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Inleiding

Probleemstelling

Het hoger onderwijs in Nederland is volop in beweging. Het laatste decenni-
um hebben zich vele veranderingen voltrokken in deze sector. Instellingen
voor hoger onderwijs werden geconfronteerd met reorganisaties ten gevolge
van overheidsmaatregelen als de invoering van de 'Twee-fasen structuur' en
de operaties 'Selectieve Groei en Krimp' en 'Taakverdeling en Concentratie'.
De Open universiteit ging van start, een voor Nederland nieuwe vorm van
hoger open afstandsonderwijs. Studenten in het reguliere hoger onderwijs
zagen hun studieduur gereguleerd worden door maatregelen op het gebied
van de studiefinanciering. Gelijktijdig viel een explosieve groei van het aantal
deelnemers aan het hoger onderwijs te constateren. Docenten werden

uitgedaagd meer studenten in kortere tijd een volwaardige academische
opleiding te geven. Onder meer door deze veranderingen groeide de aandacht
voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Visitatiecommissies werden in het
leven geroepen om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te beoordelen.
Bij studenten nam de roep om beter doceren toe en ook bestuurders maakten
de kwaliteit van het hoger onderwijs tot speerpunt in hun beleid (zie bijv. De
Klerk, 1991).

Ook de theorievorming over en het onderzoek naar leren en instructie is
volop in beweging. TheorieEn over het ontwerpen van instructie hielden tot
voor kort weinig rekening met de resultaten van cognitief-psychologisch
onderzoek naar leerprocessen (zie bijv. Lowyck & Simons, 1991). In
klassieke instructie-ontwerptheorieEn is de ontwerper van instructie de
sturende instantie, die in hoge mate voorschrijft hoe lerenden zich dienen te
gedragen om de door de ontwerper bedachte doelstellingen te realiseren. Ten
grondslag aan deze visie op het maken van instructie ligt de gedachte dat
onderwijs in essentie neerkomt op overdracht van kennis van een externe
bron naar de lerende. Steeds meer komt deze opvatting echter onder druk te
staan. Zo signaleren Brown, Collins & Duguid (1989) dat instructie vaak
leidt tot geisoleerde en inerte kennis. Kennisgebieden door onderwijs
verworven zijn volgens hen vaak geisoleerd van elkaar bestudeerd en
opgeslagen en daarom moeilijk toegankelijk. Inertheid van kennis verwijst
naar het ook vanuit de beroepspraktijk gehoorde probleem dat leerlingen en
studenten in hun opleiding wel kennis hebben opgedaan, maar niet goed in
staat zijn deze kennis te gebruiken om problemen in de praktijk op te lossen.
Dahlgren (1984) toonde aan dat universitaire studenten na een jaar studie wel
in ingewikkelder termen over hun vak konden praten, maar dat hun misvat-
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tingen over fundamentele verschijnselen op het vakgebied niet waren
veranderd. De snelheid van technologische, beroepsinhoudelijke en maat-
schappelijke veranderingen maakt het bovendien noodzakelijk dat mensen ook
na hun schoolloopbaan in staat zijn zelfstandig nieuwe kennis te blijven
verwerven.

Als reactie op de tekortkomingen van de klassieke ontwerpkunde is recent
een levendige discussie ontstaan over de vooronderstellingen van dergelijke
ontwerptheorie8n. Zo stellen Bednar, Cunningham, Duffy en Perry (1991)
dat 'leren' geen passief, kennisabsorberend en extern gestuurd proces is,
maar een actief, constructief en zelfgestuurd proces waarbij de lerende
interne kennisrepresentaties opbouwt die een persoonlijke interpretatie
vormen van zijn of haar leerervaringen. Deze representaties veranderen
voortdurend op basis van de betekenis die mensen verlenen aan hun ervarin-
gen. Zij pleiten ervoor het ontwerpen van instructie consistent te baseren op
een theorie over de wijze waarop leerprocessen verlopen. Ook Iran-Nejad
(1990) wijst op de problemen die een conceptie van leren als een internalisa-
tie van kant-en-klare kennis die extern beschikbaar is oproept. Hij signaleert
dat deze visie de aard van leren beperkt tot een verschijnsel met maar 6dn
bron, de extern aanwezige kennis, terwijl naar zijn opvatting leren een
verschijnsel is met vele en veelsoortige bronnen. Hij wijst onder meer op de
hoge mate van externe sturing die het gevolg is van de conceptie van leren
als overdracht van kennis. Hierdoor blijft weinig ruimte over voor de interne
zelfsturing van de lerende om te werken aan zelfstandige kennisconstructie.
Aangezien leren volgens hem voor het grootste deel bestaat uit reconstructie
van reeds aanwezige kennis, is deze conceptie naar zijn oordeel ook de
oorzaak van veel motivationele problemen.

Dergelijke opvattingen zijn kenmerkend voor de constructivistische stroming
in het denken over het ontwerpen van instructie die onlangs is opgekomen
(zie ook Duffy & Jonassen, 1991; Winn, 1991). De vraag is echter of alle
lerenden beschikken over de vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstan-
dig en constructief eigen kennis op te bouwen (Perkins, 1991; Simons,  1991).
Mensen blijken van elkaar te verschillen in de wijze waarop zij gewoonlijk
informatie verwerken bij het leren. Deze habituele manier van leren wordt
meestal aangeduid met het begrip 'leerstijl' (Riding & Cheema, 1991). Ook
wanneer studenten hetzelfde onderwijs krijgen realiseren ze verschillende
leerprocessen en leerresultaten. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat
studenten verschillen in de leeractiviteiten die ze gewend zijn te ondernemen.
Zo stelden Schmeck & Geisler-Brenstein (1989) vast dat sommige studenten
vooral reproduktieve leeractiviteiten gebruikten bij hun studie, terwijl anderen
op een meer diepgaande manier dezelfde leerinhouden verwerkten.
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Uitgangspunt van dit boek is dat de kwaliteit van het hoger onderwijs staat of
valt met de kwaliteit van de leerprocessen die studenten realiseren. De
kwaliteit van de leerprocessen bepaalt immers de kwaliteit van de leerresulta-
ten die studenten bereiken. In deze studie zullen daarom de leerprocessen van
studenten en de wijze waarop die worden gestuurd centraal staan. Hoewel in
studentenadministraties veel gegevens voorhanden zijn over achtergrondken-
merken en tentamenresultaten van studenten, zijn er weinig tot geen gegevens
over de manier waarop studenten hun studie aanpakken en over de denkacti-
viteiten die ze daarbij ontplooien. Dit onderzoek heeft tot doel meer kennis
op te bouwen over de leerstijlen van studenten en de wijze waarop zij hun
leerprocessen sturen. Een belangrijke vraag in dit verband is de mate waarin
studenten in het hoger onderwijs actief, zelfstandig en constructief te werk
gaan bij hun studie. Belangrijke vragen zijn verder welke implicaties
constructief leren heeft voor het ontwerpen van instructie en hoe we 'leren
zelfstandig te leren en denken' kunnen integreren in het maken van krachtige
leeromgevingen (Simons, 1991).

Theoretisch doel van het boek is een bijdrage te leveren aan het overbruggen
van de kloof tussen theorieen over hoe mensen leren in instructiesituaties en
theoriean over hoe instructie ontworpen dient te worden. De psychologie van
het leren zal als uitgangspunt worden genomen voor ideeen over de inrichting
van onderwijsleersituaties. Praktisch doel van deze studie is een bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leerprocessen in het hoger
onderwijs. Centraal hierbij staat de vraag hoe zelfstandig, constructief en
actief leren en denken bevorderd en afhankelijk, reproduktief en passief leren
en denken ontrnoedigd kunnen worden.

In  dit boek wordt het begrip 'leerstijl' breder opgevat dan gewoonlijk.    Een
leerstijl wordt hier gedefinieerd als een samenhangend geheel van leer-
activiteiten die studenten gewoonlijk ontplooien, de wijze waarop zij hun
leerprocessen sturen, hun visie op leren en onderwijs en hun studie-motieven.
Een leerstrategie is een combinatie van denkactiviteiten die mensen gebruiken
om kennis te verwerven, te integreren en toe te passen. Kennis wordt hier
opgevat als een mentaal model van verschijnselen die zich op het vakgebied
voordoen. Onder 'leren' wordt verstaan het ontwikkelen van een manier van
denken en handelen die kenmerkend is voor de wijze waarop deskundigen
problemen op hun vakgebied aanpakken.

De onderzoeksprojecten

De empirische onderzoeken waarvan in dit boek verslag wordt gedaan zijn
verricht in het kader van twee onderzoeksprojecten. Het SVO-project
'Leerstijlen in de Open universiteit' had als belangrijk doel het construeren
van een betrouwbaar en valide diagnostisch leerstijlinstrument, dat bovendien
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bruikbaar diende te zijn in de praktijk van de studie-begeleiding en -advise-
ring van de Open universiteit (Ou). Vijf onderzoeken bij Ou-studenten die in
het kader van dit project zijn uitgevoerd worden hier gerapporteerd. Het
voornaamste doel van het VF-project 'Regulatie van leerprocessen' was meer
inzicht te verwerven in de wijze waarop leerprocessen intern en extern
worden gestuurd.   Over drie onderzoeken  die  in (lit project werden verricht
bij studenten van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) zal hier verslag
worden gedaan. Over de afzonderlijke onderzoeken zijn reeds een aantal
publicaties verschenen (zie bijv. Vermunt & Van Rijswijk, 1988; Vermunt,
1989, 1991, 1992). Het doel van de analyses die in dit boek worden
gerapporteerd is tweeledig: integrerend en theorievormend. Enerzijds is het
de bedoeling de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken met elkaar te
integreren en meer omvattende analyses te presenteren dan tot nu toe in de
afzonderlijke rapportages is gebeurd. Anderzijds is het met name de bedoe-
ling van dit boek een bijdrage te leveren aan theorievorming over leren en
instructie in het hoger onderwijs.

De opbouw van dit boek

In de eerste twee hoofdstukken wordt een theorie geschetst over sturen van
leerprocessen en het ontwerpen van instructie vanuit cognitief-psychologisch
perspectief. Leertheoriean en instructietheoriean ontstaan vaak onafhankelijk
van elkaar. Het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs vindt dikwijls plaats
zonder gebruik te maken van enige leertheorie. In het theoretisch deel van dit
boek zal een poging worden gedaan om deze twee typen theorietn met elkaar
te verbinden in een samenhangende onderwijsleertheorie. De contouren van
deze theorie, waarin de leer- en denkactiviteiten van studenten centraal staan,
zullen worden geschetst. De theorie is een uitgewerkte versie van wat
McGuinness & Nisbet (1991) de 'Dutch theory of self-regulated learning'
noemen. Hoewel de theorie is gebaseerd op recente bevindingen van
cognitief-psychologisch onderzoek naar leren en instructie, zijn niet alle
elementen ervan reeds empirisch geverifieerd. Deze verificatie zal voor een
belangrijk deel plaatsvinden in de empirische hoofdstukken van dit boek.

In hoo»tuk 1 wordt de wijze waarop studenten zelf hun leerprocessen sturen
beschreven. De cognitieve, affectieve en regulatieve activiteiten die studenten
gebruiken bij hun studie zullen worden geanalyseerd, evenals de aard en rol
van mentale leermodellen en leerorientaties. Mogelijke wijzen waarop
leeractiviteiten, mentale leermodellen en leeroriEntaties met elkaar samenhan-
gen in karakteristieke leerstijlen worden daarna besproken. Ingegaan zal
worden op de veronderstelde relaties tussen leeractiviteiten, voorkennis en
leerresultaten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een exploratie van persoons-
en contextgebonden invloeden op leerstijlen en denkactiviteiten van studen-

ten. HoofUstuk 2 gaat in op de verschillende manieren waarop het onderwijs
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(docent, boek, computer, en dergelijke) de leerprocessen van studenten kan
sturen. Drie fundamentele instructiestrategieXn die voor deze externe sturing
kunnen worden gebruikt worden hier besproken. Vervolgens wordt de manier
waarop deze onderwijsstrategieen en verschillende gradaties van zelfsturing
door studenten op elkaar inwerken aan de orde gesteld. Mogelijke congruen-
ties en fricties tussen deze twee controlevormen worden bediscussieerd. Uit
deze wisselwerkingen worden prineipes afgeleid voor een alternatieve
instructiestrategie. Dit procesgerichte onderwijs bevordert congruenties en
constructieve fricties, vermijdt destructieve fricties, en probeert de kloof
tussen leren en het ontwerpen van instructie te overbruggen. Het is gericht op
het in samenhang ontwikkelen bij studenten van denkvaardigheden en
val<inhoudelijke kennis. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een exemplari-
sche bespreking van de wijze waarop dit procesgerichte onderwijs in
verschillende typen leeromgevingen gestalte kan krijgen.

Het empirisch gedeelte bestaat uit hoofdstukken 3 tot en met 8. In deze
hoofdstukken worden een aantal theoretische vooronderstellingen empirisch
getoetst. Verschillende aspecten van de theorie waarover nog te weinig
onderzoeksgegevens beschikbaar zijn worden hierin onderzocht. Hoofismk 3
vormt de inleiding op het empirisch gedeelte. De uit de theorie afgeleide
vraagstellingen worden hier gepresenteerd. Ook wordt een overzicht gegeven
van de onderzoeken die zijn verricht om antwoord te krijgen op de gestelde
vragen. Om de onderzoeken in hun context te situeren worden de kenmerken
van het onderwijs aan de Ou en de KUB kort beschreven. In hoofdstuk 4
staat de vraag centraal welke studie-activiteiten studenten uitvoeren, hoe deze
uitvoering wordt gestuurd door interne en externe bronnen en welke
leerstijlen bij studenten zijn te onderscheiden. Daartoe worden de resultaten
gepresenteerd van twee kleinschalige interview-studies bij 35 Ou- en KUB-
studenten waarvan de gegevens kwalitatief worden geanalyseerd. Hoofdstuk 5
is gericht op het verhelderen van relaties tussen allerlei aspecten van
leerstijlen. Onderzocht wordt op welke wijze de denkactiviteiten die studenten
ontplooien bij de studie met elkaar samenhangen en welke leerstrategieBn
kunnen worden onderscheiden. Ook wordt nagegaan hoe concepties van
studenten over leren en onderwijs samenhangen in mentale leermodellen en
hoe hun persoonlijke doelstellingen, studie-motieven en studie-houdingen
samenhangen in leerorientaties. Tevens wordt daar geanalyseerd welke
verbanden er zijn tussen de leerstrategieen die studenten gebruiken en hun
mentale leermodellen en leerorientaties. Tenslotte wordt in het vijfde
hoofdstuk een antwoord gezocht op de vraag hoe stabiel leerstijlen zijn over
een langere tijdsperiode. De constructie van een diagnostisch instrument voor
leerstijlen wordt beschreven. Ook worden de resultaten gerapporteerd van vijf
onderzoeken bij 715 Ou-studenten en 795 KUB-studenten waarbij (lit
diagnostisch instrument werd afgenomen. Deze studenten waren afkomstig uit
alle leerstofgebieden van de Ou en alle studierichtingen van de KUB.
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Hoojastuk 6 heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de invloed van persoons-
en contextgebonden factoren op de leerstijlen van studenten. De leerstijlgege-
vens beschreven in hoofdstuk 5 worden daartoe in verband gebracht met
variabelen als vooropleiding, leerstofdomein, studie-ervaring, type leeromge-
ving, leeftijd en geslacht. In hoofdstuk 7 wordt onderzocht op welke wijze
leerstijlen van studenten samenhangen met verschillende indicatoren voor
tentamenresultaten binnen twee typen leeromgevingen en verschillende typen
leerstofdomeinen. Nagegaan wordt welke verbanden er zijn tussen de
leerstijlen van studenten en tentamenresultaten in termen van slaagpercentage,
studiesnelheid, gemiddeld tentamencijfer, tentamendeelname, en tentamen-
deelscores op open vragen, meerkeuzevragen, kennis-, inzicht- en toepas-
singsvragen. De gepresenteerde analyses zijn zowel verricht voor de
afzonderlijke leerstofdomeinen als over alle leerstofdomeinen heen. Hoofdstuk
8 heeft als centrale vraag wat de leereffecten zijn van een procesgericht
instructieprogramma bedoeld om de metacognitieve kennis van studenten over
constructief studeren te vergroten en hun mentale leermodel te ontwikkelen.
De constructie van een procesgericht onderwijsprogramma in leer- en
denkstrategieen wordt beschreven. In twee onderzoeken doorliepen 169 Ou-
studenten en 72 KUB-studenten verschillende versies van dit programma. De
leereffecten worden zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd. Tevens
wordt onderzocht of deze leereffecten verschillen voor studenten die
verschillen in leerstijlen en achtergrondkenmerken, of tijdbesteding aan het
programma samenhangt met leerstijlen, achtergrondkenmerken en leereffec-
ten, en of deelname aan het programma samenhangt met behaalde tentamen-
resultaten.

