2.69, p < .01). Deze verklaarde 4% van de variantie in de nametingsscores. De deviance nam

ten opzichte van model 2 af met 7.038 (df. = 1, p < .01). De versie van de rollenspeltoets bleek

geen storende invloed te hebben op de nametingsscores (een afname in deviance van 2.477 bij

df. = 1, n.s.). Uit analyses bleek tevens dat na controle voor de voormetingsscore en voor

acteur-beoordelaarscombinatie het gemiddelde beginniveau van de groep niet van invloed was

op de hoogte van de nametingsscore van de individuele student.

De hoofdvraag was of de gespreksvaardigheid van studenten door het volgen van ZI-G

significant toenam. Hiertoe werden de analyses uitgevoerd met vooruitgang als afhankelijke

variabele. Er werd inderdaad een significant effect van ZI-G gevonden (vooruitgang = 0.72, s.e.

= .03, z = 21.15, p < .001). Om de scores van studenten die ZI-G volgden te kunnen vergelijken

met die van studenten die TT of ZI-WB volgden zijn de resultaten, hier ter verduidelijking

omgezet naar een schoolcijferschaal8, in Tabel 3.15 onder elkaar gezet. Uit inspectie van de

resultaten blijkt dat bij ZI-G de scores op de voor- en de nameting hoger zijn dan die van TT en

ZI-WB. Het effect van ZI-G was zeer sterk, net als de effecten van TT en ZI-WB. De

effectsizes van de drie trainingsvormen wijken nauwelijks van elkaar af.

Tabel 3.15 Gemiddelde scores op de rollenspeltoets getransformeerd naar een schoolcijferschaal,
standaarddeviaties en effectgroottes

Voormeting Nameting Vooruitgang
M SD M SD M SD ES

TT1

ZI-WB1

ZI-G2

3.25
3.36
4.30

1.06
1.01
  .77

5.50
5.69
5.93

1.03
  .94
  .81

2.24
2.32
1.62

1.15
1.14
  .92

2.11
2.29
2.10

1 bij de nameting was een proefpersoon minder dan bij de voormeting;
2 bij de nameting waren twee proefpersonen minder dan bij de voormeting

Videotoets

Interne consistentie

Als maat voor de interne consistentie werd Cronbach's alpha berekend, nadat de itemscores

waren gemiddeld over beide beoordelaars. Na verwijdering van toetsitems met negatieve item-

                                                
8 een schoolcijfer werd berekend met behulp van de volgende formule: cijfer = 1 +  (gemiddelde score-1)(9/4)
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totaalcorrelatie bestonden beide toetsversies uit 27 items, waarop een score van maximaal 54

punten was te behalen. Uit Tabel 3.16 blijkt dat de interne consistenties matig tot hoog waren.

Net als in Studie 1 is bij versie A restriction of range vermoedelijk de oorzaak van de lagere

alpha bij de nameting van versie A. Bij versie B bleek de spreiding zowel bij de voormeting als

de nameting niet groot te zijn, hetgeen een verklaring voor de lage interne consistentie van

versie B bij zowel voor- als nameting kan zijn. Net als in Studie 1 duiden de gemiddelden op

de toetsversies op een verschil in moeilijkheidsgraad: in tegenstelling tot Studie 1 wordt

behalve bij de voor- en nameting samen bij de nameting (in plaats van bij de voormeting) een

verschil in scores gevonden. Eveneens tegengesteld aan de bevindingen uit Studie 1 is dat niet

bij versie A, maar bij versie B gemiddeld lagere scores werden behaald.

Tabel 3.16 Interne consistenties van de videotoets na correctie
Meetmoment Versie Alpha M SD

Voor- & Nameting A (N = 153)
B (N = 153)

.87

.84
30.07
27.20

10.03
  8.88

Voormeting A (N = 75)
B (N = 78)

.66

.62
21.89
20.65

  6.52
  5.95

Nameting A (N = 78)
B (N = 75)

.63

.65
37.93
34.01

  5.47
  5.73

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Om de mate van overeenstemming tussen de beoordelaars te bepalen werd analoog aan Studie

1 Pearson's product-moment-correlatiecoëfficiënt en de getransformeerde Gower-coëfficiënt

berekend (zie Tabel 3.17). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheden waren zowel wat betreft de

rangorde van de scores als wat betreft het absolute niveau van de scores hoog tot zeer hoog met

waarden van .77 tot .95.

Tabel 3.17 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheden videotoets
Pearson's pmcc Getransformeerde Gower

Versie Versie
Meetmoment A B A&B A B A&B
Voor- en nameting .95 .91 .93 .89 .89 .89
Voormeting .87 .77 .82 .91 .89 .89
Nameting .85 .84 .86 .89 .91 .89
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Trainingseffect

In Tabel 3.18 staan de gemiddelden weergegeven die op de voor- en nameting van de

videotoets werden behaald en de bijbehorende standaarddeviaties. Uit de resultaten blijkt dat

studenten op de nameting gemiddeld ruim twee standaarddeviaties hoger scoren dan op de

Tabel 3.18 Gemiddelden en standaarddeviaties
Voormeting Nameting

N voor, N na M SD M SD
A voor, B na 75, 75 21.89 6.52 34.01 5.73

ZI B voor, A na 78, 78 20.65 5.95 37.93 5.47

A & B samen 153, 153 21.26 6.25 36.01 5.92

Tabel 3.19 Resultaten uit de multilevel-analyses1

Model 1      Model 2     Eindmodel  
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij

36.07*** 0.64 36.13***

  0.38***
0.63
0.07

42.85***

  0.42***

 -4.50***

1.30
0.06
0.76

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefpersonen variantie:
�

2 = var (Rij) 

  2.51

32.573

2.110

3.904

  2.848

26.960

2.054

3.232

  3.364

21.525

2.071

2.581
Deviance 969.113 942.441 911.232

1    door missing data zijn uiteindelijk 152 personen in de analyses opgenomen
*** p < .001    ** p < .01

voormeting. Uit de resultaten van de multilevel-analyses (zie Tabel 3.19) bleek dat naast

studentniveau niet het groepsniveau, maar het assistentniveau van belang was voor de scores op

de nameting. Aangezien de intraclasscorrelatie een waarde van .07 had, hetgeen duidt op een

samenhang tussen personen die door dezelfde assistent werden begeleid, werd de

multilevelstructuur in de analyses gehandhaafd. Ook hier bleken studenten die hoog scoorden

op de voormeting eveneens hoger te scoren op de nameting. Het effect van de voormeting op

de nameting was duidelijk significant (z = 5.39, p < .001; t.o.v. model 1 een deviance-afname

van 26.672 bij df. 1, p < .001). De score op de voormeting verklaarde 15% van de variantie in

de scores op de nameting. Uit de multilevelanalyses bleek dat de toetsversie 14% van de

variantie in de nametingsscores verklaarde (z = -5.92, p < .001) en dat door toevoeging van

deze variabele de deviance ten opzichte van het tweede model daalde met 31.209 (p < .001).De

toetsversie was dus sterk van invloed op de nametingsscores. Het gemiddelde beginniveau van
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de groep bleek na correctie voor de score op de voormeting en voor toetsversie geen invloed te

hebben op de hoogte van de nametingsscore van de individuele student.

De vraag of ZI-G effectief was, kan bevestigend worden beantwoord. Uit analyses met

de vooruitgang als afhankelijke variabele bleek dat de vooruitgang in gespreksvaardigheid,

gemiddeld over toetsversies, significant was (vooruitgang = 14.92; s.e. = .77, z = 19.33; p <

.001). Om de effecten van de verschillende trainingsvormen te kunnen vergelijken, zijn de

resultaten, ook hier ter verduidelijking omgezet naar een schoolcijferschaal9, in Tabel 3.20

onder elkaar gezet. Uit de resultaten bleek dat ook bij deze toetsvorm het effect van ZI-G zeer

sterk was. Het effect van ZI-G lijkt bovendien zelfs groter te zijn dan dat van TT en ZI-WB.

Tabel 3.20 Gemiddelde scores op de videotoets getransformeerd naar een schoolcijferschaal,
standaarddeviaties en effectgroottes

Voormeting Nameting Vooruitgang
M SD M SD M SD ES

TT
ZI-WB
ZI-G

4.10
4.18
4.54

1.17
1.13
1.04

5.80
6.02
7.00

.97

.92

.99

1.69
1.84
2.46

1.20
1.19
1.12

1.45
1.62
2.37

Algemene discussie en conclusies

In dit hoofdstuk stond de evaluatie van zelfinstructie-onderwijs voor een training in

gespreksvaardigheden centraal. De verwachting was dat zowel TT als ZI-WB en ZI-G effectief

waren in het aanleren van gespreksvaardigheden. Begeleide training in gespreksvaardigheden

bleek inderdaad effectief, hetgeen in lijn is met eerder onderzoek (Van der Molen et al, 1995;

Smit, 1995; Smit & Van der Molen, 1995; 1996; zie ook Bögels & Kreutzkamp, 1990).

Behalve de traditionele training in gespreksvaardigheden was ook de training met

zelfinstructie-elementen zeer effectief en bleek deze een goed alternatief voor de traditionele

trainingsvorm. Zo werd in Studie 1 de effectiviteit van ZI-WB aangetoond en in Studie 2 werd

de effectiviteit van zelfinstructie-onderwijs gerepliceerd bij ZI-G. Bij de videotoetsen leek het

trainingseffect van ZI-G zelfs sterker dan dat van TT. Dit is in lijn met de resultaten uit de

meta-analyse van McNeil en Nelson (1991), waaruit bleek dat zelfinstructieprogramma's in

combinatie met regulier onderwijs de grootste leereffecten sorteerden.

                                                
9 een schoolcijfer werd berekend met behulp van de volgende formule:

cijfer = 1 +  (gemiddelde score)(9/maximaal haalbare score); de maximaal haalbare score was in Studie 1 56
en in Studie 2 54 punten.
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Het feit dat ZI-G bij de videotoets zulke sterke trainingseffecten sorteerde ten opzichte

van ZI-WB, is mogelijk gelegen in een grotere cognitieve belasting van de studenten bij ZI-

WB. In deze versie moesten studenten immers niet alleen zichzelf de stof en de vaardigheden

eigen maken, maar tevens afwisselend in de rol van voorzitter het groepsproces leiden, dus de

anderen instructie geven en hun leerproces reguleren. Deze combinatie van leren en voorzitten

was waarschijnlijk een zware taak. Bij ZI-G werd de aansturing van de groep bij het uitvoeren

van de oefeningen grotendeels overgenomen door het programma, waardoor de studenten zich

volledig op de te leren stof konden concentreren.

Gezien de resultaten is het op het gebied van basisgespreksvaardigheidstrainingen

kennelijk mogelijk een minstens even groot leereffect te bewerkstelligen wanneer de

hoeveelheid begeleiding tot de helft wordt gereduceerd. Een interessante vraag is wat de

werkzame bestanddelen van de zelfinstructietraining waren. In de eerste plaats was deze

trainingsvorm op dezelfde principes en inhoud gestoeld als de traditioneel begeleide vorm.

Deze trainingsopbouw bleek in de begeleide vorm effectief en het ligt daarom voor de hand dat

deze ook heeft bijgedragen aan het leereffect van de zelfinstructietraining. Daarnaast werd bij

de ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma rekening gehouden met belangrijke

leerprincipes (zie Hoofdstuk 2): er werd alleen tot zelfinstructie overgegaan wanneer het

mogelijk werd geacht deze leerprincipes in zelfinstructie te realiseren. Wanneer dit niet

mogelijk werd geacht werd begeleiding ingezet. Door deze combinatie van zelfinstructie en

begeleiding is het echter niet mogelijk conclusies te trekken over de bijdrage van de

zelfinstructievorm en de begeleiding aan de gevonden leereffecten. Er zijn twee elementen die

mogelijk een rol hebben gespeeld: a) de zelfinstructiemethode vraagt meer zelfstandigheid en

een actievere inzet van de student en laat de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces

meer aan de student over, hetgeen een positieve uitwerking kan hebben op prestaties (zie Van

Eijnatten, 1992) en b) bij de rollenspelen werd, door de verkleining van de trainingsgroepen,

intensiever begeleiding geboden in vergelijking met de oorspronkelijke, begeleide

trainingsvorm. Verder kan ook de uitwerking van het onderwijsmateriaal van invloed zijn

geweest op het effect van de training. Het ontwikkelen van een zelfinstructieprogramma vraagt

van de makers namelijk een grote zorgvuldigheid en explicitering bij de samenstelling van het

onderwijsmateriaal. Omdat de docent niet steeds aanwezig is, moet het materiaal zoveel

informatie bevatten dat de student ook in afwezigheid van de docent het programma kan
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doorlopen. Het is mogelijk dat hierdoor een kwaliteitsverbetering is opgetreden die losstaat van

de onderwijsmethode.

Opmerkelijk zijn de hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheden bij de rollenspeltoetsen.

De gevonden waarden zijn nog hoger dan de waarden die Smit (1995) vond (.81 ≤ rij ≤ .87). In

de methode van Smit werd de beoordelaars gevraagd elke actie met behulp van plussen en

minnen op twee categorieën te scoren, namelijk kwaliteit en hoeveelheid / timing. Blijkbaar is

de scoring van acties op een 5-puntsschaal eenduidiger dan het scoren van elke actie op twee

categorieën. Dit lijkt aannemelijk, aangezien het nemen van twee beslissingen per actie

mogelijk een hogere cognitieve belasting vormt (vgl. Fleenor, 1996). Daar komt bij dat het

lastig is de categorieën kwaliteit en timing van elkaar te scheiden. Wanneer de timing bij het

toepassen van een vaardigheid niet goed is, is de kans groot dat de kwaliteit ook niet goed is.

De acteur-beoordelaarscombinatie uit Studie 2 bleek 4% van de variantie in de

nametingsscores te verklaren. Hoewel de tekst van het script zorgvuldig was ingestudeerd,

hebben beide acteurs kennelijk toch enigszins verschillende reacties uitgelokt bij de studenten.

Een verklaring voor deze bevinding ligt mogelijk in een verschil in intonatie en stemvolume

tussen de acteurs. Uit onderzoek is gebleken dat intonatie inderdaad van invloed kan zijn op

behulpzaamheid die anderen tonen (Goldman & Fordyce, 1983; McCluskey & Albas, 1981).

Praktische implicaties

In dit onderzoek is ondersteuning gevonden voor de effectiviteit van zelfinstructie-onderwijs

bij een training in gespreksvaardigheden. Uit de resultaten bleek dat zelfinstructie minstens

even effectief was als training onder begeleiding. Blijkbaar is het bij

gespreksvaardigheidsonderwijs mogelijk om met een reductie in begeleiding en efficiëntere

inzet van de docent bij onderdelen waar dat essentieel wordt geacht minstens even goede

trainingseffecten te behalen als in TT, wanneer het onderwijsmateriaal met grote

zorgvuldigheid is samengesteld. Wat betreft de efficiëntie van dit onderwijs in termen van

docentinzet moet opgemerkt worden dat er in de uitvoering van het onderwijs weliswaar een

besparing in docenttijd valt te realiseren, maar dat de ontwikkeling van het programma enkele

arbeidsjaren heeft gevergd.

Gezien het feit dat met de huidige zelfinstructie-programma's minstens even goede

resultaten werden behaald als met training onder begeleiding, kan worden gesteld dat het

mogelijk is gespreksvaardigheden aan te leren door bepaalde begeleide trainingsonderdelen te
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vervangen door zorgvuldig geconstrueerde zelfinstructie-onderdelen. Bij de huidige

programma's is ervoor gekozen onderdelen als theorie bestuderen, het bekijken en bespreken

van videovoorbeelden met inadequate en adequate toepassing van gespreksvaardigheden en het

doen van 'droogzwemoefeningen' in het toepassen van gespreksvaardigheden in zelfinstructie

aan te bieden. Bij de rollenspelen daarentegen werd juist extra begeleiding ingezet. De

gemaakte keuzes lijken verantwoord: juist deze specifieke combinatie van zelfinstructie en

begeleiding bleek goede effecten op te leveren (zie ook McNeil & Nelson, 1991). De resultaten

uit dit onderzoek kunnen dan ook leiden tot het besluit over te gaan op zelfinstructie bij

trainingen in gespreksvaardigheden. De positieve trainingseffecten van de

zelfinstructieprogramma's die hier worden beschreven impliceren echter niet dat de begeleiding

zonder problemen nog verder kan worden gereduceerd. Bovendien wil het feit dat zelfinstructie

even effectief is als begeleide training nog niet zeggen dat de nieuwe onderwijsvorm voor

iedereen even effectief is. Zelfinstructie vraagt meer verantwoordelijkheid van de student dan

begeleide training en het is mogelijk dat de ene student die verantwoordelijkheid beter aankan

dan de andere.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Zoals gezegd is het niet mogelijk de effectiviteit van de zelfinstructieprogramma's volledig te

verklaren. Vervolgonderzoek zou zich in de eerste plaats kunnen richten op de vraag waardoor

het succes van het zelfinstructie-onderwijs wordt beïnvloed: wat is de rol van de

onderwijsmethode en wat die van de uitwerking van het onderwijsmateriaal. Daarnaast is het

interessant om de effectiviteit van beide onderwijsvormen te onderzoeken bij de verschillende

trainingsonderdelen. Op deze manier is het wellicht mogelijk het onderwijs nog meer te

verbeteren. Zo is het bijvoorbeeld interessant om na te gaan wat een effectievere

onderwijsmethode is voor de 'droogzwemoefeningen': begeleid onderwijs of zelfinstructie.

Verder zou kunnen worden nagegaan wat de invloed is van extra begeleiding bij rollenspelen

op trainingseffectiviteit.

In de tweede plaats verdient het aanbeveling onderzoek te doen naar de

generaliseerbaarheid van de huidige bevindingen wat betreft de effectiviteit van zelfinstructie

naar vervolgtrainingen in gespreksvaardigheden waarin bijvoorbeeld complexe vaardigheden of

complexe gespreksmodellen centraal staan. Oefeningen die betrekking hebben op complexere

vaardigheden vereisen vermoedelijk complexere feedback. Het is de vraag of de docent in zo'n
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geval kan worden vervangen door een zelfinstructieprogramma en of de docentinzet evenzeer

kan worden gereduceerd als in het onderhavige onderzoek.

In de derde plaats is het interessant na te gaan in hoeverre verschillen tussen studenten

in bijvoorbeeld persoonlijkheid en leerstijl leereffecten van verschillende trainingsvormen

beïnvloeden. Op deze vraag zal in Hoofdstuk 5 van dit proefschrift worden ingegaan. Ter

voorbereiding daarop wordt in het volgende hoofdstuk eerst ingegaan op de meer algemene

vraag naar de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid.



Hoofdstuk 4  De relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl10

Inleiding

Introductie

Het effect van onderwijs lijkt niet alleen van de kwaliteit van het onderwijs af te hangen, maar

ook van de leerstijl van de studenten. Als een student een ineffectieve wijze van studeren

hanteert, zullen diens studieresultaten minder goed zijn dan die van een student met een

vergelijkbaar intelligentieniveau, die op een effectievere manier studeert. Daarnaast

functioneren sommige studenten wellicht beter in de ene onderwijsvorm dan in de andere.

Leerprocessen en leerstijlen krijgen dan ook steeds meer aandacht in de literatuur (Kolb, 1984;

Vermunt, 1992). Het lijkt van belang te weten of leerstijlen gefundeerd zijn in de

persoonlijkheid of worden beïnvloed door bijvoorbeeld motivatie of situatiekenmerken zoals

onderwijstype. Onderzoeksgegevens hierover kunnen belangrijke implicaties hebben voor de

manier waarop kwaliteit en studeerbaarheid van het onderwijs kunnen worden bereikt.