In hoo»tuk 9 tenslotte worden de resultaten van de empirische onderzoeken
samengevat en bediscussieerd in het licht van theorie en praktijk. Hier
worden uit de onderzoeksresultaten conclusies getrokken met betrekking tot
de in de eerste twee hoofdstukken gepresenteerde theorie en worden 'gaten'
in de theorie gedicht. Ook worden hier implicaties van de onderzoeksresulta-
ten voor de onderwijs- en opleidingspraktijk besproken. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met suggesties voor verder onderzoek.



Hoofdstuk 1

Zelfsturing van leerprocessen

1.1 Sturen van leerprocessen

Sturen van leerprocessen heeft betrekking op het uitoefenen van controle over
de inhoud, het verloop en de resultaten van leerprocessen. Deze controle is
gericht op het in gang zetten en houden van de verwerking van leerinhouden,
en maakt gebruik van kennis en opvattingen over leerprocessen. Sturing
vervult dus een intermediBrende functie tussen ideetn over hoe leerprocessen
het best gestalte gegeven kunnen worden en de feitelijke realisering van die
ideean. Dit geldt zowel voor ontwerpers van instructie als voor studenten.
Leerprocessen kunnen worden gestuurd op verscheidene niveaus, met
verschillende functies, gericht op diverse aangrijpingspunten, door middel
van verschillende activiteiten, met verscheidene stijlen en in verschillende
vormen (vgl. Sternberg, 1988).

Sturen van leerprocessen kan zich op een aantal nrveaus voltrekken. Op het

overkoepelende niveau worden leerprocessen gereguleerd door het bepalen
van de globale voorwaarden waaronder leren kan plaatsvinden. De beperking
van de studieduur in het hoger onderwijs is hier een voorbeeld van. Op
institutioneel niveau worden de meer specifieke voorwaarden geschapen,
zoals de onderwijsvormen, het cursusaanbod en de examenregelingen. Op
cursusniveau worden door docenten of ontwerpers van instructie onder meer
leerinhouden vastgesteld en in een bepaalde volgorde en vorm gepresenteerd,
instructiestrategieen gebruikt en de aard van de toetsing bepaald. Op
studentniveau tenslotte vindt het feitelijke leerproces plaats bij individuele
studenten. Hier ligt de sturing van leerprocessen voornamelijk in handen van
de lerende zelf. Op dit niveau worden alle regulatiemaatregelen van de
hogere niveaus gekleurd door de interpretatie van de student. Sturing door de
hogere niveaus kan dus alleen indirect plaatsvinden, via de betekenis die
studenten aan de getroffen maatregelen verlenen.

Sturen van leerprocessen heeft verschillende »aies. De ontwerpende functie
heeft betrekking op het cretren en plannen van leerprocessen, zoals samen-
stellen van de leerinhoud, bepalen van de leerdoelen en plannen van de
leeractiviteiten. De uitvoerende functie houdt in dat leerprocessen bij
studenten in gang worden gezet, het verloop ervan in de gaten wordt
gehouden en deze processen worden bijgestuurd als daartoe aanleiding
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bestaat. De controlerende functie betreft het beoordelen van de resultaten van
leerprocessen aan de hand van evaluatiecriteria.

Sturen van leerprocessen kan zijn gericht op diverse aangn)pingspunten. Zo
kunnen regulatiemaatregelen betrekking hebben op de leerinhoud, zoals de
keuze van leerstof, de moeilijkheidsgraad en omvang ervan en de wijze van
verduidelijking en presentatie. Een ander aangrijpingspunt vormen de
leerdoelen. Bij dezelfde leerinhoud kunnen verschillende typen doelstellingen
worden nagestreefd, bijvoorbeeld kennis, begrip, vaardigheid en conceptie-
veranderingen, maar ook een toename in zelfvertrouwen, het leveren van
hoge prestaties en het uitbreiden van sociale contacten. Sturing kan ook zijn
gericht op de leeractiviteiten die studenten ondernemen om de leerinhoud te
verwerken en daardoor hun leerdoelen te bereiken. En tenslotte kunnen
leerprocessen ook worden gereguleerd met betrekking tot de snelheid
waarmee ze zich voltrekken: het leertempo.

Sturen van leerprocessen kan worden verricht door middel van diverse
activiteiten. Cognitieve verwerkingsactiviteiten zijn denkactiviteiten die
worden gebruikt om leerinhouden te verwerken. Ze zijn gericht op elementen
van de leerstof en leiden direct tot leerresultaten in termen van kennis,
inzicht, vaardigheid, en dergelijke. Affectieve verwerkingsactiviteiten zijn
gericht op emoties die bij het leren optreden. Ze zorgen voor de verwerking
van deze gevoelens en resulteren in een intern affectief klimaat bij de
lerende, dat de cognitieve verwerkingsprocessen kan bevorderen of hinderen.
Metacognitieve regulatie-activiteiten zijn denkactiviteiten die worden gebruikt
om leerprocessen te coOrdineren en controleren. Ze zijn gericht op het sturen
van de cognitieve en affectieve verwerkingactiviteiten en leiden daardoor
indirect tot leerresultaten (Thomas, 1988; Short & Weisberg-Benchell, 1989).

Sturen van leerprocessen kan plaatsvinden met verschillende stijlen. Deze
stijlen bestaan uit een drietal componenten, te weten strategieEn, mentale
modellen en orientaties. Leerstrategieen zijn combinaties van leeractiviteiten
die door studenten vaak in samenhang worden gebruikt. Men kan pas van een
leerstrategie spreken wanneer studenten die uit eigen beweging gebruiken,
zonder hulp van anderen. Hierin onderscheiden ze zich van instructiestrate-
gieEn, combinaties van activiteiten die door docenten of ontwerpers van
instructie worden gebruikt met de bedoeling dat studenten iets leren (Shuell,
1988). Een mentaal model van leren en instructie  is een samenhangend stelsel
van opvattingen over leer- en instructieprocessen. Dit bepaalt onder meer wat
iemand onder leren verstaat, welke leeractiviteiten voor mogelijk en wense-
lijk worden gehouden, wat als eigen taken worden beschouwd in het
instructieleerproces en welke taken aan anderen worden toebedacht. Een
derde component is de leer- of instructieoriEntatie. Dit betreft de meer
algemene gerichtheid en doelstelling van een student of opleidingsinstituut,
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zoals een beroepsgerichte of academische orientatie. Een leerstijl kan worden
omschreven als een samenhangend geheel van leerstrategieen, -modellen en
-orientaties dat kenmerkend is voor een bepaalde student in een bepaalde
periode. In analoge zin kan ook van instructiestijlen worden gesproken.

Sturen van leerprocessen kan plaatsvinden in verschillende vormen. Bij de
extern gestuurde vorm wordt de controle over de inhoud, het verloop en de
resultaten van een leerproces door een externe bron (docent, ontwerper van
instructie, medestudent) uitgeoefend. Bij de interne of zelfgestuurde vorm
vindt deze controle door de student zelf plaats. Bij de stuurloze vorm is de
regulatie van het leren door zowel externe bronnen als de student zelf te
gering waardoor ondoelmatige leergedragingen gaan plaatsvinden, zoals
persisteren in inefficiEnte werkwijzen en voortijdige betindiging van
leerprocessen. De overgestuurde vorm representeert het andere uiterste, die
eveneens een verstoring van het leerproces tot gevolg heeft. In dit geval is er
sprake van een te sterke sturing van het leren door zowel externe bronnen als
door de student zelf (Simons & Vermunt, 1986; Rasenberg, Gresnigt & Van
der   Klauw, 1987; Clark,    1990). In tabel    1.1    worden   de   verschillende
aspecten van het sturen van leerprocessen samengevat.

Tabel  1.1  Sturen van leerprocessen

Niveaus Aangrijpingspunten Vonnen

Overkoepelend Leerinhoud Extern gestuurd
Institutioneel Leerdoelen Intern gestuurd
Cursus Leeractiviteiten Stuurloos
Student Leertempo Overgestuurd

Functies Activiteiten Stijlen
Ontwerpend Cognitieve StrategieEn
Uitvoerend Affectieve Mentale modellen
Controlerend Regulatieve OriEntaties

Instructie leidt niet zonder meer tot leren. De leeractiviteiten die studenten
ondernemen bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de leerresultaten die
ze boeken. Om leren te laten plaatsvinden zijn activiteiten door de lerende
noodzakelijk. De instructie kan nog zo goed zijn, uiteindelijk is het de
student zelf die zich kennis, inzichten en vaardigheden eigen moet maken
(Brown, 1987; Resnick, 1989; Bransford, Vye, Adams & Perfetto, 1989). In
dit hoofdstuk wordt daarom begonnen met een analyse van de wijze waarop
mensen leren en de cognitieve, affectieve en regulatieve activiteiten die zij
daarbij ontplooien. In het volgende hoofdstuk staat de externe sturing van
leerprocessen centraal.
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1.2 Cognitieve verwerkingsactiviteiten

Een eerste type leeractiviteiten zijn die denkactiviteiten die studenten gebrui-
ken om informatie te verwerken en daardoor hun leerdoelen te bereiken.
Soorten informatie die vaak in leerinhouden voorkomen en waarop deze
activiteiten zijn gericht zijn bijvoorbeeld feiten, begrippen, formules, redene-
ringen, argumenten, definities, theorietn, visies en conclusies. Cognitieve
verwerkingsactiviteiten leiden direct tot bepaalde leerresultaten op het
mentale vlak, zoals kennis, begrip, inzicht, overzicht, en vaardigheid, of op
het materiele vlak, bijvoorbeeld aantekeningen, onderstrepingen, een schema,
een werkstuk, een samenvatting en een oplossing voor een probleem. Uit
onderzoek naar de aard van deze denkactiviteiten komen de volgende acht
categorietn als belangrijkste naar voren (Janssen & De Neve, 1988; Pask,
1988; Marton, 1988; Svensson, 1989; Schmeck, Geisler-Brenstein & Cercy,
1991; Riding & Cheema, 1991).

* Relateren: zoeken naar verbanden tussen verschillende onderdelen van de
leerinhoud, tussen de onderdelen en het geheel, de grote lijn van de studiestof
en tussen nieuwe informatie en de eigen voorkennis of preconcepties. Van
relateren is bijvoorbeeld sprake wanneer studenten analogieBn proberen te
bedenken tussen problemen op het vakgebied, uitzoeken wat de overeenkom-
sten en verschillen tussen theorieEn zijn, informatie uit de cursusstof vergelij-
ken met wat ze weten uit andere bronnen en zich afvragen wat de onderwer-
pen uit verschillende hoofdstukken van een studieboek met elkaar te maken
hebben (Vosniadou, 1989).
* Structureren: samenbrengen van afzonderlijke stukken informatie in een
georganiseerd geheel, proberen structuur aan te brengen in de leerstof en
integreren van nieuw verworven kennis in kennis waarover men reeds
beschikt. Deelactiviteiten binnen deze categorie zijn dat studenten de kernbe-
grippen uit een artikel en de relaties ertussen weergeven in een overzichtelijk
schema, een samenvatting maken van de grote lijn van een hoofdstuk, zich
een totaalbeeld van een cursus proberen te vormen en onderwerpen die
afzonderlijk worden behandeld proberen te ordenen onder overkoepelende

principes of thema's (Kirby & Pedwell,  1991).* Analyseren: opsplitsen van een groter geheel in de onderdelen waaruit het
is samengesteld, stap voor stap uitzoeken welke verschillende aspecten aan
een probleem, gedachtengang of theorie zijn te onderscheiden. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake als studenten specifieke details en feitelijke informatie
grondig onderzoeken, de onderdelen van de leerstof afzonderlijk en achter-
eenvolgens verwerken, onderzoeken waaruit de opeenvolgende stappen in een
bewijsvoering zijn opgebouwd en hoofdstuk voor hoofdstuk van een studie-
boek stapsgewijs en gedetailleerd bestuderen (Entwistle & Waterston, 1988).* Concretiseren: zich concrete voorstellingen proberen te vormen bij abstrac-
te informatie, ontleend aan verschijnselen die al bekend zijn. Activiteiten in
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deze categorie zijn voorbeelden en toepassingen proberen te bedenken,
informatie in de studiestof vergelijken met eigen persoonlijke ervaringen,
onderwerpen die worden behandeld in verband brengen met gebeurtenissen in
de dagelijkse werkelijkheid en zich visuele beelden proberen te vormen van
de praktische consequenties van een redenering (Schmeck et al, 1991).
* Toepassen: zich oefenen in het gebruiken van leerinhouden. Dit is bijvoor-
beeld het geval wanneer studenten proberen kennis die ze door studie hebben
verworven te gebruiken om de omringende (sociale, juridische, fysische,
chemische, etc.) wereld op een nieuwe en andere manier te begrijpen, nieuwe
kennis toepassen in activiteiten buiten de studie, leerinhouden gebruiken om
ervaringen en gebeurtenissen in de actualiteit op hun vakgebied te interprete-
ren en proberen problemen op te lossen met gebruikmaking van wat ze
hebben geleerd (Marton, 1988).
* Memoriseren en herhalen.· inprenten van afzonderlijke informatie door deze
een aantal malen voor zichzelf te herhalen. Tot deze categorie behoren
activiteiten als definities, rijtjes met kenmerken en formules uit het hoofd
leren, theorieen, visies en conclusies van buiten leren, de hoofdzaken in de
studiestof na verloop van tijd nogmaals doornemen en de leerstof regelmatig
en net zo vaak herhalen tot deze uit het hoofd gereproduceerd kan worden
(Schmeck & Geisler-Brenstein, 1989).
* Kritisch verwerken: meedenken met auteurs, docenten en medestudenten,
een eigen inbreng hebben en niet zomaar alles accepteren wat geschreven
staat of gezegd wordt, zoals eigen conclusies trekken op basis van feiten en
argumenten, nagaan of conclusies en visies van anderen in overeenstemming
zijn met de feiten, zelf zaken uitzoeken, toetsen van de logica van de redene-
ring van een auteur, vormen van eigen interpretaties en meningen, relativeren
van uitspraken van deskundigen en zich een persoonlijk oordeel vormen over
de juistheid van gepresenteerde informatie (Paul, 1990).
* Selecteren: onderscheiden van hoofd- en bijzaken, reduceren van grote
hoeveelheden informatie tot de belangrijkste onderdelen. Studenten doen dit
vaak door kernbegrippen te markeren cf onderstrepen, sommige onderdelen
extra grondig te bestuderen en andere stukken juist vluchtiger door te nemen,
aantekeningen te maken en door de aandacht vooral te richten op bepaalde
typen informatie in de studiestof, zoals feiten en definities, of grote lijnen en
globale samenhangen, of praktisch bruikbare oplossingsmethoden (Van Hout
Wolters, 1990).