Wanneer blijkt dat leerstijl sterk is gefundeerd in persoonlijkheid moet in het onderwijs

mogelijk rekening worden gehouden met verschillen tussen lerenden. In dit hoofdstuk wordt de

relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid onderzocht. Voordat deze vraag wordt behandeld

wordt eerst beschreven wat onder leerstijl en persoonlijkheid wordt verstaan.

Leerstijl

De term 'leerstijl' lijkt in de 70-er jaren te zijn opgekomen als een meer alledaagse term die

verwijst naar cognitieve stijl of als vervanging voor de term 'cognitieve stijl' (Riding &

Cheema, 1991). Het begrip 'cognitieve stijl' werd door Allport (1937) omschreven als de voor

een persoon karakteristieke of gebruikelijke wijze om problemen op te lossen, te denken, waar

te nemen en te herinneren. Er zijn verschillende visies op het begrip leerstijl. Zo verschillen

onderzoekers van mening over de mate waarin leerstijl wordt bepaald door aanleg- of

                                                
10 Dit hoofdstuk is deels gepubliceerd in het Tijdschrift voor Onderwijsresearch (Adema, Van der Zee & Van

der Molen, 2000)
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omgevingsfactoren. Volgens Riding en Cheema wordt op drie manieren tegen (leer)stijlen

aangekeken: als een structuur, als een proces en als beide. Wanneer stijl als een structuur wordt

opgevat, betekent dit dat deze variabele wordt gezien als stabiel over tijd. Iemands stijl is dan

een gegeven in een trainings- of onderwijssetting. Als de stijl van de lerende is vastgesteld kan

het leermateriaal daaraan worden aangepast. Wanneer stijl wordt gezien als een proces, wordt

deze als veranderbaar en dynamisch beschouwd. Wanneer stijl wordt gezien als een combinatie

van structuur en proces, betekent dit dat stijl wordt gezien als redelijk stabiel, maar wel

veranderbaar. Vermunt sluit bij deze laatste invalshoek aan en ziet leerstijl als het resultaat van

de interactie tussen persoonsgebonden en omgevingsgebonden invloeden. Deze opvatting

wordt gedeeld door de auteurs van dit onderzoek. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de

indeling in leerstijlen zoals Vermunt (1992) die formuleerde.

Leerstijldefinities verschillen voorts in de reikwijdte en de breedte van het begrip en in

de te onderscheiden leerwijzen. Waar Kolb (1984) zich bij zijn metingen van leerstijl op leren

in het algemeen richt, beperkt Vermunt zich heel nadrukkelijk tot onderwijssituaties. Vermunt

onderzocht de leerstijlen van studenten uit het universitair en het hoger beroepsonderwijs. In

tegenstelling tot andere auteurs, die leerstijl definiëren als de neiging om uit eigen beweging

van dezelfde leerstrategieën gebruik te maken in verschillende (leer)situaties (Moran, 1991;

Schmeck & Geisler-Brenstein, 1989), vat Vermunt leerstijl op als meer dan alleen

leerstrategieën. Hij omschrijft leerstijl als een samenhangend geheel van de leer- en regulatie-

activiteiten die studenten ontplooien, hun studie-opvattingen en hun studiemotieven.

De indeling van Vermunt

Vermunt onderscheidt vier leerstijlen. Deze leerstijlen bestaan uit combinaties van

leerstrategieën, regulatiestrategieën, mentale leermodellen oftewel opvattingen over het

onderwijs en het leerproces en leeroriëntaties oftewel motieven om te studeren. Hieronder

volgt een overzicht van de verschillende leerstijlcomponenten en van de vier leerstijlen.

Verwerkingsstrategieën. Uit het onderzoek van Vermunt (1992, 1994) naar leerstijlen

en -strategieën bleek dat over het algemeen vijf leeractiviteiten in zodanige combinaties

worden toegepast, dat drie leer- of verwerkingsstrategieën ontstaan: diepteverwerking,

stapsgewijze verwerking en concrete verwerking. Studenten die gebruik maken van een

diepteverwerkingsstrategie proberen structuur aan te brengen in de studiestof, zoeken naar

verbanden en hebben een kritische houding ten opzichte van de te bestuderen stof. Studenten
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die de leerstof stapsgewijs verwerken, herhalen de studiestof vaak, leren rijtjes uit hun hoofd en

gaan gedetailleerd en stapsgewijs te werk. Een leerstrategie die door concrete verwerking wordt

gekenmerkt richt zich op het toepassen en concreet maken van te bestuderen leerstof. Een

vergelijkbaar onderscheid als dat tussen diepteverwerking en stapsgewijze verwerking is

overigens ook bij andere auteurs te vinden: een holistische versus een serialistische (Pask,

1988), een holistische of non-analytische versus een analytische leerstrategie (Beyler &

Schmeck, 1992) en een diepe versus een oppervlakkige leerstrategie (Marton & Säljö, 1984).

Hierbij zijn de holistische en de non-analytische leerstrategieën te vergelijken met

diepteverwerking en de serialistische, de analytische en de oppervlakkige leerstrategieën met

stapsgewijze verwerking.

Regulatiestrategieën. Vermunt stelde tevens vast dat er drie regulatiestrategieën zijn,

namelijk een intern gestuurde, een extern gestuurde en een stuurloze regulatiestrategie. Bij de

intern gestuurde strategie sturen studenten zelf hun leerprocessen, bewaken ze hun

leerresultaten en bepalen ze vaak zelf wat ze leren. Zij raadplegen zelf bijvoorbeeld andere

literatuur naast de verplichte literatuur. Studenten met een extern gestuurde strategie laten zich

bij het sturen van leerprocessen en -inhoud en bij het bewaken van leerresultaten in hoge mate

leiden door de sturing vanuit het onderwijs. Van een stuurloze strategie is sprake wanneer

studenten aan de ene kant hun leerprocessen en -resultaten niet zelf weten te sturen, maar aan

de andere kant ook te weinig houvast hebben aan de sturing vanuit de onderwijsomgeving.

Mentale leermodellen. Uit de analyses van Vermunt kwamen voorts vijf mentale

leermodellen naar voren. Sommige studenten zien studeren als het opnemen van aangeboden

kennis. Andere studenten vatten studeren op als het opbouwen van eigen kennis en inzichten.

Weer andere studenten vinden dat het onderwijs stimulerend moet zijn of studeren en

overleggen graag samen met medestudenten. Daarnaast zijn er studenten die vinden dat men de

kennis die men verwerft moet leren gebruiken.

Leeroriëntaties. Tenslotte leverde het onderzoek van Vermunt vijf leeroriëntaties op.

Sommige studenten doen hun studie vanuit persoonlijke interesse, anderen zijn gericht op het

uittesten van eigen capaciteiten. Verder zijn er studenten met een certificaatgerichte oriëntatie,

met een beroepsgerichte oriëntatie en studenten met een ambivalente, onzekere oriëntatie

tegenover hun studie. De studenten uit de laatste categorie vragen zich af of ze de juiste studie

hebben gekozen, of ze de studie wel aankunnen en of ze wel verder zullen gaan.
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Schema 4.1 De leerstijlenindeling van Vermunt (1992)

Betekenisgericht Reproductief Toepassingsgericht Ongericht

leerstrategie diepteverwerking stapsgewijze verwerking concrete verwerking

regulatie-
strategie

zelfgestuurd extern m.b.t. leerprocessen
& -resultaten

stuurloos

leermodel opbouw kennis &
inzichten

opname van kennis gebruik van kennis stimulering
samenwerking

leeroriëntatie persoonlijke
interesse

certificaatgericht
uittesten eigen capaciteiten

beroepsgericht ambivalent

Leerstijlen. Uit het onderzoek van Vermunt bleek dat de leer- en regulatie-activiteiten

die studenten uitvoeren en de studie-opvattingen en -motieven die zij hebben zodanig met

elkaar samenhangen, dat van vier leerstijlen kan worden gesproken (zie Schema 4.1): een

betekenisgerichte, een reproductiegerichte, een toepassingsgerichte en een ongerichte leerstijl.

Studenten met een betekenisgerichte leerstijl zoeken naar verbanden in de studiestof, proberen

zelf structuur aan te brengen en staan kritisch tegenover de te bestuderen stof

(diepteverwerking). Ze bepalen zelf hoe ze leren en wat ze belangrijk vinden (zelfsturing). Ze

zien studeren als het opbouwen van kennis en inzichten en studeren uit persoonlijke interesse.

Slaats, Van der Sanden & Lodewijks (1996) vonden bij leerlingen uit het middelbaar

beroepsonderwijs een vergelijkbare leerstijl, die zij 'constructieve' leerstijl noemen. Studenten

met een reproductiegerichte leerstijl leren de studiestof vaak uit hun hoofd, herhalen de stof

veelvuldig en gaan gedetailleerd te werk (stapsgewijze verwerking). Daarnaast laten zij zich

door het onderwijs sturen en zien ze studeren als het opnemen van kennis. Ze zijn gericht op

het behalen van certificaten en het uittesten van eigen capaciteiten. Studenten met een

toepassingsgerichte leerstijl proberen datgene wat ze leren in de praktijk toe te passen

(concrete verwerking). Ze zien studeren dan ook als het leren gebruiken van de kennis die men

verwerft en zijn bij het studeren gericht op hun toekomstige beroep (beroepsgerichte

leeroriëntatie). Studenten met een ongerichte leerstijl, bij Slaats et. al. (1996) 'passieve' leerstijl

genoemd, vinden het moeilijk om hun eigen leren te sturen, maar hebben ook nauwelijks

houvast aan de aanwijzingen in de studiestof of van docenten (stuurloze regulatiestrategie). Ze

vinden dat het onderwijs stimulerend hoort te zijn en werken graag samen met medestudenten.

Verder staan ze onzeker tegenover hun studie (ambivalente leeroriëntatie): ze twijfelen of ze

goed genoeg zijn om de studie af te maken of ze vragen zich af of ze wel de goede studie

hebben gekozen. Aangezien er slechts weinig empirische evidentie is voor de indeling van
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Vermunt (Busato, 1998; Schouwenburg, 1996), werd in het onderhavige onderzoek nagegaan

of de leerstijlen zoals Vermunt ze formuleerde repliceerbaar waren.

Vermunt (1992) beschouwt leerstijlen niet als eigenschappen van studenten, maar als

het gevolg van de wisselwerking tussen persoonsgebonden en omgevingsgebonden invloeden.

Daarbij zouden persoonsgebonden invloeden als leeftijd, vooropleiding, geslacht, intelligentie

en onderwijservaring voor consistentie zorgen in de wijze waarop mensen leren. Echter, buiten

geslacht en in zekere mate intelligentie betreffen de persoonsgebonden variabelen die Vermunt

noemt variabelen die naarmate de tijd verstrijkt niet zozeer gelijk blijven: de leeftijd van

mensen verandert voortdurend, de hoeveelheid onderwijservaring groeit vaak met de tijd en het

opleidingsniveau stijgt eveneens vaak met de tijd. Op de relatie tussen persoonsgebonden

invloeden als persoonlijkheidseigenschappen, die als tamelijk stabiel worden beschouwd, en

leerstijlen van studenten gaat Vermunt niet in. Het huidige onderzoek is gericht op de relatie

tussen persoonlijkheid en leerstijl.

Persoonlijkheid

Bij het beschrijven van de persoonlijkheid wordt in dit onderzoek uitgegaan van de 'Big Five'.

In een groot aantal onderzoeken waarin persoonlijkheidsbeschrijvende termen werden gebruikt,

zijn vijf factoren gevonden waarmee het domein van de persoonlijkheid kan worden

beschreven (Digman, 1990; Goldberg, 1993; McCrae & John, 1992). Deze 'Big Five' zijn in

verschillende culturen gevonden, waardoor het vermoeden bestaat dat het hier universele

eigenschappen betreft (Digman, 1990). Een Nederlands instrument voor het beschrijven van de

persoonlijkheid in termen van vijf dimensies is de Five Factor Personality Inventory (FFPI,

Hendriks, 1997). Deze vragenlijst meet de volgende vijf factoren: (I) Extraversie, (II) Mildheid,

(III) Zorgvuldigheid, (IV) Emotionele Stabiliteit en (V) Autonomie. Elke dimensie heeft een

positieve en een negatieve pool. Uit onderzoek is gebleken dat de stabiliteit van deze factoren

substantieel was met stabiliteitscoëfficiënten variërend van .79 tot .83 over een periode van zes

maanden (Hendriks, 1997).

Personen die hoog scoren op Extraversie babbelen graag, terwijl laagscoorders

gezelschap vermijden en zich afzonderen. Milde personen houden rekening met andermans

gevoelens en belangen, terwijl personen die laag op Mildheid scoren anderen hun wil opleggen.

Zorgvuldigheid wordt aan de positieve pool gekenmerkt door eigenschappen als 'werkt graag

volgens schema' en aan de negatieve pool door 'doet dingen zonder planning'. Emotioneel
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Stabiele personen kunnen problemen van zich afzetten, terwijl personen die minder stabiel zijn

zichzelf juist problemen aanpraten. Autonomie tenslotte heeft betrekking op intellectuele

zelfstandigheid: personen die hoog scoren op deze factor weten verbanden te leggen en willen

zich een eigen mening vormen. Personen die laag scoren op Autonomie laten zich leiden door

wat anderen doen.

De relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl

In eerder onderzoek is een relatie gevonden tussen persoonlijkheidseigenschappen en

studeergedrag. Zo vond Blickle (1996) bijvoorbeeld een sterke relatie tussen diepteverwerking

en de persoonlijkheidsfactor Openness to Experience (r = .49), vergelijkbaar met de factor

Autonomie. Hieronder worden de hypothesen in het huidige onderzoek beschreven en

onderbouwd.

Hypothesen

De hypothesen in het onderhavige onderzoek zijn samengevat in Schema 4.2. Te zien is dat er

vier series verwachtingen zijn te onderscheiden met betrekking tot de relatie tussen leerstijl en

persoonlijkheid. De eerste serie verwachtingen heeft betrekking op de betekenisgerichte

leerstijl. Verwacht werd dat de betekenisgerichte leerstijl en alle componenten van deze

leerstijl (diepteverwerking, zelfsturing, een mentaal leermodel waarin leren wordt opgevat als

het opbouwen van kennis en een leeroriëntatie gebaseerd op persoonlijke interesse) positief

samenhangen met Autonomie. In verschillende onderzoeken is hiervoor empirische

ondersteuning gevonden. Zo vonden Slaats, Van der Sanden & Lodewijks (1996) dat leerlingen

Schema 4.2 Verwachtingen m.b.t. de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid
Karakterisering1 Karakterisering

Betekenisgericht
Diepteverwerking
Zelfsturing
Opbouw kennis & inzichten
Persoonlijke interesse

Toepassingsgericht
Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

V +

V +

V +

V +

V +

V +

III + & V +

Reproductiegericht
Stapsgewijze verwerking
Extern gestuurd
Opname van kennis
Certificaatgericht
Uittesten eigen capaciteiten

Ongericht
Stuurloos
Stimulerend onderwijs
Samenwerking
Ambivalent

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III - & V -

III - & V -

V -

V -

IV -

1 I = Extraversie, II = Mildheid, III = Zorgvuldigheid, IV = Emotionele Stabiliteit, V = Autonomie, een +
duidt op een positieve relatie, een - op een negatieve relatie
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uit het middelbaar beroepsonderwijs met een constructieve leerstijl significant hoger scoorden

op Openheid dan leerlingen met een reproductieve of een passieve leerstijl. Zoals gezegd vond

Blickle (1996) een samenhang tussen de leerstrategie diepteverwerking en de Big-Five factor

Openness to Experience (.49). Gadzella en Penland (1995) vonden een relatie tussen enerzijds

vaardigheden die samenhangen met diepteverwerking, zoals gevolgtrekkingen maken,

bewijsmateriaal wegen en argumenten evalueren en anderzijds creativiteit, dikwijls

geassocieerd met factor V. Wat betreft zelfsturing ligt het voor de hand dat gedragingen als het

toetsen van leervorderingen door zelf bedachte vragen, het zelf stellen van leerdoelen en zelf

toevoegen van extra literatuur aan de opgegeven stof positief samenhangen met zich een eigen

mening willen vormen (V +) en negatief met niets in zijn/haar eentje ondernemen, kenmerkend

voor mensen die laag scoren op factor V. Een gerichtheid op het opbouwen van eigen kennis en

inzichten duidt op zelfstandigheid en onafhankelijkheid bij het leren, hetgeen een positieve

relatie met Autonomie aannemelijk maakt. Met betrekking tot leeroriëntatie bleek uit

onderzoeksresultaten van Eison (1982) dat studenten die op leren waren gericht (vergelijk

Vermunts schaal persoonlijke interesse) meer fantasierijk en onafhankelijk (V +) waren dan

studenten die meer op het behalen van cijfers waren gericht.

De tweede serie hypothesen heeft betrekking op de reproductiegerichte leerstijl. Op

inhoudelijke gronden werd verwacht dat de reproductiegerichte leerstijl en de componenten

stapsgewijze verwerking, externe sturing en leren als het opnemen van kennis een positief

verband vertonen met Zorgvuldigheid en een negatief verband met Autonomie. Een relatie met

Zorgvuldigheid is aannemelijk gezien de systematische en grondige werkwijze die

karakteristiek is voor de reproductiegerichte leerstijl en die tevens naar voren komt bij het

grondig stap voor stap doorwerken van de studiestof, kenmerkend voor stapsgewijze

verwerking, bij het nauwgezet volgen van aanwijzingen in de schaal externe sturing en bij het

werken volgens een vast patroon. Een neiging tot opname van kennis wordt gekenmerkt door

veel inzet, discipline en zorgvuldigheid in werkwijze, hetgeen eveneens duidt op een positieve

relatie met Zorgvuldigheid. Daarnaast komt uit de schaal opname van kennis met betrekking tot

het volgen van studieaanwijzingen een afhankelijkheid van docent en onderwijs naar voren die

wijst op volgzaamheid en gebrek aan eigen mening en daarmee dus op een negatieve relatie

met Autonomie.

De derde serie hypothesen betrof de toepassingsgerichte leerstijlelementen. De relatie

tussen de toepassingsgerichte hoofdschaal en persoonlijkheid werd exploratief onderzocht.
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Hoewel uit recent onderzoek van Busato (1998) en Busato, Prins, Elshout en Hamaker (1999)

aanwijzingen zijn gevonden voor een relatie met Ontwikkeling (vergelijkbaar met Autonomie)

en Mildheid, werden geen hypothesen betreffende deze relaties opgesteld, omdat er inhoudelijk

gezien niet een logische verklaring voor genoemde relaties lijkt te zijn. Wel werd op

inhoudelijke gronden een positieve correlatie verwacht tussen de beroepsgerichte leeroriëntatie

en Zorgvuldigheid en tussen concrete verwerking en beroepsgerichte leeroriëntatie enerzijds

en Autonomie anderzijds. Het is namelijk aannemelijk dat iemand met een beroepsgerichte

leeroriëntatie, dat wil zeggen iemand die handelt met het oog op de toekomst, systematisch en

volgens plan handelt, iets wat typisch is voor de Big Five-schaal Zorgvuldigheid. Aangezien

studenten met deze oriëntatie waarschijnlijk ook meer op de voor hen relevante en nuttige

leerstof zijn gericht en daarom wellicht minder zorgvuldig omgaan met leerstof die hun minder

relevant lijkt, wordt tevens verwacht dat de relatie met Zorgvuldigheid slechts matig is. De

schalen concrete verwerking en beroepsgerichte leeroriëntatie vertegenwoordigen daarnaast een

zelfstandigheid die samen zou kunnen hangen met Autonomie.