1.3 Affectieve verwerkingsactiviteiten

Een tweede type leeractiviteiten heeft te maken met de rol die affectieve
variabelen spelen bij leerprocessen. Deze affectieve activiteiten die studenten
gebruiken om gevoelens te verwerken die zich bij het leren voordoen, leiden
tot een gemoedstoestand die positief, neutraal of negatief kan uitwerken op de
voortgang van het leerproces. Op basis van onderzoek naar de aard van deze
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affectieve activiteiten, kunnen ze worden ingedeeld in een aantal verschillen-
de categorieen (Kuhl, 1987; Boekaerts, 1988, 1991a; Palmer & Goetz, 1988;
Corno, 1989; McCombs & Whisler, 1989).

* Attribueren: toeschrijven van (tussen)resultaten die in een leerproces
worden geboekt aan oorzakelijke factoren: stabiele versus variabele, contro-
leerbare versus oncontroleerbare, globale versus specifieke en interne versus
externe. Zo kunnen studenten faalervaringen wijten aan een gebrek aan eigen
inspanning, een variabele, controleerbare, specifieke, interne factor, of aan
een gebrek aan eigen bekwaamheid. Succeservaringen kunnen bijvoorbeeld
worden toegeschreven aan de kwaliteit van de instructie, aan toeval, of aan
het gebruik van de juiste leeractiviteiten (Van Overwalle, Segebarth &
Goldchstein, 1989).
* Motiveren: opbouwen en onderhouden van de wil om te leren. Motiveren
kan betrekking hebben op zowel algemene als taakspecifieke leermotivatie.
Voorbeelden zijn dat studenten zichzelf belonen wanneer ze bepaalde subdoe-
len hebben bereikt, denken aan de negatieve consequenties als ze zin hebben
ermee op te houden, proberen bij zichzelf interesse op te wekken voor een
vak, tegen zichzelf praten om de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid
voor het welslagen van een leerproces te benadrukken, en vragen naar de
studieproblemen van anderen  (Hidi,   1990).
* Concentreren: richten van de aandacht op taakrelevante aspecten en omgaan
met handelingsafleidende, taakirrelevante gedachten en emoties. Dit heeft
onder meer betrekking op de duur en intensiteit van de aandacht. Hiervan is
bijvoorbeeld sprake wanneer studenten verlangens naar alternatieve bezighe-
den uitschakelen, de intensiteit van de aandacht verhogen wanneer ze al
langdurig geconcentreerd bezig zijn en persisteren in de taakuitvoering
wanneer zich problemen voordoen (Reynolds & Shirey, 1988).
* Zichzelf beoordelen: evalueren, afieiden van oordelen over zichzelf als
lerende. Deze beoordelingen kunnen betrekking hebben op de eigen be-
kwaamheid in het algemeen of ten opzichte van bepaalde vakken. Voorbeel-
den zijn zichzelf laag of juist hoog inschatten wat betreft het vermogen tot
zelfstandig leren, het vak wiskunde of alleen een bepaalde taak, en gedachten
die opkomen bij moeilijkheden en betrekking hebben op het eigen onvermo-
gen de studie of leertaak succesvol te volbrengen. Ze dragen bij tot een
bepaald zelfconcept of zelfbeeld (Schunk, 1991).
* Waarderen: subjectieve waarden toekennen resulterend in de wil of onwil
om energie te investeren. Hiertoe behoren onder meer de wijze waarop
lerenden de taakrelevantie, de tijd en mentale inspanning die het vergt om
bepaalde leeractiviteiten te verrichten, en de bijdrage van een leertaak aan het
bereiken van hun persoonlijke doelstellingen, inschatten (Boekaerts, 199la).* Inspannen: verrichten van denkactiviteiten die mentale energie vereisen.
Energetische aspecten van leren betreffen onder meer de aard en hoeveelheid
van de mentale inspanning door lerenden. Sommige denkactiviteiten kunnen
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routinematig en automatisch worden verricht (bijvoorbeeld memoriseren),
andere vereisen meer constructieve inspanning en bewuste, metacognitieve
sturing (bijvoorbeeld structureren). Ook dezelfde activiteiten kunnen op
verschillende momenten door een student met meer of minder inspanning
worden verricht (Burtis, Chan, Bereiter & Scardamalia, 1989).
* Emoties opwekken.· genereren, in stand houden en herstellen van positieve
gevoelens als welzijn, zelfvertrouwen, betrokkenheid en toegewijdheid, en
omgaan met negatieve gevoelens als angst, onrust, woede, stress, onzeker-
heid, twijfel, frustratie en hulpeloosheid. Deelactiviteiten binnen deze
categorie zijn geruststellend tegen zichzelf praten, stress vermijden, persoon-

lijke en realistische leerdoelen stellen, en allerlei affectieve interpretaties en
percepties van de voortgang en de resultaten van een leerproces (Kuhl,  1987).
* Venvachten: opbouwen van verwachtingen over het verloop en de resulta-
ten van een leerproces. Faalverwachtingen zijn bijvoorbeeld dat studenten
denken dat ze een taak niet met succes kunnen volbrengen, onvoldoende tijd
hebben, de taak te moeilijk is en leerdoelen niet haalbaar zijn, en daarmee

geassocieerde gevoelens. Bij succesverwachtingen geldt het omgekeerde
(Pintrich & De Groot, 1990).

1.4 Metacognitieve regulatie-activiteiten

Metacognitieve regulatie van leerprocessen heeft betrekking op het uitoefenen
van controle over zowel de cognitieve als affectieve verwerking van leerin-
houden. Strikt genomen zouden regulatieprocessen gericht op gevoelsmatige
reacties op leerprocessen, zoals het nadenken over emoties die een leerproces
oproept, aangeduid dienen te worden met de term 'meta-affectieve' processen

(vgl. Kuhl & Kraska, 1989). Om het aantal benodigde begrippen echter niet
nodeloos op te voeren zal hier voor dit type denkprocessen ook het begrip
'metacognitief worden gebruikt. Hieronder valt bijvoorbeeld de regulatie van
de motivatie, emoties, inspanning en concentratie. Metacognitieve regulatie-
activiteiten zijn die denkactiviteiten die studenten gebruiken om leerinhouden
te kiezen, controle uit te oefenen over hun verwerkings-activiteiten en het
verloop en de resultaten van hun eigen leerprocessen te sturen. Deze zelfre-
gulatie kan meer of minder bewust plaatsvinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om het flexibel gebruik van verschillende verwerkingsactiviteiten, afhankelijk
van de omstandigheden en tussenresultaten die in het leer- of probleemoplos-
singsproces worden geboekt. Door diverse onderzoekers op dit gebied
worden de volgende categorieen van metacognitieve activiteiten als belangrijk
aangemerkt (Brown, Armbruster & Baker, 1986; Simons & Vermunt, 1986;
Schumacher, 1987; Zimmerman, 1989; Iran-Nejad, 1990; De Jong, 1992).

* Orienteren: voorbereiden van een leerproces door kenmerken van de
leertaak, leersituatie en toetsing te inspecteren en na te denken over mogelij-
ke en gewenste leerdoelen, leerinhouden en verwerkings-activiteiten om die
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doelen te bereiken, benodigde hulpmiddelen, eigen kenmerken zoals voorken-
nis en contextuele factoren als beschikbare tijd (Simons & Liew-On, 1991).* Plannen: ontwerpen van een leerproces en vaststellen van een handelings-
plan op basis van de informatie die de ori8ntering oplevert, bijvoorbeeld door
het vaststellen van de leerdoelen, benodigde hulpmiddelen, leerinhouden,
verwerkings-activiteiten die het meest geschikt zijn om de leerdoelen te
realiseren, de volgorde van leeractiviteiten en studie-onderdelen en de tijd die
aan elk taakonderdeel wordt besteed. Plannen houdt in het zo goed mogelijk
proberen te voorspellen hoe het leerproces zal verlopen (Volet,  1990).
* Proces bewaken.' tijdens de taakuitvoering in de gaten houden of het
leerproces volgens plan verloopt, zoals men zich dat had voorgesteld.
Procesbewaking ('monitoring') houdt in dat lerenden actief observeren en
registreren of de leeractiviteiten die ze gebruiken ook vorderingen bewerk-
stelligen in de richting van de gewenste eindresultaten. Deelactiviteiten zijn
dat studenten constateren dat ze iets niet goed begrijpen, waarnemen dat ze
zenuwachtig worden, zich realiseren dat de taak veel nieuwe elementen bevat
en opmerken dat ze een stuk tekst al  vier keer gelezen hebben zonder te
weten wat er in staat (Garner & Alexander,  1989).
* Toetsen: controleren of men de leerstof voldoende begrijpt, kan onthouden,
kan toepassen, of men voldoende inzicht en overzicht heeft, en dergelijke;
controleren of de feitelijk gerealiseerde leerresultaten overeenkomen met de
leerdoelen die men in gedachten had. Tot deze categorie behoren activiteiten
als zichzelf vragen stellen en proberen die te beantwoorden, in eigen woorden
trachten weer te geven wat wordt bedoeld, problemen en opgaven bedenken
en die proberen op te lossen, eigen conclusies vergelijken met die in de
studietekst staan, en definities, formules, kenmerken en feiten uit het hoofd
proberen te reproduceren (De Jong, 1989).
* Diagnostiseren: vaststellen van hiaten in de eigen kennis en vaardigheden
en in de beheersing van de studiestof; onderzoeken van mogelijke oorzaken
van moeilijkheden of successen die tijdens het leerproces optreden, en van
het niet (snel genoeg) bereiken van de beoogde leerdoelen. Voorbeelden zijn
dat studenten de aard van hun begripsmoeilijkheden onderzoeken, nagaan hoe
het komt dat ze een probleem niet op kunnen lossen, nagaan wat ze precies
wel en niet begrijpen of kunnen onthouden, en de oorzaak proberen te
achterhalen van een bereikt leerresultaat, die bijvoorbeeld gezocht kan
worden in onvoldoende voorkennis, gebrek aan interesse, gebruikte leeracti-
viteiten, een onrealistische planning, te hoog gegrepen leerdoelen en moeilij-
ke stof (Vermunt & Van Rijswijk,  1988).*

BO'sturen. veranderingen aanbrengen in de oorspronkelijke planning op
basis van de resultaten van bewakende, toetsende en diagnostische activitei-
ten; beslissen tot alternatieve leeractiviteiten, leerdoelen en/of leerinhouden
gedurende het leren bij moeilijkheden. Andere deelactiviteiten zijn ervoor
zorgen gemotiveerd te blijven, hulp vragen, extra aandacht besteden aan
bepaalde leerstofonderdelen, de eigen voorkennis bijspijkeren, andere
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leerdoelen gaan nastreven, doorgaan op dezelfde wijze, meer inspanning
verrichten, anders attribueren, andere leeractiviteiten uitproberen, meer tijd
besteden aan het leren en een leerstofonderdeel laten vallen. Tijdens het leren
blijkt vaak dat plannen niet helemaal kloppen; ervaringen leren dat over een
bepaald aspect van te voren toch niet genoeg bekend was om goed te kunnen
voorspellen. Lerenden sturen tijdens een leerproces ook hun doelen en de
criteria waaraan ze hun leerresultaten toetsen voortdurend bij (Elshout-Mohr
&  Van  Daalen-Kapteijns,   1990).
* Evalueren: beoordelen in hoeverre de uiteindelijke leerresultaten die zijn
bereikt overeenstemmen met de geplande einddoelen en in hoeverre het
leerproces verlopen is zoals men zich dat aanvankelijk had voorgesteld.
Deelactiviteiten zijn hierbij onder meer proeftentamens maken, tentamens van
voorgaande gelegenheden maken, voor zichzelf vragen bedenken en proberen
te beantwoorden, zich laten 'overhoren' door bijvoorbeeld medestudenten, en
de hoofdzaken van een cursus in eigen woorden proberen weer te geven
(Paris & Winograd,  1990).* Reflecteren: overdenken van wat er tijdens het leren allemaal heeft plaats-
gevonden en nadenken over leren, instructie, leeractiviteiten, leerervaringen,
samenwerking met medestudenten, de taakverdeling in het instructieleerpro-
ces tussen student, instructie en medestudenten in het algemeen. Deelactivitei-
ten zijn nadenken over de gevolgde werkwijze, over welke leeractiviteiten
een volgende keer eens uitgeprobeerd kunnen worden en over de zin van
samenwerking met andere studenten. Hierdoor worden kennis en inzichten
opgebouwd die bij het ontwerpen van toekomstige leerprocessen gebruikt
kunnen worden (Jilrvinen, 1989). In tabel 1.2 worden de verschillende
categorieen leeractiviteiten samengevat.

Tabel 1.2 Een categorisering van leeractiviteiten.

Cognitieve Afrectieve Regulatieve

Relateren Attribueren Orienteren
Structureren Motiveren Plannen

Analyseren Concentreren Proces bewaken
Concretiseren Zichzelf beoordelen Toetsen

Toepassen Waarderen Diagnostiseren
Memoriseren Inspannen Busturen
Kritisch verwerken Emoties opwekken Evalueren
Selecteren Verwachten Reflecteren
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1.5 Mentale modellen van leren

Instructie leidt Iliet zonder meer tot leeractiviteiten. De mentale modellen van
leren en instructie die studenten hebben, bepalen hun interpretaties van de
sturingsmaatregelen die de instructie treft. Deze interpretaties en percepties
zijn vervolgens in belangrijke mate verantwoordelijk voor de aard van de
leeractiviteiten die een student onderneemt.