De vierde serie hypothesen betrof de ongerichte leerstijl. Op inhoudelijke gronden werd

verwacht dat de ongerichte leerstijl en de component stuurloze leerstrategie negatief aan

Zorgvuldigheid zijn gerelateerd, dat de ongerichte leerstijl en de componenten stuurloze

leerstrategie, stimulerend onderwijs en samen studeren negatief aan Autonomie zijn gerelateerd

en dat de component ambivalente leeroriëntatie negatief samenhangt met Emotionele

Stabiliteit. Het gebrek aan systematiek in de werkwijze van studenten met een ongerichte

leerstijl maakt een negatief verband met Zorgvuldigheid aannemelijk. Stuurloos leergedrag

wordt gekarakteriseerd door weinig zelfdiscipline, wat derhalve duidt op een negatief verband

met Zorgvuldigheid, en door onzelfstandigheid, hetgeen wijst op een negatief verband met

Autonomie. De schalen stimulerend onderwijs en samen studeren vertonen een afhankelijkheid

van docent en onderwijs respectievelijk medestudenten, die duidt op een negatieve relatie met

Autonomie. Uit de ambivalente leeroriëntatie spreekt twijfel en gebrek aan zelfvertrouwen,

kenmerkend voor hoog neurotische personen (IV-).

In het hiernavolgende wordt een tweetal studies naar de relatie tussen leerstijl en

persoonlijkheid beschreven. Behalve dat het eerste onderzoek was gericht op de relatie tussen

leerstijl en persoonlijkheid, werd zoals gezegd de repliceerbaarheid van de leerstijlen van

Vermunt onderzocht. In de tweede studie werd getracht de bevindingen uit Studie 1 met

betrekking tot de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid te repliceren.
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Studie 1

Methode

Proefpersonen en procedure

De proefpersoongroep bestond uit 193 tweedejaarsstudenten psychologie (53 mannen en 140

vrouwen), die in het jaar 1997/1998 deelnamen aan de verplichte tweedejaarscursus

gespreksvoering die in Studie 1 van Hoofdstuk 3 is beschreven. De leeftijd varieerde van 19 tot

45 jaar (M = 21.4, SD = 3.35). Het onderzoek werd gepresenteerd als onderdeel van de cursus.

De gegevensverwerking was anoniem. Alle cursisten vulden de vragenlijsten in op het eerste

dagdeel van de cursus. De proefpersonen werden enkele maanden na deelname geïnformeerd

over hun scores op beide vragenlijsten.

Instrumenten

De Inventaris Leerstijlen (ILS)

De ILS (Vermunt & Van Rijswijk, 1990) is een vragenlijst voor het in kaart brengen van de

leerstrategieën, regulatiestrategieën, mentale leermodellen en leeroriëntaties van studenten. De

ILS bevat 16 schalen, waarvan vier elk in twee subschalen zijn onderverdeeld. In totaal bevat

de ILS 120 items: 27 uitspraken over leerstrategieën, 28 over regulatiestrategieën, 40 over

mentale leermodellen en 25 over leeroriëntaties. Het aantal items per schaal varieert van vijf tot

elf over de schalen en van vier tot negen over de subschalen. Voorbeelden van items zijn 'ik

vergelijk mijn visie op een onderwerp uit de cursus met de visie van de auteurs', 'ik leer alles

precies zoals het in de studieboeken staat' en 'mijn belangrijkste doel bij deze studie is om

mezelf voor te bereiden op de uitoefening van een beroep'. Elk item dient op een 5-puntsschaal

te worden beantwoord, waarbij (1) 'helemaal niet van toepassing' betekent, (3) 'neutraal' of

'weet niet' en (5) 'helemaal van toepassing'. Per schaal wordt het totaal van de zelfoordelen

berekend door de scores op te tellen. De leerstijlscores kwamen tot stand door de totalen van de

bijbehorende subschalen te sommeren.

De Five Factor Personality Inventory

De FFPI (Hendriks, 1997; Hendriks, Hofstee & De Raad, 1999a; 1999b) meet vijf

persoonlijkheidsfactoren, namelijk Extraversie, Mildheid, Zorgvuldigheid, Emotionele

Stabiliteit en Autonomie. Elke factor van de FFPI wordt gerepresenteerd door 20 items. Per
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schaal zijn er tien items die betrekking hebben op de positieve pool en tien items die betrekking

hebben op de negatieve pool van de factor (zie Schema 4.3). Daarnaast hebben de items

dikwijls een secundaire lading op een andere factor. Voor het verkrijgen van onafhankelijke

factorscores is een orthogonaliseringsprocedure nodig (Hendriks, 1997). De 100 items moeten

op een vijfpuntsschaal worden beantwoord, waarbij (1) 'helemaal niet van toepassing' betekent

en (5) 'helemaal van toepassing'. De tijd die nodig is om de test in te vullen bedraagt 10 tot 15

minuten. De testscores worden omgezet in factorscores, waarbij een score nul op bijvoorbeeld

Zorgvuldigheid inhoudt dat de betreffende persoon noch zorgvuldig noch onzorgvuldig is. De

betrouwbaarheden van de factorscores, berekend met behulp van gestratificeerde alpha's, zijn

.83 voor de Autonomie-schaal en .89 voor de overige schalen (Hendriks, 1997).

Schema 4.3 Voorbeelditems uit de FFPI

Factoren Voorbeelditems

Extraversie

Mildheid

Zorgvuldigheid

Emotionele Stabiliteit

Autonomie

Babbelt graag (+)
Gaat contacten uit de weg (-)
Houdt rekening met andermans gevoelens (+)
Legt anderen zijn/haar wil op (-)
Werkt graag volgens schema (+)
Doet dingen zonder planning (-)
Kan problemen van zich afzetten (+)
Praat zichzelf problemen aan (-)
Weet verbanden te leggen (+)
Sluit zich bij de meerderheid aan (-)

Resultaten

De Inventaris Leerstijlen (ILS)

Factorstructuur

Om na te gaan of de factoren van Vermunt repliceerbaar waren, werd een Principale

Componenten Analyse (PCA) op de 120 items van de ILS uitgevoerd. Een vier-

factorenoplossing bleek de data goed samen te kunnen vatten: uit het scree-plot bleek duidelijk

een knik na de vierde factor. In totaal verklaarden de eerste vier factoren 28,5% van de

variantie.
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De indeling van de ILS

Om na te gaan of de items die volgens Vermunt een leerstijl definiëren inderdaad het meest op

die leerstijl laden, werd een confirmatoire factoranalyse uitgevoerd (Nunnally, 1978). Daartoe

werd de Multipele Groep Methode (MGM) toegepast (zie Ten Berge & Siero, 1994). Bij de

MGM wordt een gewichtenmatrix met binaire elementen (0 of 1) geconstrueerd op grond van

de theoretische verwachtingen, in dit geval de indeling van Vermunt (1992). Ondersteuning

voor de a priori indeling wordt verkregen wanneer a) de hoeveelheid verklaarde variantie niet

veel lager is dan de variantie die door de principale componentenanalyse wordt verklaard, b) de

items het hoogste laden op de factoren waaraan ze a priori werden toegewezen en c) de

componenten relatief onafhankelijk van elkaar zijn. Uit de resultaten bleek dat de verklaarde

variantie van de a priori indeling (26,89%) slechts 1,6% verschilde van de hoeveelheid

variantie die werd verklaard met behulp van de principale componentenanalyse. Dit biedt

ondersteuning voor de indeling van Vermunt (1992). Na correctie voor zelfcorrelatie bleken 12

van de 120 items hoger op een andere hoofdschaal te laden dan die waaraan ze oorspronkelijk

waren toegewezen. Er was dus nog enige verbetering mogelijk. Zo vielen onder andere drie

items uit de schaal concrete verwerking onder de betekenisgerichte leerstijl en een vierde item

uit deze schaal vertoonde dezelfde neiging met een hoge secundaire lading op de

betekenisgerichte leerstijl. Dit komt overeen met bevindingen van Vermunt dat de schaal

concrete verwerking een hogere lading had op de betekenisgerichte leerstijl dan op de

toepassingsgerichte leerstijl (Vermunt, 1992, p. 116-117). Op inhoudelijke gronden heeft

Vermunt deze schaal toch bij de toepassingsgerichte leerstijl ondergebracht. In Tabel 4.1 staan

de interne consistenties van de leerstijlen gebaseerd op alle volgens Vermunt bijbehorende

Tabel 4.1 Interne consistenties van de leerstijlen zoals door Vermunt (1992) geformuleerd
Betekenisgerichte
leerstijl (N = 185)

Reproductieve
leerstijl (N = 189)

Toepassingsgerichte
leerstijl (N = 188)

Ongerichte
leerstijl (N = 187)

α .91 .86 .82 .90

n items 36 41 16 27

Tabel 4.2 Correlaties tussen de leerstijlen zoals door Vermunt (1992) geformuleerd

Reproductief Toepassingsgericht Ongericht

Betekenisgericht
Reproductief
Toepassingsgericht

-.01   .35**

.17* 
     -.14

         .30**

    -.05
*  p < .05   ** p < .01   
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items. Deze waren hoog, variërend van α = .82 tot α = .91. Analyses van de correlaties tussen

de leerstijlen (zie Tabel 4.2) wezen uit dat de betekenisgerichte en de toepassingsgerichte

leerstijl matig correleren, evenals de reproductieve en de ongerichte leerstijl, hetgeen op

inhoudelijke gronden ook mag worden verwacht. De overige correlaties waren laag.

Vervolgens werden de interne consistenties van de subschalen van de ILS (zie Tabel 4.3) en de

correlaties tussen deze schalen (zie Tabel 4.4) berekend. De interne consistentie van één schaal,

persoonlijke interesse, voldeed met α = .52 niet aan Nunnally's (1978) minimumnorm van α =

.60. De overige consistenties varieerden van α = .64 voor certificaatgericht en α = .65 voor

externe sturing, hetgeen matig is, tot α = .90 voor samen studeren, hetgeen hoog is. De

correlaties tussen de schalen binnen een leerstijl zoals door Vermunt gedefinieerd, bleken

redelijk hoog te zijn, terwijl de correlaties tussen schalen van verschillende leerstijlen

overwegend laag waren. Ook dit biedt ondersteuning voor de indeling van Vermunt. De relaties

tussen schalen binnen een bepaalde leerstijl zijn echter niet zo hoog dat kan worden gesteld dat

ze hetzelfde meten, hetgeen erop wijst dat de schalen relatief op zichzelf staande begrippen

meten, met andere woorden: wanneer de scores op de verschillende schalen per leerstijl worden

gesommeerd, wordt belangrijke informatie weggegooid. Opvallend is dat de eerder genoemde

Tabel 4.3 Interne consistenties van de ILS-schalen
Schalen                       (n items; N proefpersonen) α M SD

Betekenisgericht
Diepteverwerking (11;   191)
Zelfsturing (11;   192)
Opbouw van kennis (  9;   189)
Persoonlijke interesse (  5;   192)

Reproductief
Stapsgewijze verwerking (11;   193)
Externe sturing (11;   193)
Opname van kennis (  9;   189)
Certificaatgericht (  5;   193)
Testgericht (  5;   193)

Toepassingsgericht
Concrete verwerking (  5;   193)
Gebruik van kennis (  6;   190)
Beroepsgericht (  5;   191)

Ongericht
Stuurloos (  6;   193)
Stimulerend onderwijs (  8;   190)
Samen studeren (  8;   188)
Ambivalent (  5;   192)

.87

.79

.77

.52

.80

.65

.81

.64

.79

.76

.73

.72

.77

.87

.90

.81

35.9
23.9
29.2
16.6

27.8
31.7
30.5
14.8
13.3

14.7
22.1
18.7

13.7
23.1
21.9
10.2

8.85
7.28
5.79
2.97

7.55
6.32
6.22
3.80
4.70

4.10
3.73
3.93

4.81
6.55
7.34
4.23



Tabel 4.4 Correlaties tussen de schalen van de ILS onderling
Zelf-
sturing

Opbouw
van kennis

Persoonl.
interesse

Stapsgew.
Verwerk.

Externe
sturing

Opname
van kennis

Certific.
gericht

Test-
gericht

Concrete
verwerking

Gebruik
van kennis

Beroeps-
gericht

Stuur-
loos

Stimul.
Onderw.

Samen
studeren

Ambi-
valent

Diepteverwerking
Zelfsturing
Opbouw van kennis
Persoonlijke interesse

 .62** .46
  .58

**

**
.35

  .29
  .28

**

**

**

.10
  .29
  .15
  .06

**

*

 -.04
  .09
  .07
  .05

 -.27
 -.10
 -.11
 -.20

**

**

-.16
-.03
-.12
-.08

* -.09
-.02
-.01
.04

.48

.46

.40

.33

**

**

**

**

.08

.12

.28

.19

**

*

-.01
.06
.17
.01

*

-.23
-.10
-.05
-.22

**

**

-.09
.03
.17

-.07

*

-.26
-.05
.05

-.18

**

*

-.13
.04
.01

-.23**

Stapsgewijze verwerking
Externe sturing
Opname van kennis
Certificaatgericht
Testgericht

  .43**   .44
  .45

**

**
 .30
 .22
 .53

**

**

**

.07

.05

.17

.29

**

**

.02

.05
-.14
-.15
.05

*

.12

.19

.09

.02

.11

**
.14
.23
.21
.16

-.01

**

**

*

.06

.02

.35

.11

.20

**

**

.02

.02

.21

.12

.13

**

.16

.32

.35

.24

.14

*

**

**

**

.05
-.12
.11
.19
.24

**

**

Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

.43** .16
.51

*

**
-.01
.05

-.13

-.08
.02
.01

-.00
.11
.09

-.03
-.01
-.22**

Stuurloos
Stimulerend onderwijs
Samen studeren

.41** .43**

.29**
.54
.35
.28

**

**

**

*  p < .05   ** p < .01   
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toepassingsgerichte leerstrategie concrete verwerking sterk met alle schalen van de

betekenisgerichte leerstijl samenhing. Aangezien de fit van het door Vermunt geformuleerde

model niet optimaal was, werden de analyses nogmaals uitgevoerd, waarbij concrete

verwerking werd verplaatst van de toepassingsgerichte naar de betekenisgerichte leerstijl. De

fit van het nieuwe model was met 26,92 % echter nauwelijks beter dan die van het vorige

model. Daarom werd besloten aan te sluiten bij de oorspronkelijke indeling.

De relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid

De in dit onderzoek gevonden relaties tussen leerstijl en persoonlijkheid zijn samengevat in

Schema 4.4. Eerst zijn de ruwe correlaties berekend tussen leerstijl en persoonlijkheid (zie

Tabel 4.5). Vervolgens werden stapsgewijze regressie-analyses uitgevoerd om te bepalen in

hoeverre de leerstijlen terug zijn te voeren op de vijf fundamentele persoonlijkheidsdimensies

(zie Tabel 4.6). Bij deze analyses werden telkens alle vijf persoonlijkheidsfactoren in de

vergelijking opgenomen: Extraversie, Mildheid, Zorgvuldigheid, Emotionele Stabiliteit en

Autonomie. Uit de resultaten blijkt dat vooral Autonomie en Zorgvuldigheid gerelateerd zijn

Schema 4.4 Karakterisering van leerstijlen in termen van persoonlijkheidsfactoren en de resultaten van
het onderhavige onderzoek

Karakterisering Resultaten

Betekenisgericht
Diepteverwerking 
Zelfsturing
Opbouw kennis & inzichten
Persoonlijke interesse

V +

V +

V +

V +

V +

I - & V +

I - & V +

I - & V +

I - & II +

IV + & V +

Reproductiegericht
Stapsgewijze verwerking
Extern gestuurd
Opname van kennis
Certificaatgericht
Uittesten eigen capaciteiten

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III +

I +, III + & V -

II +, III + & V -

III + & V -

Toepassingsgericht
Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

V +

III + & V +

II +

V +

II + & IV +

II + & III +

Ongericht
Stuurloos
Samenwerking
Stimulerend onderwijs
Ambivalent 

III - & V -

III - & V -

V -

V -

IV -

III - & V -

III - & IV -

I +, III - & V -

III -

I -, III - & IV -

1 I = Extraversie, II = Mildheid, III = Zorgvuldigheid, IV = Emotionele Stabiliteit, V = Autonomie, een +
duidt op een positieve relatie, een - op een negatieve relatie
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Tabel 4.5 Correlaties tussen persoonlijkheid en de leerstijlen volgens Vermunt

Schalen (N) Extraversie Mildheid Zorgvuldigheid Emotionele
Stabiliteit Autonomie

Betekenisgerichte leerstijl (185)
Diepteverwerking (191)
Zelfsturing (192)
Opbouw van kennis (189)
Persoonlijke interesse (192)

Reproductiegerichte leerstijl (189)
Stapsgewijze verwerking (193)
Externe sturing (193)
Opname van kennis (189)
Certificaatgericht (193)
Testgericht (193)

Toepassingsgerichte leerstijl (188)
Concrete verwerking (193)
Gebruik van kennis (190)
Beroepsgericht (191)

Ongerichte leerstijl (187)
Stuurloos (193)
Stimulerend onderwijs (190)
Samen studeren (188)
Ambivalent (192)

-.19
-.18
-.15
-.16
.00

.11

.07

.16

.09

.04

.06

-.01
-.07
-.04
.04

-.04
-.10
-.10
.15

-.20

**

*

*

*

*

*

**

.01
-.08
-.02
.15
.04

.12

.04

.10

.15

.05
-.07

.28

.10

.32

.22

.08
-.07
.06
.14
.08

*

*

***

***

**

.05
-.01
.11

-.01
.10

.34

.31

.31

.20

.21

.04

.12
-.05
.01
.28

-.34
-.30
-.23
-.19
-.24

***

***

***

**

**

***

***

***

**

*

**

.03

.01
-.01
.03
.15

.05

.04

.19

.03
-.01
-.05

.08
-.07
.15
.07

-.09
-.22
-.08
.12

-.28

*

**

*

**

**

.39

.44

.32

.13

.23

-.32
-.06
-.25
-.39
-.29
-.12

.12

.30
-.01
-.02

-.24
-.11
-.07
-.33
-.13

***

***

***

**

***

***

***

***

***

**

***

*  p < .05   **  p < .01   *** p < .001

aan leerstijlscores. Zoals verwacht ging een hoge score op de betekenisgerichte leerstijl samen

met een hoge score op Autonomie (zie Tabel 4.5). Dit verband werd volgens verwachting

weerspiegeld in een significante samenhang met de componenten diepteverwerking, zelfsturing

en persoonlijke interesse. Uit Tabel 4.6 blijkt dat de betekenisgerichte leerstijl het best werd

voorspeld door Autonomie en Extraversie, waarbij Autonomie de meeste variantie verklaarde

(β = .37). Voor Extraversie werd een zwak negatief verband gevonden. Een vergelijkbare

Tabel 4.6 Resultaten uit stapsgewijze regressie-analyses van de leerstijlen volgens Vermunt op
persoonlijkheid

Leerstijl Stap Variabele R R2 R2change F p < �1 �2 �3

Betekenis
-gericht

Reproduk
-tiegericht

Toepas-
sings-
gericht

Ongericht

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3

V (Auton.)
I (Extrav.)

III (Zorgv.)
V (Auton.)

II (Mildh.)
V (Auton.)
III (Zorgv.)