In onderwijspsychologisch onderzoek valt een verschuiving in belangstelling
te constateren van kennis over de leerstof naar concepties van de verschijnse-
len waar de leerstof over gaat (Perkins & Simmons, 1988; Marton, 1990).
Het geheel van deze concepties en misconcepties wordt ook wel aangeduid
met het begrip 'mentaal model' (Schnotz, 1987; White & Frederiksen, 1989).
Een mentaal leermodel kan worden omschreven als een samenhangend stelsel
van leerconcepties: concepties en misconcepties over leerprocessen. Het
vormt een mentale representatie van allerlei aspecten die bij leerprocessen
zijn betrokken: wat leren inhoudt, welke verschijnselen ermee samenhangen
en hoe leerprocessen het best gestalte gegeven kunnen worden. Een mentaal
leermodel is een persoonlijke theorie over leren en instructie (vgl. Boekaerts,
1987).   Het gaat hierbij om kennis en opvattingen over mogelijke leerdoelen,
leertaken en leersituaties en hun kenmerken, over leeractiviteiten die mogelijk
zijn, over kenmerken van zichzelf als lerende en over combinaties tussen
deze variabelen. Deze metacognitieve kennis en concepties bepalen wat
studenten onder 'leren' verstaan en op welke wijze ze leertaken, leerdoelen
en leersituaties interpreteren. Ze kunnen worden opgevat als leerstrategische
voorkennis, preconcepties of denkbeelden (zie ook Alexander, Schallert &
Hare,  1991).

Mentale leermodellen vormen een aspect van metacognitie. Aan metacognitie
zijn twee componenten te onderscheiden: een meer dynamisch aspect Chet
sturen van eigen denk- en leerprocessen door middel van regulatie-activitei-
ten) en een meer statisch aspect (Brown, 1987; Flavell, 1987). Deze laatste
component betreft de kennis, opvattingen, concepties en denkbeelden die
mensen hebben over leerprocessen, het functioneren van het eigen denken en
de variabelen die daarop van invloed zijn. Voorbeelden van metacognitieve
kennis en concepties zijn:
- kennis hebben van de mogelijkheden en beperkingen van het eigen

denkvermogen en de eigen leerstijl,
-  zich bewust zijn van de eigen manier en ander mogelijke manieren van

leren en denken,
-  weten dat verschillende denkactiviteiten nuttig en bruikbaar zijn in ver-

schillende leersituaties, afhankelijk van bijvoorbeeld beschikbare tijd,
interesse, voorkennis en de aard van de leertaak en leerdoelen,

-   visies op de eigen rol en verantwoordelijkheid in leerprocessen,
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-   denken dat 'leren' vooral betekent zich kennis van anderen proberen eigen
te maken en

-   concepties van de taakverdeling tussen zichzelf en anderen bij het uitvoe-
ren van leertaken.

Parallel aan de verschuiving in onderzoeksbelangstelling van vakinhoudelijke
kennis naar concepties, heeft een verschuiving plaatsgevonden van leerstrate-
gische kennis naar concepties. Aanvankelijk werd veel onderzoek gedaan naar
kennis die mensen hebben van allerlei specifieke feiten over leren, zoals de
duur van het korte-termijn geheugen. Fischer & Mandl (1984) ontwikkelden
een taxonomie voor deze kennis. Recent staan de gehele, samenhangende
stelsels van concepties van leren en verschijnselen die daarmee samenhangen,
de mentale leermodellen, meer centraal. Deze leerconcepties kunnen in een
zestal categorieEn worden gegroepeerd.

* Concepties van leer- en denkactiviteiten. Een mentale representatie van een
leer- of denkactiviteit is ons inziens een noodzakelijke voorwaarde voor het
bewust uitvoeren ervan. Deze concepties vormen mentale representaties van
leeractiviteiten die mogelijk zijn om bepaalde voorkennis of preconcepties te
veranderen in gewenste leerresultaten (Kluwe,  1987). Een opdracht als  "maak
een samenvatting" wordt onder invloed van deze concepties bijvoorbeeld
gernterpreteerd als "schrijf de belangrijkste feiten en definities   over",   of
"geef in eigen woorden het betoog van de auteur weer".
*   Concepties  van  zichzelf als   leren(le. Dit betreft het beeld dat studenten van
zichzelf als lerende hebben, hun zelfconcepten en zelfwaarden (Palmer &
Goetz, 1988; Eshel & Kurman, 1991). Het gaat hierbij onder meer om
opvattingen over de eigen sterke en zwakke kanten, in het algemeen of ten
aanzien van bepaalde vakken (subjectieve competentie). Ze vormen mentale

representaties van zichzelf als lerenden.
* Concepties van leerdoelen. Deze denkbeelden vormen mentale representa-
ties van de leerdoelen die studenten voor mogelijk houden. Het doel van een
opdracht als "bestudeer hoofdstuk 4" wordt afhankelijk van deze concepties

geinterpreteerd als bijvoorbeeld "hoofdstuk 4 kunnen reproduceren" of
"hoofdstuk 4 kritisch kunnen bespreken" (Volet, 1990).
* Concepties van leenaken. Deze concepties vormen mentale representaties
van mogelijke leertaken en hun kenmerken. Een voorbeeld zijn concepties
van de manier waarop studieteksten zijn opgebouwd: horizontaal, waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende niveaus van informatie
in een tekst, of verticaal, waarbij deze niveaus wel worden onderkend (SaljO,

1984).
* Concepties van leren en studeren. Dit betreft meer algemene visies op, en
opvattingen over wat leren en studeren in essentie inhouden en over combina-
ties van de eerder beschreven concepties. Visies op leren kunnen varieren van
een reproduktieve conceptie, waarin leren wordt gezien als het opnemen en
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opslaan van door de instructie aangeboden kennis, tot een meer constructieve
visie op leren, waarbij het beter proberen te begrijpen van de werkelijkheid
op een bepaald vakgebied op de voorgrond staat (Marton & SaljO, 1984).
Combinaties betreffen onder meer concepties van de wijze waarop bepaalde
voorkennis, aanwezige vaardigheden en preconcepties via het gebruik van
leeractiviteiten kunnen worden omgezet in gewenste kennis, vaardigheden of
concepties. Deze, meer algemene opvattingen blijken samen te hangen met de
wijze waarop studenten allerlei andere centrale begrippen binnen een instruc-
tieleercontext interpreteren, zoals 'inzicht', 'toepassen', en 'kennis'    (Van
Rossum, Deijkers & Hamer, 1985; Bereiter & Scardamalia, 1989; Schom-
mer,  1990).
* Smringsconcepties: denkbeelden over de taakverdeling tussen zichzelf en
anderen bij leerprocessen. Nauw verbonden met concepties van leren en
studeren zijn taakopvattingen over de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen zichzelf, de instructie en medestudenten bij het eigen leren (Simons &
Vermunt, 1986; Dansereau, 1988). Zo vonden Van Rossum et al (1985)
verschillende concepties over wat 'goed onderwijs' in essentie inhoudt,
variBrend van een dirigistische conceptle, waarin alle verantwoordelijkheid
voor de vormgeving en het welslagen van een leerproces bij de instructie
wordt gelegd, tot ideean waarin een voorkeur voor meer open vormen van
instructie centraal staat en waarbij studenten persoonlijke verantwoordelijk-
heid accepteren voor de leerresultaten die zij boeken (zie ook McCombs,
1989). MeKinley (1983) stelde vast dat studenten verschillende opvattingen
hadden over de waarde en inhoud van samenwerking met medestudenten bij
het leren en studeren.

Studenten interpreteren instruetiemaatregelen in termen van hun mentale
leermodellen. Niet deze instructiemaatregelen, maar de interpretaties ervan
sturen hun leergedrag. Wanneer bijvoorbeeld studenten van opvatting zijn dat
activiteiten als relateren, concretiseren, motiveren, toetsen en diagnostiseren
niet hun taak zijn, maar door de instructie of medestudenten uitgevoerd
moeten worden, zijn ze niet zo snel geneigd zelf deze activiteiten te verrich-
ten als ze leren, ook niet wanneer ze daartoe opgedragen worden (vgl. Nolen
& Haladyna, 1990). Deze concepties en misconcepties oefenen daarom een
grote invloed uit op de wijze waarop studenten leren en de leeractiviteiten die
ze daarbij verrichten. Ze bepalen hun percepties van leersituaties en van wat
ze denken dat van hen wordt verwacht. Een onrealistisch laag zelfbeeld kan
bijvoorbeeld resulteren in snel opgeven wanneer zich moeilijkheden voordoen
en in het attribueren van successen aan vooral externe oorzakelijke factoren.
Hoe meer geelaboreerd deze mentale leermodellen zijn, hoe veelzijdiger
studenten te werk kunnen gaan bij het leren. In een onderzoek door Van
Rossum & Schenk (1984) bleken de opvattingen over leren en onderwijs van
studenten nauw samen te hangen met hun leeractiviteiten: studenten met
reproduktieve concepties hanteerden meer memoriserende activiteiten bij het
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studeren, terwijl studenten met constructieve concepties meer relaterende en
structurerende activiteiten gebruikten.

1.6 Leerori8ntaties

Niet alleen leerconcepties oefenen via de interpretaties van instructiernaatre-
gelen invloed uit op de leeractiviteiten die studenten verrichten, maar ook
hun persoonlijke doelstellingen en intenties bij het volgen van een opleiding
of cursus. Deze behoeven niet overeen te komen met de leerdoelen die
ontwerpers van instructie het belangrijkst vinden. Leerorientaties hebben
betrekking op het gehele domein van persoonlijke doelstellingen, intenties,
motieven, verwachlingen, houdingen, zorgen en twijfels van studenten bij het
volgen van een opleiding of cursus (Gibbs, Morgan & Taylor, 1984; Entwist-
le, 1988). Ze beYnvloeden het leren doordat studenten, binnen het repertoire
aan leeractiviteiten dat ze beheersen, vooral die activiteiten gebruiken
waarmee ze hun persoonlijke doelen en intenties het best denken te kunnen
realiseren.

Vaak   wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke, extrinsieke   en
prestatiegerichte leeroriEntaties (Boekaerts, 1987; Ames & Archer, 1988;
Watkins, Biggs & Regmi, 1991). Bij een intrinsieke oriEntatie wordt vooral
uit interesse in het vakgebied gestudeerd en om de leerstof te beheersen.
Extrinsiek geOrienteerde studenten beschouwen hun opleiding vooral als
middel tot een ander doel, zoals certificaten. Prestatie-orientatie betreft het
streven naar hoge studieprestaties, ongeacht of de leerstof interessant gevon-
den wordt of niet. Dit oriEntatietype kan in meer of mindere mate samengaan
met zowel een intrinsieke als extrinsieke leeroriEntatie.

Onderzoek laat zien dat bij volwassenen een grote diversiteit aan leeroritnta-
ties voorkomt (Spanard, 1990). Sommige hiervan liggen op het terrein van de
arbeidTmarkt, met persoonlijke doelen en intenties vari8rend van het behalen
van kwalificaties tot zichzelf bekwamen in het uitoefenen van een bepaald
beroep. Een tweede type zijn de orientaties gericht op de eigen persoon,
zoals eigen ontwikkeling, zichzelf bewijzen en zich uittesten. Ook komen
meer academische oriEntaties voor, waarbij de intenties gericht zijn op het

uitdiepen van interesse in een vakgebied, verder komen in het onderwijs, of
leren om het leren zelf. Tenslotte is er een categorie oriEntaties die niet
zoveel met de opleiding of cursus zelf te maken heeft, maar meer op de
omstandigheden waaronder het leren plaatsvindt. Bij deze conditionele
leerorientaties liggen de doelstellingen van studenten op terreinen als het
opdoen of onderhouden van sociale contacten en het wegkomen uit de
dagelijkse sleur (Gibbs, Morgan & Taylor, 1984; Houtkoop, 1987; Doets,
1988). Deze persoonlijke doelen en intenties blijken samen te hangen met de
redenen waarom studenten cursussen en leerstofgebieden kiezen, de zorgen
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die ze zich maken, het belang dat ze hechten aan tentamens en de mate
waarin ze het niveau van de opleiding belangrijk vinden (Gibbs et al, 1984).

Leeroriantaties oefenen hun invloed op de leeractiviteiten die studenten
ondernemen, zo wordt verondersteld, vooral uit via affectieve processen, met
name de waarden die ze toekennen aan een leersituatie of leertaak. Deze
waarderingsprocessen bepalen vervolgens onder meer de mentale inspanning
die studenten bereid zijn te leveren, voor welke cognitieve, affectieve en
regulatieve leeractiviteiten ze deze inspanning willen aanwenden en aan welke
typen informatie in de leerstof ze de meeste aandacht besteden (Weinert,
1987; Dweck, 1989; Boekaerts, 19912). Maar deze relatie tussen leeroriEnta-
ties en leeractiviteiten is een wederkerige: de activiteiten die studenten
hanteren en de leerresultaten die zij daardoor behalen beTnvloeden ook hun
leerorientaties. In enkele onderzoeken zijn dan ook correlaties gevonden
tussen de manier waarop een student leert en diens leerorientatie (zie onder
andere Nenniger, 1988; Hidi, 1990; McCombs, 1991). Zo blijkt bijvoorbeeld
een intrinsieke leeroritntatie vaak samen te gaan met het gebruik van verwer-
kingsactiviteiten als relateren, structureren, concretiseren en kritisch verwer-
ken, terwijl een extrinsieke oriBntatie geassocieerd is met het hanteren van
memoriserende en herhalende leeractiviteiten. Bij een prestatie-orientatie
hanteren studenten vooral die leeractiviteiten waarvan ze de hoogste tenta-
mencijfers verwachten (Entwistle, 1988).

1.7 Leerstrategiein, leerstijlen en vaardigheid in zelfstandig leren

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen spontane en geinduceerde
leeractiviteiten. De eerstgenoemde gebruikt een student uit eigen beweging,
geinduceerde op initiatief van anderen zoals de instructie of medestudenten.
Leerstrategieen zijn combinaties van leeractiviteiten die studenten op eigen
initiatief gebruiken om hun leerdoelen te bereiken (Shuell, 1988). Net zoals
bij leeractiviteiten het geval is, kunnen ook bij leerstrategie8n cognitieve,
affectieve en regulatieve strategieen worden onderscheiden. De meeste

beschrijvingen van leerstrategieen bestaan uit categorieen van activiteiten die
studenten vaak in samenhang gebruiken om te leren (Derry, 1990).

Het zal moeilijk zijn een student te vinden die alle leeractiviteiten gebruikt en
alle leerorientaties en leerconcepties heeft die hierboven zijn beschreven, als
zo iemand al bestaat. Er zijn, met andere woorden, verschillen tussen
studenten in hun leerstijten. Het begrip leerstijl wordt zowel in een smalle als
in een brede betekenis gebruikt. In de smalle betekenis heeft het alleen
betrekking op de leeractiviteiten waarvan een student gewoonlijk gebruik
maakt (zie bijv. Schmeck et al, 1991; Moran, 1991). Op deze manier opgevat
verwijst de term leerstijl naar de neiging om uit eigen beweging van dezelfde
leerstrategietn gebruik te maken in verschillende leersituaties. Verschillen



Zelfsturing van kerprocessen  21

tussen studenten in hun leerstijlen hebben dan betrekking op relatief consis-
tente patronen in de hoeveelheid en aard van de denkactiviteiten die ze uit
zichzelf verrichten bij het leren. In dit boek wordt het begrip leerstij 1 breder
opgevat en omvat het ook de mentale leermodellen en leeroriBntaties van
studenten (Vermunt, 1989). Met een leerstijl wordt dan een samenhangend
geheel bedoeld van leeractiviteiten die studenten gewoonlijk ontplooien, hun
leerorientatie   en hun mentale leermodel, een geheel dat kenmerkend  is   voor
hen in een bepaalde periode. In de brede betekenis is het begrip leerstijl dus
een overkoepelend concept waarin samenhangen tussen de cognitieve en
affectieve verwerking van leerstof, de metacognitieve regulatie van leerpro-
cessen, mentale leermodellen en leerorientaties worden verenigd.

Leerstijlen worden hier niet opgevat als bipolaire dimensies die elkaar
uitsluiten, zoals introvert - extrovert, veldafhankelijk - veldonalhankelijk en
impulsief - reflectief. Simons (1982) beschrijft een treffende analogie tussen

leerstijlen en bouwstijlen. Een bouwstijl, zoals de Renaissance- of de Barok-
stijl,   vertoont   een   aantal   kenmerken.   Wanneer   een gebouw alle kenmerken

van de Renaissance-stijl en geen enkel kenmerk van een andere stijl vertoont
spreken we van een rypisch Renaissance-gebouw. Vaker komt het echter voor
dat een gebouw slechts enkele kenmerken van een bepaalde stijl heeft, of
kenmerken van verschillende stijlen die door elkaar zijn gebruikt. Soms ook
valt aan een gebouw geen enkele stijl te herkennen. Een leerstijl wordt hier
in dezelfde zin opgevat als een bouwstijl, als een prototypisch verschijnsel
waarvan een student   meer of minder kenmerken kan vertonen   (vgl.   ook
Riding & Cheema, 1991). Bovendien worden leerstijlen hier niet opgevat als
onveranderlijke, diep in de persoonlijkheid gewortelde tendenzen, maar als
het resultaat van de interactie tussen persoons- en omgevingsgebonden
invloeden. Hoewel leerstijlen een bepaalde consistentie in leergedrag over de
tijd en over verschillende situaties impliceren, betekent dit niet dat ze
onveranderbaar zijn. Veranderingen in persoons- en omgevingsgebonden
invloeden kunnen immers op den duur veranderingen veroorzaken in de
leerstijlen van studenten. Vermunt (1986) vond in een literatuuronderzoek 45
van dergelijke leerstijldimensies, die echter een grote onderlinge overlap
vertonen: dezelfde kenmerken komen in wisselende combinaties in verschil-
lende leerstijl-beschrijvingen voor.

Leer- en denkvaardigheden zijn bekwaamheden in het goed uitvoeren van
leer- en denkactiviteiten. Vaardigheid in zeystandig leren, ofwel zelfstandig
leervermogen, houdt in dat een lerende beschikt over alle deelvaardigheden
die noodzakelijk zijn om te leren (Thomas, 1988). Het kan worden omschre-
ven als het beheersen van een breed scala aan leeractiviteiten met behulp
waarvan leerinhouden optimaal kunnen worden verwerkt en deze verwerking
optimaal kan worden gestuurd, aangevuld  met een mentaal leermodel waarin
de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van leerprocessen grotendeels
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bij zichzelf wordt gelegd en met een inzicht in de invloed die leerorientaties
en leerconcepties op de eigen manier van leren kunnen hebben.

De meeste leerstijlen, -strategieEn en -vaardigheden worden beschreven in
termen van de cognitieve verwerkingsactiviteiten die studenten gebruiken bij
het leren (Riding & Cheema, 1991). Een bekend onderscheid is dat tussen
een diepte- en een oppervlakte-aanpak (Marton & S ljO, 1984). Een diepte-
aanpak wordt gekenmerkt door aandacht voor de verschijnselen waar het
studiemateriaal over gaat, het doel deze verschijnselen zo goed mogelijk te
begrijpen en door leeractiviteiten als relateren van leerinhouden aan elkaar,
aan eigen ervaringen en aan kennis die men reeds heeft, structureren en
integreren van de leerstofonderdelen in deel-geheel relaties onder overkoepe-
lende principes, kritisch verwerken van leerinhouden en toepassen van de
leerstof. Studenten die een oppervlakte-aanpak hanteren richten hun aandacht
vooral op de studiestof zelf, stellen zich tot doel deze zo letterlijk mogelijk te
kunnen reproduceren, proberen vooral onsamenhangende feiten te memorise-
ren, richten zich op details en bestuderen de onderdelen van het studiemateri-
aal in afzondering. Onderzoek van Schmeck en Geisler-Brenstein (1989)
leverde indicaties op dat hetgeen Marton & SaljO een diepte-aanpak noemen
in feite twee onderscheiden leerstrategiean zijn: een aanpak waarbij studenten
vooral tot begrip proberen te komen via het zoeken naar interne verbanden
binnen het studiemateriaal (diep verwerken), en een aanpak waarbij studenten
dit begrip proberen te bereiken via het zoeken naar relaties tussen de studie-
stof en zaken die bekend zijn uit eigen persoonlijke ervaring (elaboratief
verwerken). Daarnaast onderscheiden zij nog de strategie 'onthouden van
feiten', die betrekking heeft  op  de mate waarin studenten feitelijke, gedetail-
leerde informatie verwerken en onthouden.

Pask (1988) maakt een onderscheid tussen een serialistische en een holistische
leerstrategie en -stijl. Een serialistische strategie wordt gekenmerkt door een
stapsgewijze methode waarbij feiten en details achtereenvolgens grondig
worden geanalyseerd. Bij een holistische strategie ligt de nadruk meer op het
opbouwen van een algemeen overzicht over de leerstof en pas later wordt
gekeken waar en hoe de details en deelonderwerpen passen binnen het
gevormde beeld van het geheel. Janssen en De Neve (1988) integreren
Marton's en Pask's strategiedimensies en stellen vijf fundamentele componen-
ten van een diepgaande verwerking voor: begrijpen, analyseren, synthetise-
ren, functioneren en herstructureren/dirigeren. Kolb (1984) tenslotte gaat er
van uit dat om te leren vier soorten vaardigheden nodig zijn: ondergaan van
concrete ervaringen, nadenken over deze ervaringen, integreren van losse

ervaringen in abstractere concepten en theorieen en het afteiden van nieuwe
handelingsmogelijkheden, toepassingen, oplossingen voor problemen en
dergelijke uit deze concepten en theorieen.
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Leerstrategietn en leerstijlen kunnen ook betrekking hebben op combinaties
van allectieve activiteiten die studenten uit eigen beweging gebruiken bij het
leren. Samenhangen tussen diverse affectieve leeractiviteiten worden gesugge-
reerd door Heckhausen (1987), Kuhl (1987), Boekaerts (1988), Helmke
(1989) en Van Overwalle, Segebarth & Goldchstein (1989). Bij een gunstig
affectief patroon worden succeservaringen geattribueerd aan stabiele, interne
en globale oorzaken, zoals een hoge eigen bekwaamheid. Deze resulteren in
zelfbeoordelingen die gunstig zijn voor het eigen zelfconcept. Faalervaringen
worden binnen dit patroon bij voorkeur toegeschreven aan variabele en
specifieke factoren, bijvoorbeeld gebrek aan inspanning of een verkeerde
leerstrategie (intern)  of pech (extern). Beoordelingen van de eigen bekwaam-
heid doen in dit geval geen all,reuk aan het zelfconcept. Voor de toekomst
betekent dit dat het de moeite waard blijft inspanning te verrichten, dat
succesverwachtingen aanwezig blijven, dat nieuwe leertaken met gevoelens
van zelfvertrouwen worden aangepakt en dat men zich concentreert op het
vinden van handelingsalternatieven wanneer zich moeilijkheden voordoen. Bij
een ongunstig affectief patroon worden succeservaringen geattribueerd aan
externe, variabele en specifieke factoren, zoals geluk, hulp van anderen of
een gemakkelijke taak. De zelfbeoordelingen die hieruit volgen brengen geen
verandering teweeg in het zelfconcept. Faalervaringen worden bij dit patroon
toegeschreven aan stabiele, interne en globale factoren, zoals een gebrek aan
eigen bekwaamheid. Dit resulteert in zelfbeoordelingen die afbreuk doen aan
het zelfconcept. Geconfronteerd met nieuwe taken worden deze gepercepieerd
als niet de moeite waard om zich voor in te spannen. Nieuwe leersituaties
worden met faalverwachtingen en gevoelens van onzekerheid, spanning en
angst binnengetreden en bij problemen heeft men vooral aandacht voor de
eigen toestand, die als oncontroleerbaar wordt waargenomen.

Ten derde kunnen leerstrategieen en leerstijlen ook verwijzen naar combina-
ties van regulatie-activiteiten. Sturen van leerprocessen kan zowel door de
student zelf als door de omgeving, zoals de instructie, worden gedaan. Bij
een zelfgestuurde leerstrategie ontwerpen studenten hun leerprocessen zelf,
coOrdineren en controleren het verloop ervan en evalueren de leerresultaten
door gebruik te maken van regulatie-activiteiten. Bij een extern gestuurde
leerstrategie richten studenten zich vooral op de regulatie die vanuit de
instructie plaatsvindt om controle uit te oefenen over hun leerprocessen, en
verwachten ze van de instructie dat deze de noodzakelijke regulatie-activitei-
ten voor hen verricht (Simons & Vermunt, 1986; Rasenberg, Gresnigt & Van
der Klauw, 1987; Korthagen & Verkuyl, 1987). Volgens Sternberg (1988)
komt het ook voor dat studenten bepaalde regulatie-activiteiten wel zelf
verrichten en andere niet of minder. Zo hebben studenten soms de neiging
zich te beperken tot regulatie-activiteiten die behoren bij de ontwerpende
regulatiefunctie, zoals orienteren en plannen. Een andere deelstrategie is niet
zozeer zelf de leerinhouden, leerdoelen en dergelijke te bepalen, maar vooral



24  Hoofdstuk 1

activiteiten te verrichten die de uitvoerende regulatiefunctie betreffen: proces
bewaken, toetsen, diagnostiseren en bijsturen. In een derde deelstrategie ligt
de nadruk op de controlerende functie van de regulatie en wordt vooral
gebruik gemaakt van activiteiten als evalueren en reflecteren.

Vaardigheid in het hanteren van een varitteit aan leerstrategietn wordt wel
aangeduid met het begrip veelzijdigheid. In het ideale geval beheerst een
student alle beschreven activiteiten en gebruikt die flexibel, afwisselend en op
het juiste moment bij het leren om tot een zo volledig mogelijke beheersing
van de leerstof te komen. Echter, weinig studenten beschikken over een
dergelijke veelzijdigheid. In de ontwikkeling en onderwijsgeschiedenis van
veel studenten hebben bepaalde leer- en denkactiviteiten nadruk gekregen,
waardoor ze vooral vaardigheid hebben verworven in het hanteren van een
beperkt aantal activiteiten. Geconfronteerd met een leersituatie gebruiken
studenten uit eigen beweging vooral die activiteiten waarin ze goed zijn.
Zolang het repertoire aan leeractiviteiten dat een student spontaan ontplooit
niet te beperkt is, is hier sprake van 'normale' individuele verschillen. Maar
wanneer bepaalde activiteiten te eenzijdig worden gebruikt treedt een ver-
schraling op in de typen leerresultaten die worden bereikt waardoor leerpro-
blemen kunnen ontstaan. Dit is het geval bij wat Pask (1988) leerpathologietn
noemt. 'Globaliseren' betreft bijvoorbeeld de tendens te veel gericht te zijn
op de grote lijn en brede verbanden en te snel conclusies te trekken, persoon-
lijke oordelen te geven en te generaliseren op basis van onvoldoende gege-
vens. Daar tegenover staat 'zich ingraven':   te veel gericht  zijn op details  en
kleine eenheden van de studiestof en de tendens algemene principes en
relaties tussen leerstofonderdelen niet te overdenken, waardoor een onvol-
doende overzicht over de stof ontstaat (zie ook Janssen & De Neve, 1988).

De bovenbesproken leerstrategietn en -vaardigheden zijn alle gedefinieerd in
termen van de leer- en denkactiviteiten die eerder in dit hoofdstuk zijn
beschreven. Onduidelijk blijft in welke samenhang deze activiteiten worden
gebruikt door studenten. Net zoals bij leerstijlen het geval is bestaat er een
aanzienlijke overlap tussen de verschillende conceptualiseringen van leerstra-
tegie8n: dezelfde activiteiten komen in de diverse beschrijvingen in wisselen-
de combinaties voor. Relaties tussen het gebruik van cognitieve, affectieve en
regulatieve activiteiten zijn nog nauwelijks onderzocht (McCombs, 1989;
Borkowski, Carr, Rellinger & Pressley, 1990; Boekaerts, 199lb).

1.8 Voorkennis, leeractiviteiten en leerresultaten

Leren is cumulatief, het bouwt voort op vroeger leren (Shuell,   1990).   Er
kunnen verschillende typen voorkennis en leerresultaten worden onderschei-
den: kennis, begrip, vaardigheid, concepties, mentale modellen en dergelijke.
Deze kunnen zowel vakinhoudelijk als leerstrategisch van aard zijn. Vakin-
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houdelijke voorkennis heeft betrekking op de leerstof en is gerepresenteerd in
mentale modellen van de verschijnselen waar de leerstof over gaat. Leerstra-
tegische voorkennis betreft de verwerking van deze leerstof en is gerepresen-
teerd in het mentale leermodel. Voorkennis hoeft niet juist te zijn. Vaak
hebben lerenden misconcepties van verschijnselen die de vakinhoud of
leerprocessen betreffen, bijvoorbeeld een intuitief idee over de betekenis van
een begrip  in de leerstof dat incompleet, onbruikbaar of zelfs onjuist  is- (De
Klerk, 1987a). Deze concepties blijven dikwijls bestaan ondanks instructie,
zelfs wanneer hoge scores op een prestatietest worden behaald. Ze kunnen
het verwerven en gebruiken van nieuwe kennis verhinderen (Eylon & Linn,
1988; Ali, 1990; Dochy, 1992).