III (Zorgv.)
V (Auton.)
IV (Em.St.)

.39

.42

.34

.44

.28

.33

.36

.34

.44

.47

.15

.18

.11

.19

.08

.11

.13

.11

.19

.22

.15

.03

.11

.08

.08

.03

.02

.11

.08

.03

F(1,183) = 32.37
F(2,182) = 19.35

F(1,187) = 24.18
F(2,186) = 22.41

F(1,186) = 15.47
F(2,185) = 10.99
F(3,184) =   8.87

F(1,185) = 23.73
F(2,184) = 21.73
F(3,183) = 17.58

.0001

.0001

.0001

.0001

.0005

.0001

.0001

.0001

.0001

.0001

.39

.34

.28

-.34

***

***

***

***

.37
-.16

.30
-.28

.31

.17

-.37
-.28

***

*

***

***

***

*

***

***

.31

.19

.14

-.38
-.33
-.19

***

**

*

***

***

**

* p < .05  ** p < .01  *** p < .001
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relatie met Extraversie werd gevonden voor drie componenten van de betekenisgerichte

leerstijl.

Studenten die reproductiegericht te werk gingen, behaalden hogere scores op

Zorgvuldigheid en lagere scores op Autonomie, hetgeen overeenkwam met de verwachtingen.

Zorgvuldigheid verklaarde met β = .30 de meeste variantie, gevolgd door Autonomie met

β = -.28 (zie Tabel 4.6). De relatie met Zorgvuldigheid werd zoals verwacht ook gevonden bij

de componenten stapsgewijze verwerking, externe sturing en opname van kennis. Behalve

stapsgewijze verwerking bleken deze variabelen zoals verwacht ook negatief gerelateerd aan

Autonomie. Onverwacht bleek ook certificaatgerichtheid positief met Zorgvuldigheid en

negatief met Autonomie samen te hangen.

De relatie tussen de hoofdschaal van de toepassingsgerichte leerstijl en persoonlijkheid

werd exploratief onderzocht. Mildheid, Autonomie en Zorgvuldigheid droegen significant bij

aan de voorspelling van toepassingsgerichtheid (zie Tabel 4.6). Opvallend was dat Autonomie

en Zorgvuldigheid bij het correlationeel onderzoek niet significant correleerden met de

hoofdschaal (zie Tabel 4.5). Twee van de drie componenten van de toepassingsgerichte leerstijl

bleken verantwoordelijk voor de relatie van de hoofdschaal met Mildheid, namelijk gebruik

van kennis en beroepsgerichtheid. Wat betreft de verwachting dat zowel concrete verwerking

als een beroepsgerichte leeroriëntatie met Autonomie correleren, werd alleen voor de relatie

met concrete verwerking ondersteuning gevonden. Voorts bleek beroepsgerichtheid positief te

correleren met Zorgvuldigheid.

Tenslotte werd wat betreft de ongerichte leerstijl ondersteuning gevonden voor de

geformuleerde hypothese: zowel met Zorgvuldigheid als met Autonomie werd een negatief

verband gevonden. Vergeleken met de overige leerstijlen werd van deze leerstijl de meeste

variantie verklaard door de persoonlijkheidsfactoren: R2 = .22. Zorgvuldigheid, Autonomie en

Emotionele Stabiliteit bleken voorspellers voor de score op de ongerichte leerstijl (zie Tabel

4.6). De negatieve samenhang met Zorgvuldigheid kwam op het niveau van de componenten

niet alleen bij stuurloos leergedrag terug, maar ook bij de andere componenten. Uit de

resultaten bleek verder dat samen studeren met een lagere score op Autonomie samenging. Wat

betreft stuurloos leergedrag en stimulerend onderwijs werd tegen de verwachtingen in geen

relatie met Autonomie gevonden. Verder bleek niet alleen een ambivalente leeroriëntatie, maar

ook een stuurloze leerstrategie negatief gerelateerd aan Emotionele Stabiliteit.
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Discussie Studie 1

Het onderhavige onderzoek was gericht op de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheid.

Alvorens deze relatie te bepalen werd de psychometrische kwaliteit van de leerstijlvragenlijst

van Vermunt (1992) nader onderzocht. Er werd ondersteuning gevonden voor de genoemde

leerstijlindeling. Eén schaal, concrete verwerking, leek beter bij de betekenisgerichte leerstijl te

passen dan bij de toepassingsgerichte leerstijl, hetgeen overeenkomt met bevindingen van

Vermunt (1992). Het lijkt ook op inhoudelijke gronden verklaarbaar: het is aannemelijk dat

studenten die zelf verbanden proberen te vinden in de stof die ze moeten leren en die naar

diepere betekenissen zoeken, deze stof eveneens proberen te relateren aan hetgeen ze in hun

dagelijks leven meemaken. Aanpassing van de leerstijlindeling bleek echter slechts een

minimale verbetering op te leveren. Derhalve werd besloten de bestaande indeling te

handhaven. Dit maakt de resultaten uit het huidige onderzoek vergelijkbaar met ander

onderzoek waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke indeling van

Vermunt. Hieronder volgt een bespreking van de meest interessante bevindingen met

betrekking tot het verband tussen leerstijl en persoonlijkheid.

De eerste hypothese was dat de betekenisgerichte leerstijl en alle componenten van deze

leerstijl (diepteverwerking, zelfsturing, een mentaal leermodel waarin leren wordt opgevat als

het opbouwen van kennis en een leeroriëntatie gebaseerd op persoonlijke interesse) positief

samenhangen met Autonomie. Deze hypothese vond een tamelijk sterke ondersteuning. Ook de

resultaten uit het onderzoek van Busato (1998; Busato et al, 1999) wijzen op een samenhang

tussen de betekenisgerichte leerstijl en de vijfde factor. Daarnaast bleken het grondig en

kritisch doornemen van de leerstof, zelf bepalen wat belangrijk is en daartoe soms nog extra

literatuur opzoeken ter ondersteuning van het leerproces en een gerichtheid op het opbouwen

van kennis samen te gaan met Introversie. Dit is niet onaannemelijk: introverte mensen zoeken

minder contacten met andere mensen dan extraverte personen. Het kan zijn dat hun 'naar-

binnengekeerdheid' maakt dat ze actiever en geconcentreerder met hun leerstof omgaan dan

mensen die juist actiever zijn in contacten met andere mensen.

Ten tweede werd verwacht dat studenten met een reproductiegerichte leerstijl en

studenten die hun stof stapsgewijs verwerken, die zich extern laten sturen en die leren zien als

het opnemen van kennis hoger scoren op Zorgvuldigheid en lager op Autonomie. Ook deze
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hypothese werd grotendeels ondersteund. Hoewel het aannemelijk lijkt dat de oppervlakkige

leerwijze, die de stapsgewijze werkwijze kenmerkt, negatief samenhangt met de intellectuele

zelfstandigheid die karakteristiek is voor Autonomie, werd geen relatie gevonden tussen deze

variabelen. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat stapsgewijze verwerking twee aspecten

bevat, namelijk memoriseren & herhalen en analyseren. Alleen het eerste aspect, dat

betrekking heeft op het uit het hoofd leren van feiten, rijtjes en definities, is verwant aan het

klakkeloos overnemen van dingen, kenmerkend voor de negatieve pool van Autonomie.

De relatie van persoonlijkheid met de toepassingsgerichte leerstijl werd exploratief

onderzocht. Deze leerstijl bleek net als bij Busato (1998) en Busato et al (1999) positief

gerelateerd aan Mildheid. Een verklaring voor deze opmerkelijke relatie ligt misschien in het

feit dat het onderhavige onderzoek, evenals bij Busato, bij een selecte steekproef is uitgevoerd,

namelijk bij psychologiestudenten in de eerste helft van hun studie. Een deel van deze

studenten volgt deze studie met als doel mensen te helpen, een nobel streven dat naar alle

waarschijnlijkheid samengaat met Mildheid. Het is dan ook verklaarbaar dat in deze selecte

steekproef Mildheid en toepassingsgerichtheid met elkaar samenhangen. Uit nader onderzoek

moet blijken of dit in een meer diverse steekproef eveneens het geval is. Het kan zijn dat

toepassingsgerichtheid binnen studierichtingen verband houdt met de voor functies in de

praktijk wenselijke eigenschappen. Zo hangt toepassingsgerichtheid bij studenten die voor een

functie in de praktijk zorgvuldig moeten zijn, zoals studenten Informatica, wellicht samen met

Zorgvuldigheid. Wat betreft de subschalen werd verwacht dat studenten die datgene wat ze

leren toetsen aan de alledaagse werkelijkheid evenals studenten met beroepsgerichte

studiemotieven hogere scores behalen op Autonomie en dat het laatste type student bovendien

ietwat hoger op Zorgvuldigheid scoort. Inderdaad bleek concrete verwerking met Autonomie en

een beroepsgerichte leeroriëntatie met Zorgvuldigheid samen te hangen. De relatie tussen

beroepsgerichte motieven en Autonomie werd echter niet gevonden. Wel bleken gebruik van

kennis en beroepsgerichtheid met Mildheid te correleren.

Wat betreft de vierde serie hypothesen stemden de resultaten niet geheel overeen met de

verwachtingen. Zoals verwacht werd een negatief verband gevonden tussen de ongerichte

leerstijl als geheel en Zorgvuldigheid en Autonomie. De relatie met Zorgvuldigheid werd zelfs

bij alle componenten van de ongerichte leerstijl teruggevonden, terwijl de relatie met

Autonomie op het niveau van de componenten alleen werd bevestigd voor samenwerking.

Tenslotte bleek, wat betreft de hypothesen, niet alleen een ambivalente leeroriëntatie, maar ook
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een stuurloze leerstrategie samen te gaan met minder Emotionele Stabiliteit. Dat ook stuurloos

leergedrag negatief met Emotionele Stabiliteit samenhangt is niet vreemd: het feit dat mensen

te weinig houvast aan sturing vanuit het onderwijs ondervinden, maar ook niet in staat zijn

zichzelf te sturen impliceert een bepaalde mate van onzekerheid. Verder werd een zwak

verband gevonden tussen samen studeren en Extraversie, hetgeen niet onlogisch is gezien het

feit dat men sociale contacten moet leggen, alvorens samen met anderen te kunnen studeren.

Daarnaast bleek een ambivalente leeroriëntatie licht met Introversie samen te hangen. Dat dit

ambivalente studiemotief met Introversie samenhangt, stemt overeen met bevindingen van

Schouwenburg en Stevens (1996), die in hun Checklist voor Studiemotivatie het begrip sociale

teruggetrokkenheid met betrekking tot het studentenleven, definiëren als een factor die

remmend werkt op studiemotivatie. Zowel Introversie als sociale teruggetrokkenheid worden

gekenmerkt door vermijden van contacten met anderen.

Studie 2

Methode

Proefpersonen en procedure

De proefpersoongroep bestond uit 189 tweedejaarsstudenten psychologie (44 mannen en 145

vrouwen), die in het jaar 1998/1999 deelnamen aan de verplichte tweedejaarscursus

gespreksvoering die in Studie 2 van Hoofdstuk 3 is beschreven. De leeftijd varieerde van 18 tot

50 jaar (M = 21.5, SD = 4.15). Het onderzoek werd gepresenteerd als onderdeel van de cursus.

De gegevensverwerking was anoniem. Alle cursisten vulden de vragenlijsten in op het eerste

dagdeel van de cursus. De proefpersonen ontvingen enkele maanden na deelname een

terugkoppeling van hun scores op beide vragenlijsten.

Instrumenten

Zie Studie 1.
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Resultaten

De relaties tussen leerstijl en persoonlijkheid zijn samengevat in Schema 4.5. De ruwe

correlaties tussen leerstijl en persoonlijkheid staan in Tabel 4.7 en de resultaten uit de

regressie-analyses in Tabel 4.8. Uit de regressie-analyses van de ongerichte leerstijl op

persoonlijkheid bleek dat de steekproef een uitbijter bevatte (std. residual / SE = 3.40). Bij alle

analyses op de ongerichte leerstijl is deze proefpersoon dan ook uit de steekproef verwijderd.

Uit de resultaten blijkt dat met name Autonomie is gerelateerd aan leerstijlscores. De relaties in

deze studie zijn echter minder sterk dan die in Studie 1. Zoals verwacht ging

betekenisgerichtheid samen met Autonomie (zie Tabel 4.7). Dit verband werd volgens

verwachting weerspiegeld in een significante samenhang met de componenten

diepteverwerking, zelfsturing en persoonlijke interesse. Uit Tabel 4.8 blijkt dat alleen

Autonomie significant bijdraagt aan de voorspelling van betekenisgerichtheid (� = .27).

Studenten die reproductiegericht te werk gingen behaalden hogere scores op

Zorgvuldigheid en lagere scores op Autonomie, hetgeen overeenkwam met de verwachtingen.

Daarnaast hangt reproductiegerichtheid negatief samen met Emotionele Stabiliteit. Uit Tabel

Schema 4.5 Karakterisering van leerstijlen in termen van persoonlijkheidsfactoren en de resultaten uit
zowel Studie 1 als Studie 2

Karakterisering Resultaten uit Studie 1 Resultaten uit Studie 2

Betekenisgericht
Diepteverwerking 
Zelfsturing
Opbouw kennis & inzichten
Persoonlijke interesse

V +

V +

V +

V +

V +

I - & V +

I - & V +

I - & V +

I - & II +

IV + & V +

V +

V +

V +

I - & II +

V +

Reproductiegericht
Stapsgewijze verwerking
Extern gestuurd
Opname van kennis
Certificaatgericht
Uittesten eigen capaciteiten

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III + & V -

III +

I +, III + & V -

II +, III + & V -

III + & V -

III +, IV - & V -

III +

II +, III + & V -

IV - & V -

I - & IV -

Toepassingsgericht
Concrete verwerking
Gebruik van kennis
Beroepsgericht

V +

III + & V +

II +

V +

II + & IV +

II + & III +

I + & V +

V +

I +

Ongericht
Stuurloos
Samenwerking
Stimulerend onderwijs
Ambivalent 

III - & V -

III - & V -

V -

V -

IV -

III - & V -

III - & IV -

I +, III - & V -

III -

I -, III - & IV -

V -

V -

I +, II + & V -

I -, IV - & V -

1 I = Extraversie, II = Mildheid, III = Zorgvuldigheid, IV = Emotionele Stabiliteit, V = Autonomie, een +
duidt op een positieve relatie, een - op een negatieve relatie
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Tabel 4.7 Correlaties uit Studie 2 tussen persoonlijkheid en de leerstijlen volgens Vermunt
Schalen (N) Extraversie Mildheid Zorgvuldig-

heid
Emotionele
Stabiliteit

Autonomie

Betekenisgerichte leerstijl (183)
Diepteverwerking (186)
Zelfsturing (188)
Opbouw van kennis (187)
Persoonlijke interesse (189)

Reproductiegerichte leerstijl (185)
Stapsgewijze verwerking (188)
Externe sturing (188)
Opname van kennis (188)
Certificaatgericht (188)
Testgericht (189)

Toepassingsgerichte leerstijl (188)
Concrete verwerking (189)
Gebruik van kennis (188)
Beroepsgericht (189)

Ongerichte leerstijl1 (185)
Stuurloos (188)
Stimulerend onderwijs (185)
Samen studeren (187)
Ambivalent (188)

.01

.01

.05
-.02
-.04

.04

.03

.11

.11
-.15
-.06

.18

.07

.22

.13

-.05
-.05
-.13
.16

-.15

*

*

**

*

*

.08

.02

.03

.11

.10

.08

.07

.21

.05
-.14
-.05

-.02
-.04
.04

-.04

.10

.02

.01

.20

.04

**

.10

.04

.06

.11

.13

.22

.21

.22

.08

.12

.07

.07
-.07
.11
.12

-.11
-.05
-.07
-.02
-.16

**

**

**

.08

.11

.09
-.06
.12

-.19
-.09
-.13
-.19
-.19
.01

.05

.08

.02

.00

-.11
-.14
-.01
-.01
-.25

**

*

**

**

.27

.28

.21

.11

.22

-.24
-.08
-.22
-.23
-.08
-.10

.16

.26

.00

.11

-.29
-.17
-.11
-.28
-.24

***

***

**

**

**

**

**

*

***

***

*

***

**

* p < .05   **  p < .01   *** p < .001  
1 bij deze leerstijl is één proefpersoon verwijderd

4.8 blijkt dat Autonomie met β = -.22 de meeste variantie verklaarde, gevolgd door Emotionele

Stabiliteit met β = -.18 en Zorgvuldigheid met β = .17. De relatie met Autonomie werd wel bij

de reproductiegerichte componenten externe sturing en opname van kennis teruggevonden,

maar niet bij stapsgewijze verwerking. In tegenstelling tot de verwachtingen bleek opname van

Tabel 4.8 Resultaten uit stapsgewijze regressie-analyses uit Studie 2 van de leerstijlen volgens
Vermunt op persoonlijkheid

Leerstijl Stap Variabele R R2 R2change F p < �1 �2 �3
Betekenis-
gericht

Reproduk-
tiegericht

Toepas-
sings-
gericht

Ongericht1

1

1
2
3

1
2

1
2

V (Auton.)

V (Auton.)
IV (Em.St.)
III (Zorgv.)

I (Extrav.)
V (Auton.)

V (Auton.)
III (Zorgv.)

.27

.24

.31

.35

.18

.25

.29

.32

.07

.06

.09

.12

.03

.06

.08

.09

.07

.06

.04

.03

.03

.03

.08

.02

F(1,181) = 14.04

F(1,183) = 10.77
F(2,182) =  9.48
F(3,181) =  8.48

F(1,186) =  6.34
F(2,185) =  6.04

F(1,183) = 16.44
F(2,182) = 10.50

.0001

.001

.0001

.0001

.05

.005

.0001

.0001

.27

-.24

.18

-.29

***

**

*

***

-.24
-.20

.19

.17

-.31
-.15

**

**

**

*

***

*

-.22
-.18
.17

**

*

*

* p < .05  ** p < .01  *** p < .001
1 bij deze leerstijl is één proefpersoon verwijderd
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kennis niet samen te gaan met positieve scores op Zorgvuldigheid. Onverwacht bleken opname

van kennis en certificaatgerichtheid negatief met Emotionele Stabiliteit samen te hangen.

Toepassingsgerichtheid bleek licht verband te houden met positieve scores op

Extraversie (β = .19) en Autonomie (β = .17). Gebruik van kennis bleek verantwoordelijk voor

de relatie van de hoofdschaal met Extraversie en concrete verwerking voor de relatie met

Autonomie. Beroepsgerichtheid vertoonde tegen de verwachtingen in geen verband met

Zorgvuldigheid en Autonomie.

Tenslotte werd wat betreft de ongerichte leerstijl alleen ondersteuning gevonden voor

de relatie met Autonomie. Uit de regressie-analyses bleek voorts dat naast Autonomie (β = -.31)

ook Zorgvuldigheid (β = -.15) een bijdrage leverde in de voorspelling van de score op de

ongerichte leerstijl (zie Tabel 4.8). De negatieve samenhang met Autonomie kwam bij drie

componenten van de ongerichte leerstijl terug. Zorgvuldigheid kwam op het niveau van de

componenten niet terug. Verder bleek een ambivalente leeroriëntatie, zoals verwacht, negatief

gerelateerd aan Emotionele Stabiliteit.

Algemene discussie

Uit de resultaten blijkt dat persoonlijkheid een deel verklaart van de leerstijl die mensen

hanteren. De verklaarde variantie blijkt het grootst in Studie 1. Hier zijn Zorgvuldigheid en

Autonomie de belangrijkste voorspellers van leerstijlscores. In Studie 2 blijkt opnieuw dat

Autonomie aanzienlijk bijdraagt in de voorspelling van leerstijlscores. Een verklaring voor de

minder sterke relaties in Studie 2 ten opzichte van Studie 1 zou kunnen zijn dat de

proefpersonen minder gemotiveerd of te vermoeid waren de vragenlijsten nauwgezet in te

vullen. Ze vulden de persoonlijkheids- en de leerstijlenvragenlijst in nadat ze een kennistoets

en de voormeting van de videotoets hadden gemaakt (zie Hoofdstuk 3). Behalve deze

vragenlijsten kregen ze eveneens een tweetal motivatievragenlijsten voorgelegd. Het is

mogelijk dat de gevraagde inspanning te veel was. Op sommige evaluatieformulieren werd

bovendien weerstand geuit jegens het feit dat het onderzoek deel uitmaakte van de training.

Gezien de resultaten lijkt het verdedigbaar te stellen dat leerstijl inderdaad in de

persoonlijkheid is verankerd. De gevonden verbanden zijn echter niet zo sterk dat

persoonlijkheid en leerstijl als verschillende termen voor hetzelfde begrip kunnen worden
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opgevat. Leerstijl omvat meer dan persoonlijkheid alleen. Illustratief hiervoor zijn ook de

percentages onverklaarde variantie, variërend van 78% tot 87% in Studie 1 en van 88% tot 94%

in Studie 2. De vraag is nu wat naast persoonlijkheid bepalend is voor de leerstijl die een

persoon heeft. Opvallend is dat Autonomie in beide studies naar voren komt als belangrijkste

predictor van leerstijlscores. Autonomie wordt dikwijls in verband gebracht met intelligentie

(McCrae, 1994; Carless, 1999; Holland, Dollinger, Holland & MacDonald, 1995). In de

empirie is bovendien ondersteuning gevonden voor de relatie tussen Autonomie en intelligentie

(Holland, Dollinger, Holland & MacDonald, 1995). Intelligentie lijkt net als Autonomie samen

te hangen met leerstijl: uit onderzoek van Busato (1998) bleek dat intelligentie positief met de

betekenisgerichte en negatief met de ongerichte leerstijl samenhing. Het is interessant om in

vervolgonderzoek na te gaan of en hoeveel variantie in leerstijlscores door intelligentie wordt

verklaard en of Autonomie naast intelligentie nog significant kan bijdragen aan de voorspelling

van leerstijlscores.

Een deel van de leerstijlscores is wellicht ook te verklaren vanuit de motivatie van

studenten. Zo hangt een beroepsgerichte leeroriëntatie vermoedelijk samen met extrinsieke

motivatie en persoonlijke interesse met intrinsieke motivatie (vergelijk Schouwenburg &

Stevens, 1996). Uit diverse onderzoeken is reeds gebleken dat aspecten van motivatie

samenhangen met het gebruik van leer- en regulatiestrategieën (Pintrich & De Groot, 1990;

Pintrich, Roeser & De Groot, 1994; Pintrich & Schrauben, 1992; Wolters & Pintrich, 1998).

Ook in Nederland zijn er aanwijzingen dat leerstijl met motivatie samenhangt (Busato, 1998):

prestatiemotivatie was positief gerelateerd aan de betekenis-, reproductie- en

toepassingsgerichte leerstijl en negatief aan de ongerichte leerstijl. In toekomstig onderzoek

zou de relatie tussen motivatie en leerstijl kunnen worden onderzocht.

Naast intelligentie en motivatie kunnen ook situatiekenmerken als opvoeding,

onderwijsmethode of toetsingswijze van invloed zijn op leerstijl. In vervolgonderzoek kan

aandacht worden besteed aan de invloed van het type onderwijservaring, zoals traditioneel

docentgecentreerd en studentgecentreerd (bijvoorbeeld probleemgestuurd) onderwijs, op

leerstijl. Eén van de doelen van probleemgestuurd onderwijs is studenten naast kennis en

inzicht een aantal vaardigheden bij te brengen die voor zelfstandig leren van groot belang zijn.

De docent kan studenten daarbij uitdagen die leer- en regulatiestrategieën toe te passen die ze

nog niet goed beheersen of nog niet uit eigen beweging gebruiken (Vermunt, 1992; 1994). De

docent fungeert dan meer als coach voor de student dan als docent die frontaal lesgeeft. Ook
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kan de wijze waarop wordt getoetst invloed uitoefenen op de manier waarop mensen stof

bestuderen (Marton & Saljö, 1976; Starren, 1996). Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat een

mondeling tentamen stimuleert tot diepteverwerking. Ook de invloed van toetsing op

leerstrategieën en leerstijlen is een interessant onderwerp voor vervolgonderzoek.

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat zowel persoonlijkheid als leerstijl met behulp

van een vragenlijst werd gemeten. Een verklaring voor de gevonden verbanden kan zijn dat

beide concepten zijn gemeten via zelfrapportage. Een alternatief hiervoor is het meten van

leergedrag door middel van hardop-denk procedures (zie Breuker, Elshout, Van Someren &

Wielinga, 1986; Crain-Thoreson, Lippman & McClendon-Magnuson, 1997; Kato, 1986;

Veenman & Elshout, 1991; Vermunt, Lodewijks & Simons, 1986).

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk werd opgemerkt, lijkt onderwijseffect niet alleen

afhankelijk van de onderwijskwaliteit, maar tevens van de wijze waarop studenten met leren en

met de leerstof omgaan. De vraag is dan ook wat de invloed van persoonlijkheid en leerstijl is

op studieprestaties. Wanneer zowel persoonlijkheid als leerstijl van invloed is op leereffect is

het daarnaast interessant om na te gaan of leerstijl en persoonlijkheid samen studieprestaties

beter voorspellen dan persoonlijkheid of leerstijl alleen. Is dit niet het geval, dan is het met het

oog op spaarzaamheid efficiënt om slechts metingen te doen met die variabele die de meeste

variantie in leereffect voorspelt.

Verder is het interessant na te gaan of persoonlijkheid en leerstijl van invloed zijn op

het effect van verschillende onderwijsvormen. Wanneer blijkt dat leerstijl, persoonlijkheid of

beide de prestaties in studie of onderwijsvorm goed kunnen voorspellen, kan dit voor de

psychologische praktijk en voor de inrichting van het onderwijs gevolgen hebben bij de

behandeling van geschiktheidsvragen voor studies en voor bepaalde typen onderwijs. Zo kan

voor een persoon met een toepassingsgerichte leerstijl een meer theoretische studie zoals

wijsbegeerte minder geschikt zijn dan een meer praktische opleiding in bijvoorbeeld

psychologie of pedagogiek en kan afstandsonderwijs bijvoorbeeld geschikter zijn voor een

persoon die hoog scoort op Autonomie dan voor iemand die juist laag scoort op deze factor.

Praktische relevantie van de bevindingen uit het huidige onderzoek

Het feit dat leerstijl is gerelateerd aan persoonlijkheid, betekent dat leerstijl niet onbeperkt

veranderbaar is, er van uitgaande dat de persoonlijkheid stabiel is over de tijd. Bij een invloed

van leerstijl op leereffect, kan een deel van deze invloed worden veroorzaakt door
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persoonlijkheid, met andere woorden: er kan (gedeeltelijke) mediatie optreden. In dat geval

beïnvloedt (een deel van) de stabiele component van leerstijl het leereffect. Wanneer leerstijl

onafhankelijk van persoonlijkheid een bijdrage levert aan de voorspelling van leereffect, speelt

mogelijkerwijs het variabele deel van leerstijl een rol. In dat geval zijn leereffecten tot op

zekere hoogte wellicht te verbeteren middels leerstijlverandering, bijvoorbeeld door

leerstijltraining, andere onderwijsvormen of andere vormen van kennis- of

vaardigheidstoetsing.

Concluderend kunnen we stellen dat leerstijl wellicht enigszins aan te passen is, maar

dat de mogelijkheid daartoe niet onbeperkt is. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden

met verschillen tussen studenten in hun neiging om op een bepaalde manier met leerstof om te

gaan, wanneer leereffect blijkt te worden beïnvloed door leerstijl. Daarbij valt te denken aan

het variëren in onderwijsvorm, zodat verschillende typen studenten de leerstof op meerdere

manieren, waaronder de voor hen meest geschikte wijze, kunnen verwerken. Daarnaast kan,

wanneer de invloed van leerstijl voornamelijk door stabiele factoren wordt bepaald, worden

gekozen voor een onderwijsvorm die aansluit bij de leerstijl van de student. Zo zou op het

gebied van de studieadvisering aandacht kunnen worden besteed aan de vraag welke vorm van

onderwijs, contact- of afstandsonderwijs, het meest bevorderlijk is voor het studiesucces van de

cliënt, afgaand op diens leerstijl. In het volgende hoofdstuk wordt de invloed van

persoonlijkheid en leerstijl op leereffect onderzocht. Daarbij wordt ook nagegaan of deze

invloed op leereffect binnen het zelfinstructie-onderwijs anders is dan binnen het traditionele

onderwijs. Tot slot wordt aandacht besteed aan de mediërende rol van leerstijl bij de invloed

van persoonlijkheid op leerstijl.





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
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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

 Trainingsvorm

Leereffect

LeerstijlPersoonlijkheid
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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
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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
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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).



De effectiviteit van de trainingsvormen in relatie tot persoonlijkheid en leerstijl 109

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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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
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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.
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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).



Hoofdstuk 6  Overzicht en discussie

Inleiding

Dit proefschrift betreft zowel de constructie als de evaluatie van een zelfinstructieprogramma

voor een basistraining in professionele gespreksvaardigheden. In het kader van het Kwaliteit-

en Studeerbaarheidsproject 'Versterking van het Praktijkonderwijs in de opleiding Psychologie'

is voor de bestaande training, die onder begeleiding plaatsvond, een nieuwe onderwijsvorm

ontwikkeld, waarbij studenten meer zelfstandig te werk gaan. De evaluatie had als eerste doel

de effectiviteit van de zelfinstructietraining vast te stellen, als tweede om deze te vergelijken

met die van intensief begeleide training en ten derde om na te gaan wat de modererende invloed

was van leerstijlen en persoonlijkheidskenmerken op de effectiviteit van deze verschillende

vormen van onderwijs. Dit slothoofdstuk bevat een overzicht van enkele hoofdzaken uit de

voorgaande hoofdstukken. Tevens komen een aantal algemene punten van discussie en

aanbevelingen voor verder onderzoek aan de orde. Aangezien in dit proefschrift uiteenlopende

onderzoeken worden beschreven, is er de voorkeur aan gegeven meer gedetailleerde

discussiepunten bij de desbetreffende hoofdstukken op te nemen.

Ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma

Bij de ontwikkeling van het zelfinstructieprogramma werd uitgegaan van de theoretische

beginselen en inhoud van de oorspronkelijke, begeleide training in gespreksvaardigheden. Deze

is gericht op het leren herkennen en toepassen van gespreksvaardigheden en gebaseerd op de

sociaal-leertheorie (Bandura, 1977; 1986). De training is opgebouwd volgens de cumulatieve

microtrainingsmethode (Ivey, 1971; Ivey & Authier, 1978; Lang & Van der Molen, 1992; zie

Hoofdstuk 1 & 2 van dit proefschrift). Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat een

dergelijke training in basisgespreksvaardigheden met begeleiding goede leereffecten opleverde

(Van der Molen et al, 1995; Smit, 1995; Smit & Van der Molen, 1995; 1996). De vraag was bij

welke onderdelen de docentrol kon worden overgenomen door het zelfinstructiemateriaal. Na

grondig literatuuronderzoek werd besloten de onderdelen theorie, voorbeelden en eenvoudige

oefeningen in het zelfinstructieprogramma onder te brengen, terwijl bij de rollenspelen de
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begeleiding werd gehandhaafd en zelfs geïntensiveerd. De gedachte was dat aanwijzingen en

feedback bij de eerstgenoemde onderdelen voldoende voor te programmeren waren in het

zelfinstructiemateriaal, maar dat bij de rollenspelen individuele feedback van een deskundige

essentieel was, omdat het verloop van een professioneel gesprek, ook in een rollenspelsituatie,

onvoorspelbaar is en het juist de onverwachte complicaties in een dergelijk gesprek zijn waarop

de cursist met behulp van de nieuw geleerde vaardigheden adequaat moet leren reageren. Het

zelfinstructieprogramma werd in twee stappen ontwikkeld en geëvalueerd. Op basis van de

eerste versie, een zelfinstructieprogramma dat uit een werkboek op schrift met videobanden

bestond, en de ervaringen hiermee, werd de computerapplicatie GEVAT ontwikkeld en

geïmplementeerd.

De effectiviteit van zelfinstructietraining in gespreksvoering

Als eerste werd onderzocht of een training gespreksvoering in zelfinstructievorm effectief was.

Hiertoe werd gebruik gemaakt van rollenspel- en videotoetsen. Uit het onderzoek bleek dat een

training in gespreksvoering ook in de hier ontwikkelde zelfinstructievorm zeer effectief was.

De effectsizes die werden gevonden waren zeer sterk (zie Hoofdstuk 3). De specifieke

combinatie van zelfinstructie en begeleiding bleek dus goed te werken (zie ook McNeil &

Nelson, 1991). Ten tweede werd de effectiviteit van de zelfinstructievariant vergeleken met die

van de traditioneel begeleide training. De zelfinstructievorm bleek minstens even effectief te

zijn als de traditionele vorm. Dit is in lijn met eerdere bevindingen (Chaparro & Halcomb,

1990; McNeil & Nelson, 1991). Een belangrijke conclusie is derhalve dat het op het gebied van

basisgespreksvaardigheidstrainingen mogelijk is een minstens even groot leereffect te

realiseren met slechts de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid begeleiding. De begeleiding

die nog wel nodig werd geacht, werd daarbij efficiënter benut door haar op essentiële

momenten intensiever aan te bieden dan in de traditionele training.

De vraag die rijst bij de huidige positieve bevindingen, is waaraan de effectiviteit van

de zelfinstructievorm toe te schrijven is. In de eerste plaats was deze trainingsvorm gebaseerd

op dezelfde principes en inhoud als de begeleide trainingsvorm. Het ligt voor de hand dat deze

ook hebben bijgedragen aan het positieve leereffect van de zelfinstructietraining in

gespreksvoering. In de tweede plaats werd bij de constructie van het zelfinstructieprogramma

rekening gehouden met belangrijke leerprincipes (zie Hoofdstuk 2). Dit betekent dat werd

overgegaan op zelfinstructie wanneer deze leerprincipes in zelfinstructievorm konden worden
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gerealiseerd, maar dat begeleiding werd ingezet wanneer ze niet in zelfinstructie konden

worden verwezenlijkt. Zowel de werkvorm, die meer zelfstandigheid en een actievere inzet van

de student vraagt, als de intensievere begeleiding bij de rollenspelen heeft mogelijk een

positieve uitwerking gehad op (leer)prestaties. Een bijkomend punt is dat zelfinstructie een

grote zorgvuldigheid en explicitering vraagt bij de samenstelling van het onderwijsmateriaal.

Het kan zijn dat hierdoor een kwaliteitsverbetering is opgetreden die losstaat van de

onderwijsmethode. Ook vond door deze uitgebreide explicitering in de zelfinstructievorm veel

sturing via het materiaal plaats. Het is daarom tevens mogelijk, dat in het zelfinstructiedeel

zoveel voorstructurering plaatsvond, dat hier de rol van de docent als het ware door het

materiaal werd overgenomen. Het is onduidelijk welk van deze factoren verantwoordelijk is

geweest voor de gevonden effecten.

Dit betekent ook dat niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat de begeleiding

zonder problemen nog verder kan worden gereduceerd: uit de reacties van studenten is zelfs

gebleken dat ze graag meer persoonlijke feedback ontvangen. Om aan deze wens gehoor te

geven zou juist weer meer docentinzet nodig zijn. Ook op andere onderwijsgebieden wordt

behoefte aan meer persoonlijke feedback geuit (Wouda, 2000). De vraag is of men inderdaad

meer begeleiding moet bieden of juist alternatieven moet zoeken om de onzekerheden van

cursisten te verminderen. In het eerste geval zouden bijvoorbeeld extra supervisiemomenten

kunnen worden ingebouwd. In het tweede geval kan worden gedacht aan meer feedback op

maat.

Een veelbelovende ontwikkeling die in de toekomst wellicht de mogelijkheid biedt om

feedback op maat te geven is het gebruik van woordherkenning in computerprogramma's. Door

de voortschrijdende technieken op ICT-gebied zijn er nu al toepassingen op het gebied van

spraakherkenning17. Ook op het gebied van gesprekstrainingen zijn ontwikkelingen gaande

waarbij gebruik wordt gemaakt van computerapplicaties die aan de hand van woordherkenning

feedback geven (bijvoorbeeld 'Diagnost', Hommes & Houtmans, 2000). In het programma

Diagnost wordt studenten bovendien de mogelijkheid geboden te kiezen hoe gedetailleerd de

feedback moet zijn.

Omdat het huidige onderzoek een eerste proef met een dergelijke vorm van

zelfinstructie betrof, werd de training nog wel op vaste plaatsen en tijden uitgevoerd a) om

                                                
17 Zie websites http://odur.let.rug.nl:4321/; http://odur.let.rug.nl:4321/progrep/welcome.html;

http://challenge1.let.kun.nl/literature/strik.1996.4.html
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ondersteuning te kunnen bieden als dat nodig was en b) om het onderzoek vlot en efficiënt uit

te kunnen voeren. Nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied bieden studenten de mogelijkheid het

programma ook op andere plaatsen en tijden te doorlopen, mits ze daartoe ook de faciliteiten

hebben. Uit onderzoek blijkt dat de meeste studenten over deze faciliteiten beschikken

(COWOG, 2001). Het huidige project draagt daarmee bij aan de verbetering van de

studeerbaarheid van het studieprogramma van de Opleiding Psychologie en voldoet daarmee

aan de eisen die werden gesteld bij toekenning van subsidie voor dit project: het Kwaliteit- en

Studeerbaarheidsfonds had als doel het verbeteren van de kwaliteit en studeerbaarheid van

studieprogramma's.

De invloed van persoonlijkheid en leerstijl op leereffect

De tweede hoofdvraag die in dit proefschrift werd onderzocht was of persoonlijkheid en

leerstijl van invloed waren op de trainingseffecten. Voordat hierop werd ingegaan, werd in

Hoofdstuk 4 eerst aandacht besteed aan de relatie tussen persoonlijkheid en leerstijl. Hoewel de

scores van verschillende leerstijlen gerelateerd waren aan diverse persoonlijkheidsfactoren,

werd in Hoofdstuk 5 geen ondersteuning gevonden voor een mediërende rol van leerstijl bij de

invloed van persoonlijkheid op trainingseffect. Daarom worden de invloeden van

persoonlijkheid en leerstijl op trainingseffect hieronder apart besproken.

Persoonlijkheid en leereffect. Uit de resultaten bleek slechts één interactie tussen

persoonlijkheid en trainingsvorm: de persoonlijkheidsfactor Extraversie, zoals gemeten met de

Five-Factor Personality Inventory (FFPI, Hendriks, 1997), had binnen begeleid

gespreksvoeringsonderwijs een licht negatieve en binnen zelfinstructie juist een positieve

invloed op leerprestaties. Naast deze interactie werd een aantal hoofdeffecten gevonden. Zo

hadden Mildheid en Zorgvuldigheid over het algemeen een positieve invloed op leereffect. In

tegenstelling tot de verwachtingen hadden Emotionele Stabiliteit en Autonomie een negatieve

invloed op leereffect. Over het algemeen waren deze invloeden echter niet sterk.