De relatie tussen de mate en aard van de vakinhoudelijke voorkennis die
studenten hebben en de aard van de leer- en denkstrategieen die ze gebruiken
is nog nauwelijks onderzocht (Pressley, Borkowski & Schneider, 1989;
Peverly, 1991). Een curvilineair verband lijkt echter plausibel. Aanwezige
kennis maakt het gemakkelijker verbanden te leggen, concrete voorbeelden te
bedenken, te structureren, enzovoort. Bij een hoge mate van voorkennis
begrijpen studenten onmiddellijk wat wordt bedoeld en worden hun denkstra-
tegietn nauwelijks aangesproken. Hoe minder vakinhoudelijke voorkennis
studenten hebben, hoe meer een beroep wordt gedaan op het gebruik van hun
leerstrategische voorkennis om toch tot begrip te kunnen komen. Volgens
Svensson (1984) is een van de kenmerken van vaardigheid in studeren dat een
gebrek aan voorkennis over leerinhouden kan worden gecompenseerd door de
inzet van leerstrategieEn. Maar hieraan is een grens. Wanneer leerinhouden te
weinig aansluiten bij de voorkennis van studenten helpt ook het gebruik van
denkstrategieEn niet meer. Er is dan te weinig waar de leerinhoud aan
gerelateerd kan worden en studenten kunnen er zich dan weinig bij voorstel-
len, hoe hard ze dat ook proberen. In zo'n geval blijft hen niets anders over
dan te proberen de leerstof te memoriseren (Janssen  &   De   Neve,   1988;
Garner, 1990). Vanuit het oogpunt van stimulering van het gebruik van
denkstrategietn is het dus niet bevorderlijk wanneer de kloof tussen vakin-
houdelijke voorkennis en doelkennis te groot of te klein is. In het eerste geval
wordt het gebruik van memoriseren aangemoedigd, in het tweede geval wordt
geen enkele denkactiviteit gestimuleerd. Een adequate diagnose van de
voorkennis en preconcepties van studenten lijkt dus aan te bevelen.

Leeractiviteiten leiden tot leerresultaten. Het verband tussen leeractiviteiten
en vakinhoudelijke leerresultaten is vaker onderzocht. Hierbij is het belang-
rijk een onderscheid te maken tussen leerresultaten en toetsprestaties. Te vaak
reflecteren de laatste maar een klein gedeelte van de eerste (Palincsar &
Winn, 1990; Tittle, 1991). Voor de toetsprestaties maakt het soms weinig uit
wat voor denkstrategieEn een student heeft gebruikt bij het leren. Zo kunnen
een verwerkingsstrategie waarin de nadruk ligt op het zoeken naar interne
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verbanden binnen de leerstof en een strategie waarin meer gebruik gemaakt
wordt van concretiserende verwerkingsactiviteiten, beide tot een goed begrip
van het studiemateriaal leiden. Ook memoriseren kan leiden tot het slagen
voor een toets. Een en ander is uiteraard in sterke mate afhankelijk van de
manier waarop leerresultaten gemeten en gewaardeerd worden door de
instructie. Volgens Palinesar en Winn (1990) ligt in toetsen die in het
onderwijs worden gebruikt de nadruk meer op kennis die gereproduceerd kan
worden, dan op kennis die gebruikt kan worden om problemen op het
vakgebied op te lossen.

Wat betreft de verwerking van leerinhouden is gebleken dat denkactiviteiten
behorende tot een diepte-aanpak, zoals relateren, structureren en concretise-
ren, leiden tot kwalitatief betere leerresultaten dan de memoriserende activi-
teiten die binnen een oppervlakte-aanpak worden gebruikt (Van Rossum &
Schenk, 1984; Trigwell & Prosser, 1991). Zelf verrichten van regulatie-
activiteiten leidt tot betere leerprestaties in situaties waarin weinig externe
sturing aanwezig is, dan het nalaten van deze activiteiten (Friedrich &
Mandl, 1986; De Jong, 1992). Over de relatie tussen affectieve leeractivitei-
ten en leerresultaten is te wbinig bekend om duidelijke uitspraken te kunnen
doen (Boekaerts, 1988). Verbanden tussen leeractiviteiten en vakinhoudelijke
leerresultaten blijken overigens te varitren al naar gelang bijvoorbeeld het
leerstofgebied, het niveau van de opleiding en cursuskenmerken (Thomas &
Rohwer, 1987).

Leeractiviteiten kunnen ook tot leerstrategische resultaten leiden: veranderin-
gen in de vaardigheid tot het gebruik van cognitieve, affectieve en regulatieve
strategietn, in het mentale leermodel en in de leerori8ntatie van studenten. Zo
kunnen leersituaties die het gebruik van denkstrategieen door studenten
stimuleren, bijdragen tot verbeteringen in de vaardigheid tot het hanteren
ervan. Reflectie op eigen leerprocessen en leerervaringen kan resulteren in
ontwikkelingen    van het mentale leermodel. Affectieve strategieEn kunnen
veranderingen veroorzaken in het zelfconcept van studenten, hun percepties
van de eigen bekwaamheid in het algemeen ofbij bepaalde vakken, en hun succes-
en faalverwachtingen ten opzichte van toekomstige leertaken. Leerprocessen

kunnen ook leiden tot veranderingen in de leerorientatie van studenten,
bijvoorbeeld een toe- of afgenomen zelfvertrouwen of interesse, en gewijzig-
de persoonlijke doelstellingen en intenties.

1.9 Persoons- en contextgebonden invloeden op leerstijlen en leerstrate-
gie8n

Leerstijlen zijn het resultaat van de interactie tussen persoons- en contextfac-
toren (Schmeck    et    al, 1991). Persoonsgebonden invloeden zorgen    voor
consistentie in de wijze waarop mensen leren, contextgebonden invloeden zijn
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verantwoordelijk voor variabiliteit. Persoonsgebonden invloeden zijn onder
meer intelligentie, onderwijservaring en leeftijd. Contextgebonden invloeden
zijn onder meer de aard van een leertaak, van het vakgebied, van de toetsei-
sen en van de instructie in het algemeen. Dergelijke factoren vormen aan de
ene kant verklaringen voor de leerstijlen die mensen hebben, anderzijds
kunnen het belangrijke mechanismen zijn voor het optimaliseren van instruc-
tieleerprocessen (Garner, 1990).

Zoals in het voorafgaande reeds aan de orde is gekomen, worden de leerstra-
tegietn die studenten gebruiken beinvloed door hun mentale leermodel en hun
leeroriantatie, respectievelijk via interpretaties en waarderingen van leertaken.
Een andere mogelijke persoonsgebonden invloed is de intellecmele sti/l van
studenten. Sternberg  (1985, 1988) onderscheidt intellectuele componenten  en
intellectuele stijlen. Verwant is het onderscheid tussen het hebben en het op
een bepaalde manier gebruiken van de intelligentie. Twee typen componenten
zijn uitvoerende en metacomponenten, vergelijkbaar met de hier besproken
cognitieve en metacognitieve activiteiten. Volgens Sternberg (1988) zijn er
stijlverschillen tussen mensen in de manier waarop ze hun intellectuele
capaciteiten gebruiken en deze worden door hem aangeduid met het begrip
intellectuele stijlen. Deze stijlen hebben geen betrekking op het niveau van de
intelligentie, maar op de neiging de intelligentie op een bepaalde manier te
gebruiken. De ontwerpende stijl kenmerkt individuen die er de voorkeur aan
geven nieuwe dingen te creBren, ideeln te ontwikkelen en plannen te maken.
Mensen met een uitvoerende stijl zijn implementeerders. Zij prefereren regels
te volgen, bestaande procedures toe te passen en problemen die al zijn
voorgestructureerd. In de beoordelende stijl ligt de nadruk op het evalueren
van regels en procedures en het beoordelen van bestaande structuren en
ideeEn. Deze stijlen vertonen nauwe verwantschap met de eerder onderschei-

den sturingsfuncties. Volgens Sternberg is intelligentie in wezen hetzelfde als
mentale zelfsturing. Leeractiviteiten zijn dus Op te vatten als het gebruiken
van de eigen intelligentiecomponenten bij het leren. Leren en studeren
kunnen worden gezien als een vorm van toegepaste intelligentie en als
doelgerichte intelligentie-ontwikkeling (Janssen & De Neve, 1988). Zo
opgevat zijn leerstrategietn denkstrategieEn die de beschikbare intelligentie
gebruiken bij het leren, en individuele verschillen in leerstijlen verschillende
relatief consistente patronen in de manier waarop dit gebeurt. Vaardigheid in
zelfstandig leren of zelfstandig leervermogen betreft dan vaardigheid in het
gebruiken van de beschikbare intelligentie bij het leren. De groei in intelli-
gentie die soms bij individuen wordt waargenomen, is wellicht vooral te
verklaren uit een ontwikkeling in deze vaardigheid.

Een andere persoonsgebonden variabele is de onderwijservaring van studen-
ten, zowel wat betreft het niveau van de vooropleiding die ze hebben gevolgd
als de aard van de leeromgevingen waarin ze veel ervaring hebben opgedaan.
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Leerconcepties komen volgens Marton & Saljo (1984) voort uit de ervaringen
die mensen hebben gehad met leren en het volgen van onderwijs en opleidin-
gen. In hun onderzoek gaven vooral studenten met weinig onderwijservaring,
ongeacht de leeftijd, blijk van reproduktieve visies op leren. Ze suggereren
dat met toenemende ervaring in het formele onderwijs een ontwikkeling
samengaat in de opvattingen en idee8n die mensen hebben over leren. Vooral
de overgang van secundair naar hoger onderwijs is een ervaring die hieraan
bijdraagt. In hun onderzoek bleek dat de plotselinge confrontatie met duizen-
den pagina's studiemateriaal voor veel onervaren studenten als een schok
overkwam.  Voor een aantal  van hen  was dit een stimulans  zich af te vragen
wat ze nu eigenlijk van deze massa informatie verondersteld werden te leren
en hoe dat dan het best aangepakt kon worden. Van Rossum & Taylor (1987)
stelden vast dat met het vorderen van de studie een verschuiving plaatsvindt
bij studenten van reproduktieve naar constructieve leerconcepties.

Lee#ijd is een andere beinvloedende variabele. Vrij algemeen wordt er van
uitgegaan dat er grote verschillen zijn tussen het leren van jeugdigen en van
volwassenen (Kasworm,   1990). Deze verschillen hebben betrekking  op  de
maatschappelijke positie, de grotere hoeveelheid (levens)ervaring die volwas-
senen meebrengen in een leersituatie, de leermotivatie en het leervermogen
(Bolhuis, 1988). Thijssen (1988) typeert het verschil in leren tussen volwasse-
nen en jongeren door te wijzen op de combinatie van een grotere rijkdom aan
ervaring met een kleinere flexibiliteit, doordat die ervaringen zich bij het
ouder worden over het algemeen toespitsen op een kleiner domein. De
beschreven verschillen in leren tussen volwassenen en jongeren zijn echter
slechts in beperkte mate gebaseerd op vergelijkend onderzoek.

Naast persoonsgebonden invloeden zijn er ook een aantal contextuele factoren
die gerelateerd zijn aan de leeractiviteiten die studenten verrichten. De
belangrijkste daarvan, de wijze waarop instructie wordt gegeven, komt
uitgebreid   in het volgende hoofdstuk   aan   de   orde.   Een meer algemene
contextuele factor is de aard van het leerstofdomein. Leerinhouden binnen de
exacte vakken zijn vaak hierarchisch, logisch en gericht op regels en proce-
dures. Dergelijke vakken vereisen meer dan andere een grondige, analytische
verwerkingsstrategie om tot een goed begrip van de studiestof te komen. In
het onderwijs in vreemde talen is het memoriseren van woordbetekenissen
een veel gehanteerde strategie door studenten. Vakken waarbij studenten
grote hoeveelheden teksten moeten bestuderen doen weer meer een beroep op
relaterende en structurerende verwerkingsactiviteiten (Ramsden,    1988).    De
aard van leertaken oefent ook invloed uit. Bij het bestuderen van studietek-
sten bijvoorbeeld reguleren studenten hun leerproces vooral via het voortdu-
rend toetsen van de mate waarin ze de inhoud begrijpen of kunnen reproduce-
ren. Bij het maken van opdrachten ligt de nadruk meer op oritnterende en
plannende regulatie-activiteiten. Andere taken, zoals het schrijven van een
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tekst of werkstuk en het oplossen van problemen doen een beroep op weer
deels andere vaardigheden (Vermunt, L dewijks & Simons, 1986).

Hoewel denkstrategieen in algemene,   op vele domeinen toepasbare termen
kunnen worden omschreven, betekent dit niet dat ze ook in algemene zin
kunnen worden gebruikt. De concrete vormgeving van deze activiteiten dient
toegesneden te worden op kenmerken van het leerstofdomein. Kennis en
vaardigheden functioneren altijd in een bepaalde situatie, op een gecontextua-
liseerde manier (Perkins & Salomon, 1989; Brown, Collins & Duguid, 1989;
Ennis, 1989). Mensen die bepaalde denkstrategie8n goed kunnen hanteren in
het ene domein kunnen dat niet automatisch ook in een ander domein.
Algemene strategieen moeten contact maken met domeinspecifieke kennis en
dienen domeinspecifieke aanpassingen te ondergaan om optimaal te kunnen
functioneren. Verbanden kunnen leggen, voorbeelden kunnen bedenken,
leerinhouden kunnen organiseren in deel-geheel relaties, kritisch kunnen
verwerken vereist domeinkennis. De strategiean worden gevuld met vakin-
houdelijke elementen. Niet alleen ligt in sommige domeinen de nadruk op
andere strategieiln dan in andere domeinen, dezelfde strategieBn zijn ook
verschillend ingekleurd in verschillende domeinen. Kennis en strategietn om
die kennis te verwerven en te gebruiken dienen ons inziens in voortdurende
samenhang onderwezen te worden. Het aanleren van denkstrategieln dient
verbonden te worden met de context waarin ze ook gebruikt moeten worden
(Brown et al, 1989; Collins, Brown & Newman, 1989).

Er kan echter een conflict bestaan tussen enerzijds de wenselijkheid van dit
gesitueerd leren en anderzijds de transferwaarde van instructie in denkstrate-
gieen. Transferwaarde veronderstelt dat denkstrategietn juist niet te veel
gebonden zijn aan de situatie waarin ze werden aangeleerd, maar ook uit
eigen beweging worden toegepast in nieuwe situaties en bij nieuwe proble-
men. Transfer treedt zelden spontaan op. Lerenden moeten vaak worden
gewezen op de overeenkomsten tussen situaties waarin kennis en vaardighe-
den werden verworven en andere, nieuwe situaties of domeinen (Simons,
1990). Perkins en Salomon (1989) onderscheiden twee typen transfer: een
'lage   route'   en   een 'hoge route'.   De lage route transfer treedt  op  bij   veel
oefening van strategieifn, in een grote variEteit aan situaties, tot ze vrijwel
geautomatiseerd zijn. De hoge route transfer treedt op wanneer een lerende
bewust principes abstraheert en decontextualiseert. Geconfronteerd met
nieuwe situaties probeert iemand algemene strategieEn, bekend van andere
domeinen, toe te passen. Dit zijn 'zwakke' strategietn die aan kracht winnen
door interactie met domeinkennis. De afstand tussen twee domeinen bepaalt
de kracht van de strategieen die uit het ene domein overgedragen worden
naar het andere.
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1.10 Conclusies

Uit de voorgaande bespreking van zelfsturing van leerprocessen blijkt, dat
een aantal gebieden nog onvoldoende is onderzocht en op andere gebieden
nog onduidelijkheden bestaan. Zo is er een aanzienlijke overlap tussen de
verschillende conceptualisaties van verwerkingsstrategieen. Wat betreft
affectieve en regulatieve strategieen kan worden opgemerkt dat over combina-
ties van deelactiviteiten zoals studenten die gebruiken, weinig bekend is.
Onduidelijk is ook nog welke mentale leermodellen en leerorientaties kunnen
worden onderscheiden. Relaties tussen cognitieve, affectieve en regulatieve
strategietn onderling en tussen deze strategietn enerzijds en de mentale
leermodellen en leeroriEntaties van studenten anderzijds, zijn eveneens nog
onvoldoende onderzocht.