Leerstijl en leereffect. In tegenstelling tot de verwachtingen was het leereffect minder

groot naarmate studenten meer gebruik maakten van de betekenisgerichte leerstijl (Vermunt,

1992). Daarnaast was zelfinstructie effectiever dan begeleide training voor personen die relatief

weinig gebruik maakten van een betekenisgerichte leerstijl. Bij hogere scores op de

reproductiegerichte leerstijl was het leereffect bij beide trainingsvormen over het algemeen

groter. Naarmate studenten meer een ongerichte leerstijl hanteerden, was het leereffect, zoals
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verwacht, minder groot (zie ook Vermunt, 1992; 1994). Wat betreft de leerstijlcomponenten

bleken diepteverwerking en zelfsturing net als de betekenisgerichte leerstijl een negatieve

invloed uit te oefenen op leereffect. Opname van kennis had net als de reproductiegerichte

leerstijl een positieve invloed op leereffect.

Resumerend kan worden gesteld dat er in het huidige onderzoek weinig aanwijzingen zijn dat

de ene trainingsvorm beter werkt voor personen met een bepaalde persoonlijkheid of leerstijl

dan de andere vorm. Behalve dat zelfinstructie op het gebied van basisgespreksvaardigheden

over het algemeen minstens even goede resultaten oplevert als begeleide training (zie

Hoofdstuk 3), duiden de resultaten uit het huidige onderzoek er bovendien op dat het voor het

leereffect van verschillende typen personen over het algemeen niet uitmaakt welke training ze

volgen. Alleen voor de groep die laag scoort op de betekenisgerichte leerstijl bleek de ene

trainingsvorm geschikter dan de andere: voor deze groep bleek de zelfinstructievorm

effectiever dan de begeleide trainingsvorm. De conclusie is dan ook dat het verantwoord is de

begeleide training te vervangen door de zelfinstructietraining.

Interessant zijn de bevindingen met betrekking tot de eigenschappen die in het

algemeen (dus ongeacht trainingsvorm) samenhangen met betere of minder goede leereffecten

van de training Gespreksvoering. Hierbij vallen vooral de negatieve invloed van Autonomie,

betekenisgerichtheid en zelfsturing op leereffect op. Met name deze variabelen werden

essentieel geacht voor academisch onderwijs en daarom werd hiervan juist een positieve

invloed op leereffect verwacht. De gevonden invloed was echter tegenovergesteld. Wellicht

heeft dit te maken met de mate van sturing die tijdens de trainingen werd gegeven. Reflecterend

op de inhoud van het onderwijs is het aannemelijk dat de aard van de trainingen uit het huidige

onderzoek afwijkt van die van het gangbare universitaire onderwijs. In beide trainingsvormen

leren studenten door gedrag van anderen te observeren en de getoonde vaardigheden

vervolgens zelf in rollenspelen te oefenen (sociaal-leertheoretische methode van Bandura,

1986). De student is hierbij minder zelfstandig bezig dan bij veel andere vormen van

academische (zelf)studie. Te zelfstandig te werk gaan kan in dit geval zelfs contraproductief

zijn. Het is mogelijk dat bij onderwijs, waar meer vrijheid is in het proces van leren en wellicht

ook in de inhoud van het onderwijs (denk bijvoorbeeld aan theoretisch onderwijs gericht op de

vergroting van kennis van en inzicht in een basisdiscipline van de psychologie), de invloed van

de genoemde variabelen op leerprestaties wel positief is. Vervolgonderzoek zou moeten



126

uitwijzen of de huidige resultaten met betrekking tot de invloed van persoonlijkheid en leerstijl

op leereffect ook gelden voor meer theoretisch onderwijs.

Het voorgaande impliceert dat, hoewel de effecten van de huidige training zonder meer

positief zijn, het wellicht interessant zou zijn, eens na te gaan of het mogelijk is de negatieve

invloed van Autonomie en zelfsturing tegen te gaan door op enkele punten een onderdeel met

een wat vrijere vorm op te nemen, bijvoorbeeld een oefening volgens het principe van de

zelfontdekkende leermethode. Doordat het leerproces in deze methode minder wordt

voorgestructureerd, wordt een actievere houding van de student gevraagd. In het huidige

programma is slechts bij één van de vaardigheden een dergelijke oefening opgenomen.

Studenten moeten hierbij aan de hand van een gesprek tussen een hulpverlener en een cliënt

ontdekken wat de meest essentiële kenmerken van de te leren vaardigheid zijn. Alhoewel ook

hier de vrijheid beperkt is, in die zin dat na elk moment, waarop een reactie van de student

wordt gevraagd, structuur wordt aangeboden door het antwoord te presenteren, prikkelt deze

oefening de interesse: studenten reageren enthousiast op dit onderdeel. Een andere

mogelijkheid om de student meer te activeren en zelfstandiger te laten werken, is het aan

studenten voorleggen en in groepsverband laten bediscussiëren van een aantal casus. Discussies

worden, zoals uit de reacties van studenten blijkt, als zeer leerzaam ervaren en stimuleren

wellicht het leerproces van met name personen die hoger op Autonomie en zelfsturing scoren.

Het is interessant om na te gaan of het hier en daar toevoegen van een dergelijk onderdeel

consequenties heeft voor de invloed van Autonomie en zelfsturing op leereffect: de negatieve

invloed van deze variabelen op leereffect wordt zo wellicht enigszins opgeheven.

Het voorgaande suggereert voorts dat wellicht niet slechts één type leeraanpak het

meest effectief is, maar dat juist het flexibel kunnen aanwenden van leerstijlen en deze

adequaat aan kunnen passen aan de leersituatie van belang is voor goede leereffecten. Het is

interessant om na te gaan of iemands leerstijl zo kan worden veranderd of uitgebreid dat dit

resulteert in een verbetering van leerprestaties (bijvoorbeeld door een korte leerstijltraining) en

of leerstijlen flexibel door studenten (kunnen) worden aangewend en of deze flexibele

toepassing op termijn betere studieprestaties oplevert. Er zijn reeds aanwijzingen dat studenten

inderdaad hun leerstijl aanpassen aan de leercontext (Vermetten, Lodewijks & Vermunt, 1999)

of aan de manier waarop de leerstof wordt getoetst (Marton & Saljö, 1976; Starren, 1996), en

dat leerstijlprofielen van studenten uit verschillende studierichtingen van elkaar afwijken

(Vermunt, 1992, p. 144-147). Onderzoek van Diaz en Cartnal (1999) laat verder zien dat
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studenten in het afstandsonderwijs over het algemeen een meer onafhankelijke leerstijl hebben,

terwijl studenten in het traditionele onderwijs zich juist afhankelijker opstellen (vergelijk

zelfsturing respectievelijk externe sturing).

Beperkingen van het onderzoek

Zoals reeds eerder is opgemerkt, is het niet vast te stellen is wat nu de werkzame bestanddelen

van de training zijn. De training is ontstaan vanuit een lange traditie. In eerder onderzoek

werden reeds sterke leereffecten van de bestaande gespreksvoeringstraining gevonden en uit het

huidige onderzoek blijkt dat met de hier ontwikkelde zelfinstructievorm minstens even goede

resultaten worden behaald. Of de effectiviteit van de zelfinstructietraining toe te schrijven is

aan een bepaald onderdeel van de training, aan de combinatie van verschillende onderdelen,

aan de onderwijsmethode of aan de uitgebreide uitwerking van de feedback, kan uit het huidige

onderzoek echter niet worden afgeleid.

Een tweede kanttekening is dat de resultaten uit dit onderzoek slechts beperkt

generaliseerbaar zijn. Zo is het onderzoek uitgevoerd bij een selecte proefgroep, bestaande uit

voornamelijk tweedejaars studenten Psychologie van de Rijksuniversiteit te Groningen, en ging

het om een basistraining in gespreksvaardigheden. Hiermee is niet gezegd dat de huidige

resultaten ook generaliseerbaar zijn naar onderwijs op andere gebieden, zoals universitair

onderwijs dat meer is gericht op het verwerven van kennis en inzicht dan op het aanleren van

vaardigheden. Ook is het niet duidelijk of de huidige bevindingen ook gelden voor een setting,

die meer overeenkomsten vertoont met de huidige, bijvoorbeeld een training waarin gevorderde

gespreksvaardigheden worden onderwezen. In dergelijke trainingen gaat het dikwijls vooral om

de integratie van gespreksvaardigheden in een complex gespreksmodel. De vrijere vorm van

dergelijke gesprekken maakt het lastiger om bij deze gevorderde trainingen feedback voor te

programmeren: de oefeningen of de gesprekken zijn, evenals rollenspelen, minder

voorspelbaar. Het is daarom ook goed mogelijk dat slechts een beperkt deel van dergelijke

trainingen zich leent voor zelfinstructie-onderwijs. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen in

hoeverre training in gevorderde gespreksvaardigheden via zelfinstructie zijn te onderwijzen en

of de huidige bevindingen generaliseerbaar zijn naar een dergelijke setting.

Een derde kanttekening bij het onderhavige onderzoek betreft beperkingen van het

design. Zo vond in een aantal gevallen de voormeting van de gedragstoets (met name de
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rollenspeltoets uit Studie 118
 ) door logistieke beperkingen plaats voordat studenten het boek

hadden bestudeerd en in andere gevallen (in ieder geval de videotoetsen uit Studie 1 en Studie

2) nadat studenten het boek hadden bestudeerd. Omdat het niet duidelijk is wat de invloed is

van het bestuderen van het boek op het gespreksvaardigheidsniveau van studenten, is het tevens

onduidelijk of en hoe het leereffect door het al dan niet bestuderen van de literatuur voor de

voormeting werd beïnvloed.

Praktische implicaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

De huidige resultaten geven reden om aan te nemen dat zelfinstructie-onderwijs, wanneer het

op een verantwoorde wijze wordt ontworpen, minstens even goede onderwijseffecten kan

opleveren als begeleid gespreksvoeringsonderwijs. Beide trainingsvormen blijken bovendien

even effectief voor personen die verschillen in persoonlijkheid of leerstijl. Aangezien de

gevonden effecten zeer substantieel zijn kan niet alleen de Vakgroep Psychologie van de

Rijksuniversiteit Groningen, maar ook andere opleidingen Psychologie en opleidingen

waarvoor training in basisgespreksvaardigheden relevant is, worden aanbevolen de komende

jaren gebruik te maken van het programma GEVAT. Een algemene aanbeveling is om bij de

verandering van onderwijstrajecten na te gaan hoe alle onderwijsfuncties in de

onderwijsonderdelen kunnen worden vervuld en bij de constructie van het onderwijs en het

onderwijsmateriaal belangrijke onderwijskundige principes in het oog te houden.

Voorts is het interessant om de invloed van andere factoren dan leerstijl en

persoonlijkheid op leerprestaties te onderzoeken. Te denken valt bijvoorbeeld aan factoren als

motivatie van studenten. Het is aannemelijk dat studenten die gemotiveerd zijn om te leren

meer van het onderwijs profiteren dan studenten die ongemotiveerd zijn (zie Noe, 1986). Uit

studies op dit gebied blijkt dat motivatie om te leren inderdaad een positieve invloed heeft op

leereffect (Baldwin, Majguka & Loher, 1991; Dixon & Cameron, 1976; Wolf & Smith, 1995;

zie ook Tannenbaum & Yukl, 1992).

                                                
18 In Studie 2 is getracht de voormeting van de rollenspeltoets qua tijd zo dicht mogelijk in de buurt van de

kennistoets af te nemen, zodat de vooruitgang tussen voor- en nameting van de rollenspeltoets zo puur
mogelijk betrekking zou hebben op de training zelf. Doordat de rollenspeltoets individueel wordt afgenomen
en daarmee veel tijd in beslag neemt, werden sommige studenten reeds een aantal dagen voor de kennistoets
met de rollenspeltoets op hun vaardigheden getoetst. Hierdoor kan ook bij deze studie niet worden
gegarandeerd dat iedere student ten tijde van de voormeting van de rollenspeltoets het boek reeds had
bestudeerd.
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Een factor die in de context van hulpverlening ook interessant zou kunnen zijn is

Emotionele Intelligentie. Emotionele Intelligentie wordt wel gedefinieerd als het vermogen

eigen emoties en emoties van anderen waar te nemen, emoties en emotionele betekenis te

begrijpen, emoties te reguleren en te gebruiken om eigen denken en handelen te leiden (zie

Salovey & Mayer, 1990). Deze definitie heeft duidelijk raakvlakken met de basishouding van

empathie en echtheid die door Rogers (1957, 1967) wordt aanbevolen voor een goede

hulpverlening. Bovendien suggereren Salovey en Mayer (1990) met hun definitie dat

emotioneel intelligente personen inzicht hebben in sociale situaties en effectief omgaan met

deze informatie. Zo geformuleerd lijkt Emotionele Intelligentie een randvoorwaarde voor een

goede basishouding en voor het adequaat voeren van een hulpverleningsgesprek. Volgens

Goleman (1995) speelt Emotionele Intelligentie een belangrijke rol bij het bepalen van het

succes van personen in een groep die homogeen is qua cognitieve intelligentie. Op het gebied

van studiesucces zijn inderdaad aanwijzingen gevonden dat Emotionele Intelligentie een

indicator was van het studiesucces van eerstejaars studenten (Schutte et al, 1998). Het is

denkbaar dat Emotionele Intelligentie ook positief van invloed is op het aanleren van

gespreksvaardigheden.

Behalve de individuele invloed van persoonlijkheid, leerstijl en motivatie op

leerprestaties is ook de samenstelling van trainingsgroepen qua persoonlijkheid, leerstijl,

motivatie en beginniveau interessant. Het is mogelijk dat één persoon uit een werkgroep door

zijn werkwijze anderen stimuleert tot betere leermethoden, of dat een ongemotiveerde persoon

het leerproces van de rest van de groep belemmert. Barrick, Stewart, Neubert en Mount (1998)

beschrijven verschillende methoden om de invloed van de samenstelling van teams onder

andere wat betreft persoonlijkheid op teamprestaties te onderzoeken. Vervolgonderzoek zou

zich kunnen richten op de invloed van groepssamenstelling wat betreft persoonlijkheid,

leerstijl, motivatie en beginniveau op leerprestaties.





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.





Summary

This dissertation deals with the construction and evaluation of a self-instruction programme for

a basic training in professional counselling skills. For this training a new training mode was

developed, in which students follow parts of the programme independently. This training mode

was developed in a project at the Department of Psychology at the University of Groningen

thanks to a grant of the national authorities aimed at enhancing the quality and flow of

education. The learning effects of the self-instruction training were compared to those of a

training that was carried out under supervision. In addition, the influences of personality and

learning style on learning effectiveness of each of the training modes were investigated.

The construction of the self-instruction programme for training in basic counselling

skills.

The self-instruction programme was based on the existing, supervised training in counselling

skills. This training used principles from the social learning theory (Bandura, 1977, 1986). It

was constructed according to the cumulative microtrainingsmethod (Ivey, 1971; Ivey &

Authier, 1978; Lang & Van der Molen, 1992). Examples of counselling skills that were learnt

during the training are Asking Open Questions, Reflecting Feelings and Summarising.

Acquiring a skill took place by studying theory, watching video examples and practising.

Although direct personal interaction with a supervisor doesn't always seem necessary

for an effective learning process (Curran, 1997), it is unlikely that every unit of a training in

counselling skills can take place in self-instruction. Earlier studies showed that, generally, a

combination of self-instruction with supervised education is most effective (McNeil & Nelson,

1991). For this reason careful study was carried out in order to decide for which aspects self-

instruction was or was not appropriate. This resulted in the development of self-instruction

modules for units like studying theory, modelling and practising in simple exercises. In role-

playing, the direct feedback of a supervisor was considered important. Therefore it was decided

to maintain supervision in this training unit. By reducing the size of the training groups in the

self-instruction mode, it was possible to provide even more supervision than in the existing

training mode. An extensive justification of the decisions that were made when constructing the
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self-instruction programme is described in Chapter 2. The self-instruction programme was

developed and evaluated in two phases: first a written workbook was developed and based on

this programme the computer application GEVAT (Counselling Skills Training) was

developed.

Both training modes consisted of eight sessions of approximately three hours. In

preparation to the training students studied literature on counselling. To ensure that students

actually had the required knowledge at their disposal, they were tested on knowledge of subject

matter and were expected to pass this test. After the test, students followed the self-instruction

training in groups of three to six persons. Every meeting was led by one of the students. In the

first self-instruction-training mode, the paper version, students went through the programme

using the workbook and videotapes. The leader of the group directed the learning processes

according to guidelines on procedures and feedback. In the computer version of this training

mode, this task was largely taken over by the computer programme. Students mostly went

through the computer units in pairs or trios. During the first self-instruction training students

voiced a need for more supervision; therefore it was decided to provide some extra supervision

in the second self-instruction mode during role-plays and to reserve some extra moments for

consulting the supervisor about questions and problems. An extensive description of both

training modes is provided in Chapter 2.

Main questions in this investigation

The first question in this investigation was whether the training in counselling skills was

effective when provided in a self-instruction mode (see Chapter 3). In addition, it was

investigated whether students learned as much by self-instruction as they did under supervision.

The second question was whether personality and/or learning style influence the learning

effects of the training and whether this influence was different for the various training modes.

Method

The investigation was carried out under a total of 382 second-year undergraduates of

Psychology at the University of Groningen, who followed the basic training in counselling

skills. This training was a compulsory doctoral module and participation in the investigation

was an obligatory part of the course. In 1997/1998 193 students followed the training. Of this

sample 97 students took the training under supervision and 96 students followed the self-
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instruction training guided by the workbook. In 1998/1999 189 students took part in the

training with the computer application GEVAT. The students' counselling skills were assessed

before and after the training. Two kinds of behavioural tests were used, namely video and role-

playing tests (see Chapter 3). The video test consisted of 30 video vignettes. Students had to

react as a counsellor, using a specific counselling skill. The aim of the role-playing test was to

have students show their counselling skills in a counselling session with a trained actor, who

acted as a client using a standardised script. Of both test modes two versions were constructed,

which were balanced over students and conditions. Test versions were assigned at random.

Furthermore students completed a personality questionnaire and a learning style inventory

before the training, namely the Five-Factor Personality Inventory (FFPI, Hendriks, 1997) and

the Inventory Learning Styles (ILS, Vermunt, 1992; see also Chapter 4).

The effectiveness of self-instruction and training under supervision

The first main question in this investigation concerned the effectiveness of the self-instruction

training in counselling skills. The results showed that both self-instruction modes were

effective. The learning effects were very strong. In addition self-instruction proved to be at

least as effective as supervised training. This corresponds with previous findings, in which self-

instruction was combined with traditional forms of education (Chaparro & Halcomb, 1990;

McNeil & Nelson, 1991). An important finding of this investigation is therefore that it is

possible to apply supervision more efficiently than in the existing training: although in the self-

instruction mode supervision was even more intensive during role-playing, supervision

altogether was reduced to 50 %. Despite this reduction, learning effects were at least as strong

as those of the supervised training. It can be concluded that with regard to enhancing the quality

and flow of education a first positive result is achieved. The results of this investigation suggest

that it is justified to offer students the possibility to go through parts of the training

independently on a self chosen time and place. However, the positive training effects of self-

instruction do not mean that supervision can be reduced further without negative consequences:

the decision for supervision during role-playing was made very consciously. It was precisely

this specific combination of self-instruction and supervision that yielded these positive effects.

Because the question arises whether both training modes are equally effective for every person,

the influence of personality and learning style on the learning effects of each of the training
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modes was investigated. However, before this study was carried out, the relationship between

personality and learning style was investigated (see Chapter 4).

The relationship between personality and learning style

The hypotheses regarding the relationship between personality and learning style were

especially focussed on the relationship between Autonomy and learning style. It was expected

that the meaning directed learning style (see Scheme 1) would relate positively to Autonomy

and that the reproduction directed and the undirected learning style on the other hand would

relate negatively to Autonomy. Furthermore it was hypothesised that learning style would relate

to Conscientiousness: it was expected that the reproduction directed learning style would relate

positively to Conscientiousness and the undirected learning style negatively. Indeed, the results

offered support for most of the expectations regarding the relation between Autonomy and

(components of) learning style. Furthermore, in Study 1 the hypotheses regarding the relation

between Conscientiousness and (components of) learning style were also supported. The results

of this investigation suggest that personality explains part of learning style. However, the

empirical support is not that strong as to take personality and learning style as two terms for the

Scheme 1 Explanation of the learning styles
Learning styles Explanation

Meaning
directed

Reproduction
directed

Application
directed

Undirected

Searches for associations in the learning materials, tries to find main lines and to
build a total picture of the subject matter; tries to approach learning materials in a
critical manner by asking questions and forming own opinions and conclusions (in-
depth processing); determines him/herself how to learn and what is important (self-
regulation); views learning as building knowledge and insights and studies out of
personal interests;

Underlines or marks in study texts what he/she has to know and learns these by
heart, memorises and rehearses a lot, processes materials stepwise and in detail
(stepwise processing); lets him/herself be directed externally, that is by the
regulation sources supplied by the instruction, such as directions for studying in the
text or suggestions from the teacher; perceives studying as absorbing knowledge; is
often oriented at testing own capabilities and passing exams;

Tries to concretise what he/she learns, mainly pays attention to those parts of the
subject matter that have practical relevance; perceives studying as learning to use the
knowledge that he/she acquires and directed towards his/her future profession;

Finds it hard to steer his/her own learning, but also has troubles to benefit from
external regulation.(undirected regulation strategy); is of opinion that instruction
needs to be stimulating and likes working together with peers; is insecure with
regard to the study: doesn't know whether he/she is able to finish the study
programme and wonders whether he/she has chosen the right study programme.
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same concept. Learning style is more than just personality, which is also obvious from the high

percentages unexplained variance. In view of the results concerning the relationship between

personality and learning style it was considered interesting not only to investigate the influence

of these variables on learning effects, but also to investigate whether learning style mediated

the influence of personality on learning effect. However, there appeared to be no or almost no

support for a mediating role of learning style.

The influence of personality and learning style on training effectiveness

The second main question of this investigation was whether personality and learning style

influenced the effect of the training and whether this influence was different for each of the

training modes. The results showed that only Extroversion moderated the effectiveness of the

training modes: if persons scored higher on Extroversion, the effectiveness of the self-

instruction mode was stronger, whereas Extroversion had a negative influence on the

effectiveness of the supervised training. The other personality factors did not affect the learning

effectiveness of each of the training modes differently. In addition to the interaction just

mentioned, some main effects were found: if persons scored higher on Agreeableness and

Conscientiousness, they learned more from the training. In contrast, the learning effects were

smaller when persons scored higher on Emotional Stability and Autonomy. However, the

influences were not very strong.

Considering learning style, hardly any interactions were found with training mode, as

was the case with personality. Only for persons who scored low on the meaning directed

learning style self-instruction proved to be more effective than supervised training.

Furthermore, some main effects were found. The meaning directed learning style and its

accompanying components, in-depth processing and internal regulation had negative influences

on learning effects. The reproduction directed learning style and intake of knowledge had

positive influences on learning effectiveness. The undirected learning style had a negative

influence on learning effectiveness (see Chapter 5). However, the influences of learning styles

and its accompanying components were not very strong either.

The results suggest that persons, who are intellectually independent or direct their

learning processes themselves (i.e. internally), benefited less from the training in counselling

skills. It is conceivable that this is related to the nature of instruction. In contrast with most

education that is offered at university, the training is not so much directed at studying subject
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matter, but at the active acquisition of counselling skills. The learning method, that is applied,

requires more adjustment from students than traditional modes of academic education (lectures,

studying subject matter). Possibly too much own initiative is counterproductive in this case.

Conclusions and practical recommendations

The results of this investigation show that in self-instruction at least as strong learning effects

can be realised as in supervised training. Therefore, an important conclusion is that it was

possible to reach the same learning effects with only 50% of the original amount of

supervision. The computer application GEVAT proved to be an effective method to train

students in counselling skills. In addition, there appeared to be hardly any differences in the

effects of each of the training modes for persons who differ in personality and learning style.

Recommendations for future research

The results in Chapter 5 showed that certain personality and learning style characteristics,

which are considered essential for theoretical education, for example Autonomy, in-depth

processing and internal regulation, correlated negatively with learning effectiveness in the

current investigation. Reflecting on the contents of instruction, it was concluded that the nature

of the current training probably deviates from common academic education. This implies that

the effectiveness of a learning style might be related to the nature of education, in other words,

it might be possible that flexible application of learning styles and being able to make an

adequate judgement of which situation requires which learning style, results in better learning

effects than maintenance of the same learning approach. Future research might therefore focus

on the question whether it is possible to influence or change learning style and whether flexible

use of learning styles ultimately leads to better learning results than consistently using one

learning style. In view of the results in Chapter 4 however, learning style does not seem to be

changeable unlimitedly. Since the influence of learning style apparently is detached from that

of personality on learning effectiveness (see Chapter 5), it is interesting to investigate in the

future whether learning style can be changed in such a way that this results in enhancement of

learning effects. Furthermore, it might be interesting to investigate the influence of other

variables than learning style and personality on learning effects, for example motivation.
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Bijlage I

Overzicht inzet begeleiding bij beide trainingsvormen

Type activiteit Traditioneel1 Zelfinstructie
Bestudering theorie voorafgaand aan training

Oriëntatie op het practicum

Opfrissen theoretische kennis

Videovoorbeelden met opdrachten en feedback

Eerste oefening met de vaardigheden

Koppeling van theorie naar praktijk

Rollenspelen, gericht op aparte vaardigheden

Rollenspelen, gericht op integratie van vaardigheden

Afsluitend rollenspel met gastspeler

Bespreken van eventuele moeilijkheden

Z

B

B

B

B

B / n.v.t.2

B < Z

B < Z

Z

B2

Z

B

Z

Z

Z

B

B > Z, behalve 1 serie rollenspelen3

B > Z

Z

B > Z

1 B = begeleiding; Z = Zelfstandig werken; n.v.t. = het onderdeel maakte geen deel uit van deze trainingsvorm;
2 Er is niet speciaal tijd ingeruimd voor dit trainingsonderdeel, maar tussen de oefeningen door is dit waarschijnlijk wel

gebeurd bij het beantwoorden van vragen van de studenten;
3 De studenten voerden één serie rollenspelen zelfstandig uit, waarbij ze opnames maakten van het rollenspel. Vervolgens

schreven ze een zelfreflectieverslag over hun functioneren, waarop ze feedback ontvingen van hun begeleider.



Bijlage II

Toelichting bij de inhoud van de gedragstoetsen

Rollenspeltoets

Een voorbeeld van een cliëntrol is die van een cliënte die problemen heeft op haar werk. Ze

moet twee medewerkers begeleiden en heeft moeite om dit te combineren met haar normale

werkzaamheden. Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat ze nog een tweede probleem heeft: ze

lijdt eronder dat ze nog steeds vrijgezel is, terwijl al haar vrienden inmiddels een vaste relatie

hebben.

Videotoets

Bij de videotoets neemt telkens een acteur de rol van cliënt op zich, kijkt recht in de camera en

vertelt over een probleem of gebeurtenis. De student krijgt de opdracht om als gespreksleider te

reageren en een adequate reactie te noteren op het uitgereikte invulformulier. Daarbij wordt

telkens aangegeven welke gespreksvaardigheid de student toe moet passen. Hieronder wordt

een voorbeeld van een toetsitem weergegeven.

Opdracht:   Parafraseer wat de cliënte bedoelt

Ik werk nu al een paar maanden op die afdeling en op zich gaat het heel goed. Alleen ja, ik maak nog

wel 'ns wat foutjes met het computerprogramma. Nja, m'n collega die ziet dat dan en die komt dan

meteen met instructies en helpen enzo enneh... (stilte + aarzelend). Ja, weet je, ze bedoelt het heel goed

en het helpt ook echt en in 't begin vond ik 't ook echt fijn dat ze dat deed, maar kijk, inmiddels, ik zit

er een paar maanden, weet ik wel wat ik moet doen.... alleen, ja… het gaat gewoon nog niet zo snel...

dus…



Bijlage III

Toelichting bij interacties tussen persoonlijkheid of leerstijl en

onderwijsvorm

In Hoofdstuk 5, Studie 1 werd een interactie tussen Extraversie en onderwijsvorm gevonden.

Om de aard van deze interactie te bepalen moet een rekensom worden uitgevoerd. Om de

gedachten te bepalen wordt gestart met een simpel voorbeeld voor de invloed van de

Extraversie op nametingsscores, ongeacht onderwijsvorm (zie model 2 van Tabel 1). Voor een

persoon die gemiddeld scoort op de overige onafhankelijke variabelen, gaat een verhoging met

één punt in de score op Extraversie samen met een verlaging in de nametingsscore van 0.014

punten (n.s.). Wanneer we ditzelfde doen voor het model waarin ook de interactie-effecten zijn

opgenomen (eindmodel), worden zowel de hoofdeffecten als het interactie-effect van

persoonlijkheid en onderwijsvorm gemodelleerd. Zo ontstaat de volgende formule:

vooruitgang nametingsscore = -0.089*score op Extraversie + 0.054*onderwijsvorm +
0.138*score op Extraversie*onderwijsvorm

Tabel 1 De invloed van persoonlijkheid op leerprestaties
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*

 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
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Als de onderwijsvorm = 0 (begeleid onderwijs):

vooruitgang nametingsscore = -0.089*score19 op Extraversie

Als onderwijsvorm = 1 (zelfinstructie-onderwijs):

vooruitgang nametingsscore = 0.049*score op Extraversie + 0.054

Hieruit blijkt dat binnen het begeleid onderwijs een negatieve relatie bestond tussen de score op

Extraversie en leerprestaties, terwijl binnen zelfinstructie juist een positieve relatie bestond

tussen Extraversie en leerprestaties. Verder is te zien dat de leerprestaties in beide

onderwijsvormen gelijk waren bij een score 0.391 punten onder het gemiddelde op Extraversie:

-0.089*score op Extraversie = 0.049*score op Extraversie + 0.054 �
-0.138*score op Extraversie = 0.054 �
score op Extraversie = 0.054/-0.138 �
score op Extraversie = -0.391)

Uit Overzicht 1 valt af te lezen dat gemiddeld 0.616 werd gescoord op Extraversie. Bij een

score van 0.616 - 0. 391 = 0.225 bleken beide trainingsvormen even effectief. Wanneer de

score op Extraversie lager was dan 0.225 bleek de traditionele training effectiever te zijn,

terwijl bij scores hoger dan 0.225 het effect van zelfinstructie-onderwijs juist groter was.

Overzicht 1 Scores op de persoonlijkheidsfactoren
Persoonlijkheidsfactor M SD Range

Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie

0.616
2.245
0.037
0.536
1.266

0.990
0.945
0.037
1.114
1.042

-2.8 – 3.2
-1.2 – 4.4
-3.6 – 2.4
-3.2 – 2.8
-1.5 – 3.6

Tot slot wordt een zelfde berekening uitgevoerd voor een model waarin twee leerstijlen een

significante interactie vertonen met onderwijsvorm, namelijk de reproductiegerichte en de

toepassingsgerichte leerstijl (zie Tabel 2, eindmodel). Uit de combinatie van beide leerstijlen

kunnen we berekenen in welke gevallen de zelfinstructietraining gemiddeld even effectief was

                                                
19 Score betekent hier steeds 'afwijking ten opzichte van het gemiddelde'
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Tabel 2 De invloed van leerstijl op leerprestaties
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

als de traditionele training. De formule die ontstaat uit de hoofd- en interactie-effecten van deze

leerstijlen en onderwijsvorm is:

vooruitgang nametingsscore = 0.0049*score op reproductiegericht + 0.0121*score op
toepassingsgericht + 0.085*onderwijsvorm - 0.0054*score op reproductiegericht*onderwijsvorm
- 0.0166*score op toepassingsgericht *onderwijsvorm

Als de onderwijsvorm = 0 (begeleid onderwijs):

vooruitgang nametingsscore = 0.0049*score op reproductiegericht + 0.0121* score op
toepassingsgericht

Als onderwijsvorm = 1 (zelfinstructie-onderwijs):

= 0.0049*score op reproductiegericht + 0.0121* score op toepassingsgericht + 0.085 -
0.0054*score op reproductiegericht - 0.0166*score op toepassingsgericht
= -0.0005*score op reproductiegericht onderwijsvorm - 0.0045*score op toepassingsgericht +
0.085

De formule voor het berekenen van de grenswaarden was:

0.0049*score op reproductiegericht + 0.0121* score op toepassingsgericht = -0.0005*score op
reproductiegericht onderwijsvorm - 0.0045*score op toepassingsgericht + 0.085 �
0.0054*score op reproductiegericht + 0.0166*score op toepassingsgericht = 0.085
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Hieruit is af te leiden dat bij een score op de reproductiegerichte leerstijl die niet van het

gemiddelde afwijkt, zelfinstructie doorgaans even effectief is als begeleide training bij een

score op de toepassingsgerichte leerstijl die 5.12 boven het gemiddelde ligt. Wanneer een

gemiddelde score werd behaald op de toepassingsgerichte leerstijl en de score op de

reproductiegerichte leerstijl 15.74 boven het gemiddelde lag waren beide trainingsvormen

eveneens even effectief. Bij hogere scores was de begeleide training effectiever, bij lagere

scores was zelfinstructie effectiever. Uit het feit dat bij een gemiddelde score op de leerstijl een

bovengemiddelde score op de andere leerstijl moest worden behaald voordat de begeleide

training effectiever was dan zelfinstructietraining, blijkt dat voor minder dan de helft van de

studenten begeleide training het meest effectief was. Wanneer

0.0054*score op reproductiegericht + 0.0166*score op toepassingsgericht > 0.085,

dan was begeleide training effectiever, wanneer

0.0054*score op reproductiegericht + 0.0166*score op toepassingsgericht < 0.085,

dan was zelfinstructietraining effectiever. Uit deze formule is af te leiden dat de invloed van de

toepassingsgerichte leerstijl ongeveer 3x zo sterk was als die van de reproductiegerichte

leerstijl (0.0166 / 0.0054 = 3.074).



Bijlage IV

Resultaten uit aanvullende analyses

Tabel 1A De invloed van Extraversie op leerprestaties, gemeten via de rollenspeltoets, voor personen
die laag, middelmatig of hoog scoren op Extraversie

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting rollenspeltoetsij
Extraversie
Extraversie laag
Extraversie midden
Extraversie hoog
Mildheid
Zorgvuldigheid
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Extraversie laag*onderwijsv.
Extraversie midden*onderw.v.
Extraversie hoog*onderwijsv.

 3.01***

 0.31***

-0.089*

 0.048*

 0.10***

 0.054

0.14**

0.06

0.06
0.041

0.029
0.025
0.079

0.055

 3.21***

 3.01***

 2.93***

 0.31***

 0.07
-0.12
-0.02
 0.056*

 0.094***

-0.36
 0.09
 0.37

-0.13
 0.28
-0.14

0.29
0.07
0.23
0.06

0.22
0.15
0.18
0.029
0.025

0.35
0.10
0.31

0.26
0.20
0.23

 3.13***

 3.01***

 2.91***

 0.32***

 0.054*

 0.095***

-0.19
 0.10
 0.20

0.09
0.07
0.09
0.06

0.029
0.025

0.12
0.10
0.124

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.027

0.122

0.012

0.014

0.030

0.117

0.013

0.013

0.027

0.120

0.012

0.013

Deviance 165.669 160.201 163.828
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 1B De invloed van Extraversie op leerprestaties, gemeten via de videotoets, voor personen die,
laag middelmatig of hoog scoren op Extraversie

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Extraversie
Extraversie laag
Extraversie midden
Extraversie hoog
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Extraversie laag*onderwijsvorm
Extraversie midden*onderwijsv.
Extraversie hoog*onderwijsvorm

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

28.51***

27.40***

25.60***

  0.27***

  1.71*

 -0.12
  1.35
  0.49
  0.98**

 -0.56
 -0.44

  3.18
  1.98*

  2.19

  2.84
  2.22
 -1.03

4.20
1.42
3.62
0.06
0.77

3.17
2.00
2.66
0.35
0.35
0.38

4.83
1.12
4.35

3.63
2.75
3.36

28.44***

27.06***

26.03***

  0.29***

  1.84**

  2.55*

  0.85**

 -0.53
 -0.52

 -0.66
  2.16*

  0.97

1.60
1.40
1.53
0.06
0.76

1.36

0.34
0.35
0.37

1.51
1.13
1.54

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.215

25.626

1.412

2.837

1.075

24.316

1.321

2.692

1.169

24.636

1.359

2.727

Deviance 1181.691 1171.088 1174.096
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 2A De invloed van Zorgvuldigheid op leerprestaties, gemeten via de rollenspeltoets, voor
personen die laag, middelmatig of hoog scoren op Zorgvuldigheid

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting rollenspeltoetsij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Zorgvuldigheid laag
Zorgvuldigheid midden
Zorgvuldigheid hoog
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Zorgvuldigheid laag*onderwijsv.
Zorgvuldigheid midden*onderw.v.
Zorgvuldigheid hoog*onderwijsv.

 3.01***

 0.31***

-0.089*

 0.048*

 0.10***

 0.054

 0.14**

0.06

0.06
0.041
0.029
0.025

0.079

0.055

 2.99***

 3.01***

 3.42***

 0.30***

-0.085*

 0.055*

 0.10
 0.21*

-0.17

-0.08
 0.09
-0.48
 0.13*

-0.12
 0.063
 0.31

0.21
0.07
0.26
0.06
0.040
0.029

0.12
0.12
0.18

0.34
0.09
0.37
0.055
0.22
0.18
0.24

 2.84***

 3.01***

 3.19***

 0.30***

-0.087*

 0.056*

 0.24**

 0.11
 0.08
-0.03
 0.13**

0.09
0.07
0.09
0.06
0.040
0.029

0.09

0.12
0.09
0.11
0.055

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.027

0.122

0.012

0.014

0.026

0.117

0.012

0.013

0.026

0.119

0.012

0.013

Deviance 165.669 159.086 161.566
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 2B De invloed van Zorgvuldigheid op leerprestaties, gemeten via de videotoets, voor personen
die laag, middelmatig of hoog scoren op Zorgvuldigheid

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Extraversie
Zorgvuldigheid
Zorgvuldigheid laag
Zorgvuldigheid midden
Zorgvuldigheid hoog
Emotionele Stabiliteit
Autonomie
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Zorgvuldigheid laag*onderwijsvorm
Zorgvuldigheid midden*onderwijsv.
Zorgvuldigheid hoog*onderwijsvorm

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

32.96***

25.85***

24.58***

  0.30***

  2.09**

 -0.73

  3.90*

 -0.89
  2.87
 -0.66*

 -0.53

 -1.80
  2.80**

10.22*

  1.09
 -0.24
  4.58*

 -6.54*

2.91
1.38
3.85
0.06
0.78
0.54

1.73
1.57
2.61
0.34
0.38

4.53
1.03
5.29
0.75
2.98
2.36
3.48

32.59***

25.60***

28.31***

  0.32***

  2.27**

 -0.65

  3.80**

 -0.65*

 -0.50

 -1.50
  2.74**

  0.52
  1.05

2.57
1.40
1.66
0.06
0.78
0.55

1.42

0.34
0.38

1.52
1.06
1.50
0.76

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.215

25.626

1.412

2.837

0.187

24.207

1.088

2.675

0.358

25.123

1.171

2.778

Deviance 1181.691 1164.185 1172.528
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 3A De invloed van Emotionele Stabiliteit op leerprestaties, gemeten via de rollenspeltoets, voor
personen die laag, middelmatig of hoog scoren op Emotionele Stabiliteit

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting rollenspeltoetsij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit laag
Emotionele Stabiliteit midden
Emotionele Stabiliteit hoog
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Emotionele Stabiliteit laag*onderwv.
Emotionele Stabiliteit midden*ond.v.
Emotionele Stabiliteit hoog*ond.v.