De mate waarin en de manier waarop leerstofdomeinen en denkstrategieBn
met elkaar zijn verbonden is een punt dat nog veel onderzoek vereist. Welke
verschillen en overeenkomsten zijn er bijvoorbeeld in de manier waarop
studenten van verschillende leerstofdomeinen leer- en denkstrategie8n
ontplooien? Wat betekent de relatie tussen domeinkennis en strategiekennis
voor de mate waarin en de manier waarop transfer mogelijk is naar andere
domeinen? Een kwestie die hiermee samenhangt zijn de relaties tussen

domeinspecifieke voorkennis, het gebruik van denkactiviteiten en de leerre-
sultaten die worden behaald. Het veronderstelde curvilineaire verband tussen
voorkennis en leerstrategieen is hypothetisch van aard en dient aan empirisch
onderzoek te worden onderworpen. Belangrijke onderzoeksvragen zijn verder
op welke wijze leerstijlen samenhangen met diverse persoons- en contextge-
bonden factoren en met de tentamenresultaten die worden behaald. Ook de
rol van affectieve processen, zoals mentale inspanning, bij het tot stand
komen van leerresultaten is een nog nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein.

Belangrijke vragen zijn verder hoe de instructie via externe sturingsmaatrege-
len leerprocessen kan beinvloeden en hoe de zelfsturing door de lerenden en
de externe sturing door de instructie op elkaar inwerken. Dit betreft onder
meer de interpretatie van instructiemaatregelen door studenten in termen van
hun mentale leermodellen en de wijze waarop deze interpretaties de denkacti-
viteiten van studenten reguleren. Ook is nog weinig bekend over de wijze
waarop leerorientaties, via waarderingsprocessen in leersituaties, de leer- en
denkactiviteiten van studenten sturen. Een theorie over het ontwerpen van
instructie die lerenden en hun activiteiten centraal stelt zal hiermee rekening
moeten houden. Onduidelijk is nog hoe een dergelijke ontwerptheorie, die de
leer- en denkactiviteiten door studenten en de wisselwerking tussen interne en
externe sturing tot uitgangspunten neemt, eruit ziet. In de volgende hoofd-
stukken zal op een aantal van de hier opgeroepen vragen nader worden
ingegaan.
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Externe sturing van leerprocessen en het
ontwerpen van procesgerichte instructie

2.1 Uitgangspunten

In de klassieke ontwerpkunde wordt instructie vooral opgevat als het direct
overbrengen van kennis en vaardigheden van de instructie naar de student.
Centrale ontwikkeltaken binnen dit paradigma zijn onder meer het opsplitsen
van een complexe taak in atomaire deeltaken, het formuleren en sequenteren
van de doelstellingen en het meten van de mate waarin de doelen zijn bereikt.
De instructie is hierbinnen de sturende instantie, die in hoge mate voorschrijft
hoe een leerproces dient te verlopen (Elen, Elshout-Mohr, Lowyck, Simons,
Van Hout Wolters, Vermunt & Willems, 1991). Zelden worden echter de
mentale activiteiten gespecificeerd die lerenden zouden moeten ondernemen
tijdens het leren en de wijze waarop die in gang gezet dienen te worden. Uit
psychologisch onderzoek naar leerprocessen is echter gebleken, dat kennis en
vaardigheden niet direct kunnen worden overgedragen, maar het resultaat zijn
van mentale activiteit door de lerende (Resnick, 1989; Iran-Nejad, McKea-
chie & Berliner, 1990). De kwaliteit van de leerresultaten die studenten
behalen is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de leeractiviteiten die
ze ondernemen. Recent worden pogingen ondernomen deze leerpsychologi-
sche inzichten te gebruiken bij het ontwikkelen van instructieprogramma's
(Simons, 1991; Winn, 1991). In dit hoofdstuk zal getracht worden de
contouren van een instructietheorie te schetsen die lerenden en hun leer- en
denkactiviteiten centraal stelt, en gebaseerd is op de analyse van leerproces-
sen zoals die in het vorige hoofdstuk is beschreven. De theorie kan worden
geplaatst binnen de constructivistische stroming in de ontwerpkunde (Duffy &
Jonassen, 1991).

Leren wordt hier opgevat als het ontwikkelen van een manier van denken en
handelen die de cultuur van een vakgemeenschap kenmerkt. Zo'n manier van
denken bevat twee belangrijke componenten: de mentale modellen en
concepties die verschijnselen op het vakgebied representeren, en de denkacti-
viteiten die dergelijke mentale modellen construeren, modificeren en
gebruiken om situaties op dat vakgebied te interpreteren en om erin te
handelen. Dit type leren wordt gesinleerd leren genoemd. Centraal staan het

ontwikkelen bij studenten van denkvaardigheden gesitueerd in bepaald
vakdomein, het ontwikkelen van hun mentale modellen die bepalen hoe ze
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verschijnselen binnen een vakgebied interpreteren, en het verbinden van hun
mentale modellen en denkvaardigheden, ofwel studenten leren denken aan de
hand van concepties en deze leren gebruiken in de context waarvoor wordt
opgeleid (Brown et al, 1989; Schoenfeld, 1989; Bednar et al, 1991).
Instructie wordt in overeenstemming hiermee opgevat als ervoor zorgen dat
lerenden de juiste denkactiviteiten verrichten om hun mentale modellen op te
bouwen, te veranderen en te gebruiken. Denkvaardigheden en concepties
worden zo in samenhang en gesitueerd in een vakdomein onderwezen. Dit
type instrucfie wordt procesgerichte instructie genoemd. De belangrijkste
taken van de instructie zijn hierbij het initieren, begeleiden en beinvloeden
van de denkprocessen die studenten gebruiken om te leren (Simons, 1989;
Collins et al, 1989; Brown & Palincsar, 1989; Glaser, 1991).

Het ontwerpen van instructie vindt vaak plaats zonder gebruikmaking van een
leertheorie (Bonner, 1988; Duffy & Jonassen, 1991). In dit hoofdstuk zal
worden getracht de leertheoretische principes zoals beschreven in het vorige
hoofdstuk te verbinden met instructieprincipes. Begonnen wordt met
verschillende wijzen waarop instructie de leer- en denkactiviteiten van
studenten extern kan sturen en de instructiestrategieen die daarvoor kunnen
worden gebruikt. Hoe de interne sturing door de lerende en de externe door
de instructie op elkaar inwerken komt daarna aan de orde. Uit deze wissel-
werking worden principes afgeleid voor het ontwerpen van procesgerichte
instructie. Hoe deze principes vormgegeven kunnen worden in verschillende
leeromgevingen vormt het slotstuk van dit hoofdstuk.

2.2 Externe sturing van leerprocessen

Leerprocessen kunnen worden gestuurd door middel van de in het vorige
hoofdstuk beschreven activiteiten. Deze kunnen zowel door de lerende als de
instructie worden gehanteerd.    Leer- en instructie-activiteiten zijn elkaars
spiegelbeeld en kunnen in dezelfde termen worden omschreven. Men kan dus
spreken van instnictieleel®ncties, die kunnen worden onderscheiden in
verwerkingsfuncties, affectieve functies en regulatiefuncties (Klauer, 1985;
Rosenshine & Stevens, 1986; Shuell, 1988; Simons, 1989). De verwerkings-
functie van instructie-activiteiten heeft betrekking op het presenteren en
verduidelijken van de leerinhoud. De affectieve functie betreft het opbouwen
en in stand houden van een positief motivationeel en emotioneel klimaat bij
lerenden. De regulatiefunctie is gericht op het sturen van de leerprocessen
van studenten. Deze regulatie kan impliciet plaatsvinden, bijvoorbeeld door
de manier waarop docenten de leerstof presenteren en de wijze waarop
studieteksten zijn geschreven en gestructureerd. Ook een meer expliciete
regulatie is mogelijk, bijvoorbeeld door opdrachten, vragen en aanwijzingen
die docenten geven of aan teksten worden toegevoegd. Vanuit het oogpunt
van invloed op de denkactiviteiten die studenten verrichten bij het leren, zijn



Externe sturing van leerprocessen en procesgerichte instructie    33

er in essentie drie instmctiestrategieen mogelijk om leerprocessen extern te
sturen. Deze varieren in de wijze waarop de taken bij het leren worden
verdeeld tussen instructie en student. Ze vormen drie gradaties van externe

sturing en dus ook van de mate van controle die studenten geacht worden uit
te oefenen over hun leren.

In de eerste strategie worden de instructieleerfuncties uitgevoerd door de
instructie en is er dus sprake van een strakke exteme controle (Halpern,
Hansen & Riefer, 1990; Broeckmans, 1990; Schwarzer & Schreiber-
Neumann, 1990; Van Hout Wolters & Willems, 1991). In tabel 2.1 worden
hier voorbeelden van gegeven. Al deze voorbeelden van instructie-activiteiten
betreffen 6dn en dezelfde instructiestrategie: het overnemen of substitueren
van cognitieve en affectieve verwerkingsactiviteiten en metacognitieve
regulatie-activiteiten van studenten. Deze strategie kan door de instructie
worden gehanteerd om de leerstof te verduidelijken en de verwerking van
deze leerstof door studenten te vergemakkelijken, sturen en controleren. De
instructie neemt studenten zo leeractiviteiten uit handen door die voor hen te
verrichten en minimaliseert daardoor het beroep dat wordt gedaan op het
gebruik van hun denkstrategie8n. Het voornaamste instructiemiddel is de
mededeling, de belangrijkste taak voor studenten is hetgeen wordt gepresen-
teerd onthouden. Als de instructie bijvoorbeeld alle verbanden tussen de
leerstofonderdelen uitlegt, is er voor een student weinig stimulans aanwezig
om zelf ook naar analogieen te zoeken. Als de instructie studenten alle
regulatiestrategieen uit handen neemt, is het beroep dat op hun zelfregulatie-
vaardigheden wordt gedaan laag. Substitueren kan noodzakelijk zijn wanneer
studenten een bepaalde denkstrategie niet beheersen.

Kenmerkend voor de tweede strategie is dat de verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van de functies grotendeels bij de studenten ligt (Shuell, 1988;
Beukhof, 1990; Hollis, 1991). Hierbij gaat de instructie ervan uit dat
studenten uit eigen beweging de juiste leer- en denkactiviteiten verrichten bij
het leren, waarvan in het vorige hoofdstuk voorbeelden worden gegeven. Er
is dus een losse   exteme   controle. De instructie beperkt zich tot het presente-

ren van de leerstof en het toetsen van de leerresultaten. Het beroep dat op de
denkactiviteiten van studenten wordt gedaan is maximaal.    Van hen wordt
verwacht dat ze in staat zijn zelf zorg te dragen voor de cognitieve en
affectieve verwerking van de gepresenteerde leerinhoud en voor de sturing
van hun leerprocessen. De instructie capitaliseert zo op de veronderstelde
vaardigheid tot zelfstandig leren en denken van studenten. Deze strategie is

geschikt wanneer studenten de denkstrategieen waarop een beroep wordt
gedaan goed beheersen.

Bij de derde instructiestrategie wordt de verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van de instructieleerfuncties gedeeld tussen instructie en student en
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Tabel  2.1   Voorbeelden  van  substituerende  instructie-activiteiten  aan  de  hand van instructie-
leerfuncties bij een strakke externe controle.

Instructielecrfunctie Instructie-activitcit

1.  Presenteren en verduidelijken van de leerstof
Relateren Verbanden uitleggen, analogieEn geven.
Structureren Overzichten, samenvattingen, schema's, grafieken, tabellen aanrei-

ken.

Analyseren Tot in detail verduidelijken, stap voor stap uitleggen.
Concretiscren Voorbeelden. toepassingen. illustraties. films aanbieden, relaties

met de praktijk aangeven.
Toepassen Interpretaties van actuele gebeurtenissen in termen van de leerstof

presenteren, oefeningen geven.
Memoriseren Regelmatig herhalen van de leerstof, herhalingseenheden geven.
Kritisch vcrwerken Voor- en tegenargumenten presenteren, wijzen op verschillende

mogelijke conclusies.
Selecteren Hoofd- en bijzaken aangeven, markeren van kernbegrippen.

11.  Opbouwen van een bevorderend afectief klimaat.
Auribueren Realistische attributies geven, falen vooral toeschrijven aan interne,

controleerbare, variabele en specificke factoren.
Motiveren Stof boeiend presenteren, interesse opwekken.
Concentrcren Aandacht richten op taakrclevante aspecten. afwisseling en pauzes

inbouwen.
Zichzelf beoordelen Positieve. opbouwende beoordelingen geven, vertrouwen in capaci-

teiten student laten blijken.
Waarderen Relevantie aantonen van Kn cursus of taak.
Inspannen Taken en opdrachten geven die mentale inspanning vergen.

Emoties opwekken Lerenden geruststellen, zelfvertrouwen gencreren, angst wegnemen.
Verwachten Opbouwen van succesverwachtingen,    studenten in zichzelf laten

geloven.

III. Reguleren van leerprocessen.
OriEnteren Introducties geven, voorkennis en preconcepties vaststellen.
Plannen Leerdoelen, leerinhoud, leeractiviteiten en leertempo meedelen,

opdrachten, algoritmen, heuristieken en leeswijzers geven.
Proces bewaken Gelaatsuitdrukking studenten observeren, vragen stellen.
Toetsen Toetsen geven, praktijkproblemen op laten lossen, leerinhouden

latcn parafraseren.
Diagnostiseren Aard en oorzaak begripsproblemen onderzoeken, diagnostische

instrumenten afnemen.
Bijsturen Extra uitleg geven, studecraanwijzingen, opgaven, studietaken,

opdrachten, (literatuur)vcrwozingen verschaffen.
Evalucren Eindtoetsen afnemen, voorbeeldtentamens geven.
Reflecteren Feedback op verloop leerproces en aanwijzingen voor verbeteringen

in de toekomst geven.
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Tabel 2.2 Voorbeelden van activerende instructie-activiteiten aan de hand van instructie-
leerfuncties bij een gedeelde controle.

Instructieleerfunctie Instructie-activiteit

L  Presenteren en verduidelijken van de leerstof
Relateren Vragen naar overcenkomsten en verschillen, theorietn laten verge-

lijken, een betoog opbouwen dat meedenken stimuleert.
Structureren Opdracht geven een samenvatting, overzicht, schema te maken.

Analyseren Casus met studietaak geven, gedetailleerde vragen stellen.
Concretiseren Verbanden met eigen ervaringen laten leggen, voorbeelden laten

bedenken.