 3.01***

 0.31***

-0.089*

 0.048*

 0.10***

 0.054

 0.138**

0.06

0.06
0.041
0.029
0.025

0.079

0.055

 2.96***

 3.06***

 3.23***

 0.28***

-0.10**

 0.055*

 0.11***

-0.025**

-0.35**

-0.16

-0.013
 0.019
 0.53
 0.16***

-0.022
 0.15
-0.37

0.17
0.07
0.21
0.06
0.04
0.028
0.025
0.11
0.13
0.14

0.24
0.095
0.34
0.054
0.14
0.21
0.25

 2.99***

 3.05***

 3.40***

 0.29***

-0.10**

 0.057*

 0.10***

-0.29**

-0.28**

 0.032
 0.031
 0.060
 0.16**

0.08
0.07
0.18
0.06
0.04
0.028
0.024

0.10
0.12

0.12
0.09
0.12
0.054

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.027

0.122

0.012

0.014

0.027

0.110

0.012

0.012

0.027

0.112

0.012

0.013

Deviance 165.669 148.822 151.864
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 3B De invloed van Emotionele Stabiliteit op leerprestaties, gemeten via de videotoets, voor
personen die laag, middelmatig of hoog scoren op Emotionele Stabiliteit

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Extraversie
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Emotionele Stabiliteit laag
Emotionele Stabiliteit midden
Emotionele Stabiliteit hoog
Autonomie
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Emotionele Stabiliteit laag*onderw.v.
Emotionele Stabiliteit midden*ond.v.
Emotionele Stabiliteit hoog*ond.v.

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

26.75***

26.53***

25.79***

  0.30***

  1.99**

 -0.72
  0.93**

 -1.29
 -0.60
  0.40
 -0.56

  0.60
  1.70
  5.93
  0.93
  0.46
  1.18
 -3.62

2.89
1.47
3.46
0.06
0.79
0.56
0.36

1.64
1.92
2.19
0.38

3.54
1.17
5.03
0.78
2.13
3.00
3.72

28.70***

26.64***

26.53***

  0.29***

  1.88**

 -0.67
  0.88**

-0.44

0.12
1.74
1.46
0.94

1.65
1.47
1.52
0.06
0.79
0.56
0.35

0.37

1.59
1.14
1.58
0.77

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.215

25.626

1.412

2.837

1.573

25.009

1.479

2.770

1.519

25.352

1.481

2.807

Deviance 1181.691 1179.188 1181.408
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 4A De invloed van Autonomie op leerprestaties, gemeten via de rollenspeltoets, voor personen
die laag, middelmatig of hoog scoren op Autonomie

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting rollenspeltoetsij
Extraversie
Mildheid
Zorgvuldigheid
Autonomie laag
Autonomie midden
Autonomie hoog
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Autonomie laag*onderwijsvorm
Autonomie midden*onderwijsvorm
Autonomie hoog*onderwijsvorm

 3.01***

 0.31***

-0.089*

 0.048*

 0.10***

 0.054

 0.138**

0.06

0.06
0.041
0.029
0.025

0.079

0.055

 3.21***

 3.01***

 2.65***

 0.31***

-0.078*

 0.064*

 0.12***

 0.16
-0.21*

 0.30

-0.0015
 0.15
 0.42
 0.10*

 0.039
 0.36*

-0.36

0.20
0.07
0.26
0.06
0.040
0.029
0.025
0.13
0.12
0.19

0.31
0.094
0.34
0.055
0.21
0.19
0.24

 3.22***

 3.02***

 3.04***

 0.32***

-0.084*

 0.059*

 0.10***

 0.18*

-0.048
 0.15
-0.040
 0.10*

0.17
0.07
0.10
0.06
0.040
0.028
0.024
0.11

0.12
0.096
0.12
0.056

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.027

0.122

0.012

0.014

0.026

0.112

0.011

0.013

0.028

0.115

0.012

0.013

Deviance 165.669 150.359 156.912
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 4B De invloed van Autonomie op leerprestaties, gemeten via de videotoets, voor personen die
laag, middelmatig of hoog scoren op Autonomie

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Extraversie
Zorgvuldigheid
Emotionele Stabiliteit
Autonomie
Autonomie laag
Autonomie midden
Autonomie hoog
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Extraversie*onderwijsvorm
Autonomie laag*onderwijsvorm
Autonomie midden*onderwijsvorm
Autonomie hoog*onderwijsvorm

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

28.87
27.18***

35.15***

  0.31***

  2.05**

 -0.77
  0.57
 -0.69*

  1.27
  1.50
 -6.66**

 -5.16
  0.65
 -0.59
  1.31*

 -5.49*

 -1.90
  1.46

2.87
1.39
3.90
0.06
0.77
0.54
0.35
0.34

1.86
1.69
2.68

4.29
1.11
4.80
0.77
3.04
2.60
3.41

26.90***

26.90***

33.75***

  0.30***

  2.21**

 -0.76
  0.61*

 -0.66*

 -5.78***

  2.05
  0.69
  1.33
  1.16

1.51
1.39
2.75
0.06
0.76
0.55
0.35
0.34

1.75

1.55
1.13
1.61
0.76

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.215

25.626

1.412

2.837

1.365

23.632

1.366

2.617

1.625

24.018

1.450

2.660

Deviance 1181.691 1167.544 1172.028
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 5A De invloed van de betekenisgerichte leerstijl op leerprestaties, gemeten via de rollenspeltoets,
voor personen die laag, middelmatig of hoog scoren op de betekenisgerichte leerstijl

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting rollenspeltoetsij
Betekenisgericht
Betekenisgericht laag
Betekenisgericht midden
Betekenisgericht hoog
Reproductiegericht
Toepassingsgericht
Ongericht
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Betekenisgericht laag*onderwijsv.
Betekenisgericht midden*onderw.v.
Betekenisgericht hoog*onderwijsv.
Reproductiegericht* onderw.v.
Toepassingsgericht* onderw.v.

 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

 3.06***

 2.95***

 3.02***

 0.32***

-0.0017
-0.0029
-0.0005
 0.0045**

 0.0124**

-0.0045**

 0.111
 0.126
 0.212
-0.0007
-0.0001
-0.0097
-0.0051*

-0.0153*

0.23
0.07
0.24
0.06

0.0082
0.0065
0.0093
0.0019
0.0051
0.0019

0.364
0.093
0.320
0.014
0.010
0.012
0.0031
0.0070

 3.10***

 2.95***

 3.01***

 0.32***

 0.0043*

 0.0120**

-0.0042*

 0.120
 0.127
-0.040

-0.0050*

-0.166**

0.09
0.07
0.09
0.06

0.0019
0.0050
0.0019

0.126
0.093
0.122

0.0030
0.0067

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.024

0.120

0.012

0.014

0.022

0.118

0.011

0.014

0.022

0.120

0.011

0.014

Deviance 150.108 146.415 148.591
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 5B De invloed van de betekenisgerichte leerstijl op leerprestaties, gemeten via de videotoets,
voor personen die laag, middelmatig of hoog scoren op de betekenisgerichte leerstijl

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Betekenisgericht
Betekenisgericht laag
Betekenisgericht midden
Betekenisgericht hoog
Reproductiegericht
Ongericht
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Betekenisgericht laag*onderwijsvorm
Betekenisgericht midden*onderwijsv.
Betekenisgericht hoog*onderwijsv.

27.60***

  0.32***

  2.18**

 -0.030

  0.028
 -0.038

1.28

0.06
0.80
0.020

0.021
0.026

24.46***

26.56***

24.19***

  0.33***

  2.24**

 -0.075
 -0.163*

  0.11
  0.022
 -0.029

  8.85*

  1.57
  2.22
  0.21
  0.090
 -0.10

3.24
1.50
3.46
0.06
0.80

0.110
0.087
0.12
0.021
0.026

4.74
1.19
4.23
0.18
0.13
0.16

26.54***

26.74***

26.94***

  0.33***

  2.15**

 -0.123*

  0.025
 -0.034

  3.68*

  1.47
 -0.071

1.57
1.50
1.69
0.06
0.80

0.066

0.021
0.025

1.62
1.21
1.58

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

3.906

22.970

2.072

2.665

2.602

22.146

1.697

2.567

2.864

22.334

1.775

2.589

Deviance 1089.930 1078.329 1080.952
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 6A De invloed van zelfsturing op leerprestaties, gemeten via de rollenspeltoets, voor personen
die laag, middelmatig of hoog scoren op zelfsturing

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting rollenspeltoetsij
Zelfsturing
Zelfsturing laag
Zelfsturing midden
Zelfsturing hoog
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Zelfsturing*onderwijsvorm
Zelfsturing laag*onderwijsv.
Zelfsturing midden*onderwijsv.
Zelfsturing hoog*onderwijsvorm

 3.00***

 0.38***

-0.0005

 0.071

-0.0164*

0.06

0.06
0.0058

0.076

0.0076

 2.95***

 2.99***

 3.04***

 0.36***

-0.008
 0.002
-0.004

 0.064
 0.042
-0.007

-0.016
-0.053*

-0.007

0.30
0.07
0.19
0.06

0.034
0.018
0.021

0.50
0.10
0.26

0.055
0.027
0.025

 3.02***

 2.99***

 3.01***

 0.38***

 0.21*

 0.077
-0.086

0.09
0.07
0.06
0.06

0.12
0.10
0.12

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.023

0.132

0.011

0.015

0.022

0.129

0.011

0.014

0.023

0.134

0.012

0.015

Deviance 175.596 172.212 178.942
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 6B De invloed van zelfsturing op leerprestaties, gemeten via de videotoets, voor personen die
laag, middelmatig of hoog scoren op zelfsturing

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Zelfsturing
Zelfsturing laag
Zelfsturing midden
Zelfsturing hoog
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Zelfsturing laag*onderwijsv.
Zelfsturing midden*onderwijsv.
Zelfsturing hoog*onderwijsvorm

27.29***

  0.34***

  2.18**

 -0.079

1.26

0.06
0.80
0.053

 31.74***

 26.02***

 23.31***

   0.35***

   2.35**

   0.57
  -0.34
   0.34
-10.09
   1.97*

   3.41
  -1.23
  -0.28
  -0.39

4.34
1.45
2.92
0.06
0.80

0.47
0.25
0.28
6.75
1.13
3.54
0.75
0.37
0.35

26.78***

25.71***

25.90***

  0.35***

  2.49***

 -0.48**

  0.57
  2.19*

  0.04

1.52
1.45
1.68
0.06
0.80

0.19

1.55
1.09
1.49

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.443

26.907

1.533

2.988

0.756

25.487

1.293

2.829

0.515

26.345

1.270

2.922

Deviance 1185.840 1171.802 1176.489
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 7A De invloed van externe sturing op leerprestaties, gemeten via de rollenspeltoets, voor
personen die laag, middelmatig of hoog scoren op externe sturing

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting rollenspeltoetsij
Zelfsturing
Externe sturing laag
Externe sturing midden
Externe sturing hoog
Onderwijsvorm
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Zelfsturing*onderwijsvorm
Externe sturing laag*onderwijsv.
Externe sturing midden*onderwijsv.
Externe sturing hoog*onderwijsvorm

 3.00***

 0.38***

-0.0005

 0.071

-0.016*

0.06

0.06
0.0058

0.076

0.0076

 3.41***

 3.03***

 3.64***

 0.37***

 0.003
 0.057*

 0.023
-0.082*

-0.24
 0.057
-0.41
-0.020**

-0.042
-0.019
 0.064

0.25
0.06
0.29
0.06
0.006
0.028
0.018
0.037

0.34
0.093
0.37
0.008
0.040
0.030
0.044

 3.24***

 3.03***

 3.29***

 0.38***

 0.002
 0.037*

-0.036*

 0.09
 0.06
 0.09
-0.018*

0.20
0.064
0.18
0.06
0.006
0.020

0.020

0.12
0.10
0.12
0.008

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

0.023

0.132

0.011

0.015

0.020

0.124

0.011

0.014

0.021

0.126

0.011

0.014

Deviance 175.596 163.304 168.019
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 7B De invloed van externe sturing op leerprestaties, gemeten via de videotoets, voor personen
die laag, middelmatig of hoog scoren op externe sturing

Model 1 Model 2 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Intercept groep 'laag'
Intercept groep 'midden'
Intercept groep 'hoog'
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Zelfsturing
Externe sturing laag
Externe sturing midden
Externe sturing hoog
Onderwijsvorm groep 'laag'
Onderwijsvorm groep 'midden'
Onderwijsvorm groep 'hoog'
Externe sturing laag*onderwijsv.
Externe sturing midden*onderwijsv.
Externe sturing hoog*onderwijsvorm

27.29***

  0.34***

  2.18**

 -0.079

1.26

0.06
0.80
0.053

26.56***

26.95***

34.19***

  0.35***

  2.23**

 -0.062
  0.051
 -0.18
 -1.06*

  1.94
  1.19
 -5.08
  0.056
 -0.056
  0.87

3.65
1.38
4.34
0.06
0.81
0.053
0.39
0.26
0.51
4.71
1.16
5.19
0.56
0.43
0.62

26.09***

26.89***

25.91***

  0.35***

  2.26**

 -0.075

  1.59
  1.21
  1.53

1.76
1.39
1.78
0.06
0.82
0.05

1.59
1.17
1.56

Varianties Var. comp. S.E. Var. comp. S.E. Var. comp. S.E.
Tussengroepsvariantie:
�0

2 = var (U0j)

Tussen-proefp. variantie:
�

2 = var (Rij) 

1.443

26.907

1.533

2.988

1.045

25.974

1.39

2.884

0.911

26.875

1.395

2.983

Deviance 1185.840 1177.092 1182.661
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001



Bijlage V

Analyses betreffende de invloed van leerstrategieën en mentale leermodellen op
leereffect

Studie 1
Tabel 1A De invloed van leerstrategieën, gemeten via de rollenspeltoets, op leereffect

Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel
Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Diepteverwerking
Stapsgewijze verwerking
Concrete verwerking
Onderwijsvorm
Diepteverw.* onderwijsvorm
Stapsgewijze verw.* onderw.
Concrete verw.* onderwijsv.

3.04***

0.36***
0.04
0.06

 3.04***

 0.36***

-0.0045
 0.0052
-0.0031

0.04
0.06
0.0036
0.0037
0.0078

 3.00***

 0.36***

-0.0022
 0.0109*

 0.0031
 0.073
-0.0061
-0.0134*

-0.0074

0.06
0.06
0.0051
0.0049
0.0110
0.080
0.0073
0.0075
0.0155

 3.00***

 0.36***

-0.0058*

 0.0116**

 0.074

-0.0144*

0.06
0.06
0.0032
0.0049

0.081

0.0074

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

0.137

0.013

0.015

0.026

0.132

0.013

0.015

0.027

0.133

0.013

0.015

Deviance 188.369 184.115 177.963 179.694
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

Tabel 1B De invloed van leerstrategieën, gemeten via de videotoets, op trainingseffect
Model 1 Model 2 Model 3 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff. S.E.
Intercept
Voormeting videotoetsij
Versie videotoetsij
Diepteverwerking
Stapsgewijze verwerking
Concrete verwerking
Onderwijsvorm
Diepteverw. *onderwijsvorm
Stapsgewijze verw.*onderwijsv.
Concrete verw. * onderwijsvorm

27.30***

  0.35***

  2.25**

1.26
0.06
0.80

27.11***

  0.35***

  2.38***

 -0.080
  0.035
 -0.034

1.25
0.06
0.80
0.049
0.050
0.105

26.49***

  0.36***

  2.35**

 -0.020
 -0.011
 -0.031
  1.32
 -0.118
  0.089
  0.004

1.34
0.06
0.80
0.068
0.068
0.150
0.87
0.099
0.101
0.211

26.48***

  0.36***

  2.35**

 -0.027

  1.31
 -0.117

1.34
0.06
0.79
0.062

0.88
0.086

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) 

2.001

26.655

1.673

2.971

1.961

26.048

1.635

2.904

1.627

25.633

1.533

2.857

1.637

25.791

1.542

2.874

Deviance 1180.773 1176.397 1171.772 1172.944
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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Tabel 2A De invloed van mentale leermodellen, gemeten via de videotoets, op leereffect
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
Opbouw van kennis
Opname van kennis
Gebruik van kennis
Stimulerend onderwijs
Samen studeren
Onderwijsvorm
Opbouw*onderwijsvorm
Opname*onderwijsvorm
Gebruik*onderwijsvorm
Stimulerend*onderwijsvorm
Samen*onderwijsvorm

28.2
  0.31
  1.70

1.3
0.06
0.81

28.7
  0.27
  1.34
 -0.04
  0.12*

 -0.07
 -0.03
 -0.12*

1.28
0.06
0.80
0.07
0.07
0.11
0.06
0.06

27.8
  0.29
  1.41
  0.04
  0.06
 -0.15
  0.06
 -0.11
  1.52
 -0.19
  0.14
  0.11
 -0.17
  0.002

1.4
0.06
0.80
0.10
0.10
0.18
0.09
0.09
0.91
0.14
0.14
0.22
0.13
0.12

27.9***

0.28***

1.34*

0.05
0.12*

-0.14**

1.57*

-0.23*

1.4
0.06
0.80
0.10
0.07

0.06
0.91
0.13

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) 

2.641

26.447

1.858

2.995

2.891

25.117

1.861

2.846

1.995

24.563

1.609

2.781

1.985

25.012

1.631

2.831

Deviance 1151.425 1143.527 1135.475 1138.607
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001

Studie 2

Tabel 2B De invloed van mentale leermodellen, gemeten via de rollenspeltoets, op leereffect
Model 1 Model 2 Eindmodel

Vaste effecten Coëff S.E. Coëff S.E. Coëff S.E.
Intercept
Voormeting rollenspeltoetsij
Acteurij
Opbouw van kennis
Opname van kennis
Gebruik van kennis
Stimulerend onderwijs
Samenwerking

 3.26***

 0.35***

-0.13**

0.04
0.08
0.05

 3.26***

 0.31***

-0.12**

-0.004
 0.011*

 0.006
-0.0006
-0.004

0.04
0.08
0.05
0.006
0.005
0.007
0.004
0.004

 3.26***

 0.34***

-0.12*

 0.010*

0.04
0.08
0.05

0.005

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

0.104

0.007

0.013

0.007

0.097

0.007

0.013

0.005

0.099

0.007

0.013

Deviance 89.799 83.186 85.284
* p < .05    ** p < .01 *** p < .001
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