Toepassen Probleemopdracht op laten lossen, vragen naar betekenis voor de
praktijk

Memoriseren Tentamens geven die feitenkennis toetsen.
Kritisch verwerken Stellingen laten maken, conflicterende visies presenteren, een

groepsdiscussie houden.
Selecteren Vragen    naar hoo fdpunten, studietaak geven om kernbegrippen   te

markeren.

Il.  Opbouwen van een bevorderend afectief klimaar.
Attribueren Attributies laten maken op basis van een realistische diagnose.
Motiveren Studenten persoonlijke verantwoordelijkheid geven voor hun leer-

processen.
Concentreren Aanraden niet te lang achtereen te studeren, een studeerplek zonder

visuele en auditieve alleidingen in te richten.
Zichzelf beoordelen Stimuleren de eigen competentie en vakgebonden capaciteiten hoog

in  te  schatten.
Waarderen Belang laten bedenken van vak of taak voor bereiken van persoon-

lijke doelstellingen en intenties.
Inspannen Resultaten van een denkproces in een groep laten vertellen.
Emoties opwekken Succeservaringen laten beleven, sterke kanten student benadrukken,

prijzen bij verbeteringen in leerresultaten.
Verwachten Taken geven die studenten aankunnen, verwachtingen laten explici-

teren.

III. Reguleren van leerprocessen.
OriEnteren Voorkennis en preconcepties activeren.
Plannen Keuzevrijheid geven bij het bepalen van leerinhouden, leerdoelen,

leeractiviteiten en het lecrtempo, doelstellingen laten formuleren.
Proccs bewaken Vragen laten stellen, in groepjes een opdracht laten uitvoeren met

studietaak elkaars proces te bewaken.
Toetsen Toetsvragen laten bedenken en beantwoorden.
Diagnostiseren Aan laten geven wht precies niet wordt begrepen, mogelijke oorza-

ken laten formuleren van onbegrip.
Bijsturen Studenten aanmoedigen zelf oplossingen te zoeken bij moeilijkhe-

den, samen problemen aan laten pakken, hints geven.
Evalueren Studietaak geven: tentamen samenstellen, elkaars tentamen maken

en nabespreken.
Reflecteren Eigen aanpak met die van anderen laten vergelijken.
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is dus sprake van van een gedeeWe controle. Studenten worden voortdurend
geactiveerd om de verschillende functies bij het leren zelf uit te voeren
(Simons, 1987; Hamilton & Brady, 1991; King-Johnson, 1992; Entwistle,
1992). Voorbeelden worden gegeven in tabel 2.2. Bij al deze voorbeelden
stimuleert de instructie studenten om zelf cognitieve, regulatieve of affectieve
activiteiten te hanteren bij het leren. Impliciet kan dit bijvoorbeeld gebeuren
door een betoog zo op te bouwen dat studenten worden gestimuleerd tot
meedenken, expliciet door ze vragen te stellen en opdrachten of studietaken
te geven (Willems, 1989; Koper, 1989). Studenten kunnen zo door de
instructie worden aangemoedigd zelf te structureren om overzicht over de
leerstof op te bouwen, zelf vragen te bedenken om hun leervordering te
toetsen en zelf de leerinhoud grondig te analyseren. Wanneer ze enige
verantwoordelijkheid over hun leerprocessen hebben en bepaalde beslissingen
zelf mogen nemen, worden studenten gestimuleerd om regulatiestrategieBn te
gebruiken en daarin vaardigheid te ontwikkelen. Bij deze strategie is het de
taak van studenten om de functies uit te voeren en de taak van de instructie
studenten hiertoe aan te zetten. Dit is een adequate didaktische aanpak
wanneer een student bijvoorbeeld kennis heeft van een denkstrategie, maar
deze nog niet uit eigen beweging gebruikt in het vakdomein.

Vanuit het perspectief van de invloed op de leeractiviteiten die studenten
verrichten,  kan  elke  vorm van instructie worden getypeerd met behulp  van
een 3 (instructiestrategieen) bij 24 (instructieleerfuncties) matrix. Talloze
variaties en combinaties zijn mogelijk. In de praktijk is er altijd sprake van
een taaherdeling tussen de instructie en studenten wat betreft wie wanneer
welke van deze instructieleerfuncties uitvoert. Zo kan de instructie bijvoor-
beeld capitaliseren op vaardigheden die de affectieve verwerking en de
sturing van het leerproces betreffen, maar cognitieve verwerkingsactiviteiten
substitueren. Dit is een veel voorkomende vorm van instructie in de eerste

jaren van het hoger onderwijs. Hierbij worden in hoorcolleges veel verban-
den uitgelegd, voorbeelden gegeven, enzovoort, maar de affectieve verwer-
king en de sturing van de zelfstandige voorbereiding op een tentamen worden
door docenten vooral als taken van studenten gezien. Door regulatie-activitei-
ten over te nemen kan de instructie het gebruik van bepaalde verwerkings-
strategiean door studenten activeren. De instructie kan ook de verbanden
tussen onderdelen van de leerstof uitleggen, studenten activeren deze interne
relaties te structureren   in een schema,   maar geen aandacht besteden   aan  de
relaties met de praktijk. Volledige externe controle of de totale afwezigheid
van externe controle komen zelden voor. Deelnemen aan een opleiding
betekent per definitie dat studenten hun leerprocessen in bepaalde mate door
de instructie gestuurd willen zien. En aan de andere kant kan instructie niet
verlopen wanneer studenten tot geen enkele denkactiviteit bereid of in staat

zijn.
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Sommige instructiemiddelen kunnen verschillende functies vervullen, afhan-
kelijk van de wijze waarop ze zijn vormgegeven. Zo kan in opdrachten en
studietaken globaal aangegeven worden wat de bedoeling is, maar ook
uitgelegd worden wat studenten moeten doen en zelfs hoe ze dat moeten doen
(Willems, 1989). Feedback kan enkel bestaan uit het geven van informatie
over de scores op een prestatietoets, maar ook betrekking hebben op de wijze
waarop het leerproces is verlopen (De Klerk, 1987b; Fischer & Mandl, 1988;
Swindell, 1992). Vragen kunnen door de instructie gesteld worden om te
toetsen of studenten iets hebben begrepen of kunnen reproduceren, maar ook
om hen aan te zetten tot bepaalde denkactiviteiten.

De manier waarop ontwerpers en docenten gewoonlijk instructie maken en
verzorgen heeft vaak consistente, stilistische aspecten die, evenals dat bij
leerstijlen van studenten het geval is, verband houden met hun mentale
modellen van leren en instructie  en hun instructie-oriEntaties. Wanneer  een
instructiestrategie onder invloed van een instructiemodel of -oriantatie met
enige consistentie wordt gehanteerd door docenten of ontwerpers kan van een
instructiestijl worden gesproken (Cavaleri, 1991; Van Zuilichem & Vermunt,
1992). Als bijvoorbeeld consequent vele denkactiviteiten van studenten
worden overgenomen  is er sprake  van een substituerende instructiestijl.

Mentale instructiemodellen zijn de samenhangende stelsels van concepties van
allerlei aspecten die verband houden met instructie, volgens welke docenten
en ontwerpers handelen en instructie vormgeven (Andrews & Goodson,
1991). Tot deze modellen behoren concepties van de wijze waarop leer- en
instructieprocessen gestuurd dienen te worden, van leer- en instructie-activi-
teiten, concepties van studenten en hun vakinhoudelijke en leerstrategische
voorkennis, van leerdoelen en leertaken, concepties van zichzelf als docent of
ontwerper van instructie, en van leren en instructie in het algemeen (vgl.
mentale leermodellen). Larsson (1984) vroeg docenten naar hun opvatting
van goed onderwijs. Sommigen wilden zoveel mogelijk zelf regelen en onder
controle houden, anderen verwachtten meer eigen activiteit en inbreng van
studenten. De sturingsconceptie die ten grondslag ligt aan een substituerende
instructiestrategie legt de controle over de leerprocessen van studenten
maximaal in handen van de instructie. Vele klassieke ontwerptheorieen zijn
gebaseerd op dit model (Bednar et al, 1991). Morgan (1988) en Holmberg
(1989) signaleren dat in het afstandsonderwijs studiemateriaal vaak volgens
dit model wordt vormgegeven. Gedetailleerd wordt hierin uiteengezet wat
studenten bijvoorbeeld moeten leren en hoe ze dat aan dienen te pakken. De
sturingsconcepties waarop de capitaliserende en activerende instructiestrate-
gieen zijn gebaseerd leggen meer verantwoordelijkheid bij de student. Zo
wordt instructie in de eerste jaren van het hoger onderwijs, vaak vooral
bestaande uit hoorcolleges met grote aantallen studenten, meestal vormgege-
ven volgens het capitaliserende model, zeker waar het de affectieve en
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regulatieve aspecten van het studeren betreft. Probleemgestuurd onderwijs
daarentegen steunt weer meer op het activerende model (Nuy, 1991; Simons,
1991).

Instructie-oditntaties zijn de meer algemene doelstellingen, intenties en
verwachtingen van een opleidingsinstituut, ontwerpers van instructie en
docenten. Op institutioneel niveau vertonen binnen het hoger onderwijs de
algemene doelstellingen van een HBO-opleiding verschillen met die van een
wetenschappelijke opleiding. Diverse instructievormen hebben soms verschil-
lende orientaties.   Zo  zijn er verschillen in doelstellingen, intenties  en  ver-
wachtingen tussen hoger onderwijs en voortgezet onderwijs, tussen afstands-
onderwijs en contactonderwijs, tussen volwassenenonderwijs en 'levenslang
leren' enerzijds en jongerenonderwijs anderzijds, tussen bedrijfsopleidingen
en gesubsidieerd onderwijs, en tussen verplichte scholing en vrijwillige
instructie (vgl. McCombs, 1991). Hoewel hier weinig onderzoek naar is
verricht, is het aannemelijk te veronderstellen dat deze instructie-oriEntaties
invloed uitoefenen op de instructiestrategieen die worden gebruikt. Op
cursusniveau is bijvoorbeeld de kans groot dat docenten die hun werk vooral
zien als een middel om geld ve verdienen, een wat andere instructiebenade-
ring hanteren dan zij die zich tot belangrijkste doel hebben gesteld bij
studenten een manier van denken en handelen te ontwikkelen die de cultuur
van een vakgemeenschap kenmerkt. En op overkoepelend niveau treft een
minister wiens belangrijkste intentie is geld te bezuinigen in het onderwijs,
waarschijnlijk deels andere sturingsmaatregelen dan een collega die zich tot
doel heeft gesteld procesgericht onderwijs in te voeren.

2.3 De wisselwerking tussen externe en interne sturing

Congmenties  en fricties tussen leer- en instructiestrategietn

Instructie- en leerstrategieBn sluiten niet altijd op elkaar aan. Tussen de
zelfsturing door studenten en de externe sturing door de instructie van een
leerproces kunnen complexe wisselwerkingen optreden (Woods, 1989). Er is
sprake van congruenties wanneer de leerstrategieen van studenten en de

instructiestrategietn  op elkaar aansluiten. Fricties treden op wanneer dit niet
het geval is. Het resultaat van congruenties wordt wel aangeduid met de term
mathemagene effecten. Fricties resulteren in interferentie-verschijnselen, ook
wel mathemathane effecten genoemd (Lohman, 1986; Clark, 1990). Hiervan
is sprake wanneer de instructiestrategie negatieve effecten heeft op het
leerproces, de leerresultaten of de leer- en denkvaardigheden van studenten,
of wanneer de instructie misconcepties laat ontstaan of bestaan. Vanuit het
oogpunt van invloed op de leer- en denkactiviteiten die studenten verrichten
kunnen constructieve en destructieve fricties worden onderscheiden. Mensen
zijn vaak resistent tegen veranderingen in hun gewoonten. Constructieve
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fricties vormen een uitdaging voor studenten om een leer- of denkvaardigheid
te doen toenemen. Ze kunnen noodzakelijk zijn om studenten bereid te maken
tot verandering en ze aan te sporen hun vaardigheid in het gebruik van leer-
en denkactiviteiten te ontwikkelen. Destructieve fricties doen leer- of denk-
vaardigheden afnemen. Hierbij worden bestaande leer- en denkvaardigheden
bij studenten niet aangesproken of worden potentiele vaardigheden niet
ontwikkeld.

Evenals dat bij de externe sturing van leerprocessen het geval is, kunnen drie
gradaties van zelfsturing door studenten worden onderscheiden. De eerste is
dat studenten een leeractiviteit goed beheersen en deze uit eigen beweging en
vaardig gebruiken. In het tweede geval beheersen studenten een leeractiviteit
slechts in beperkte mate, of ze beheersen deze activiteit goed maar gebruiken
deze niet spontaan, in de juiste situatie of voldoende vaardig in het betreffen-
de vakdomein. In het laatste geval beheersen ze een denkactiviteit niet en
gebruiken deze ook niet bij het leren.

Bij een strakke exteme controle waarin de instructie gebruik maakt van een
substituerende strategie, is er sprake van congruentie wanneer studenten een
leer- of denkstrategie niet beheersen en wanneer de afstand tussen voorkennis
en de leerinhoud te groot is. Dit is bijvoorbeeld het geval als studenten niet
zoeken naar verbanden binnen de leerstof en de instructie deze verbanden
uitlegt. Fricties tussen een strak controlerende instructiestrategie en de
leerstrategieen van studenten kunnen worden verwacht wanneer studenten een
leer- of denkstrategie goed beheersen en gebruiken (Hamaker, 1986; Van der
Sanden, Schouten, Van Oirschot & Hornman, 1989). In dit geval is de
instructie overduidelijk en vindt bij studenten uitdoving van de betreffende
leer- of denkactiviteit plaats door een gebrek aan toepassing. Wanneer
studenten bijvoorbeeld uit eigen beweging een varitteit aan leer- en denkacti-
viteiten verrichten en de instructie veel substituerende strategieen gebruikt,
zullen studenten minder leer- en denkactiviteiten gaan verrichten. Wanneer
voortdurend denkstrategie8n worden overgenomen van studenten die ze weI
beheersen, is op langere termijn het gevaar van 'afleren' aanwezig. Clark
(1990) heeft onderzoek opgespoord waarin instructie het leren verslechterde.
Op basis van deze review concludeert hij dat deze mathemathane effecten
optreden wanneer instructie probeert leerstrategie8n over te nemen en
wanneer instructie probeert studentcontrole te vervangen door systeemcontro-
le, in die gevallen waarin studenten in staat zijn deze functies zelf uit te
voeren. Ook Entwistle (1987) waarschuwt tegen de interfererende effecten
van het overnemen van te veel leeractiviteiten. Volgens hem kunnen bijvoor-
beeld gedetailleerde handouts, waarvan vaak wordt aangenomen dat ze
studenten helpen bij het leren, afhankelijkheid bevorderen. Studenten gaan
denken dat het reproduceren van de informatie zoals de docent die heeft
verstrekt, alles is wat van hen wordt verwacht. Dit veroorzaakt volgens
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Entwistle een passieve oppervlakte-aanpak bij het studeren. Fricties treden bij
deze instructiestrategie ook op wanneer studenten een leeractiviteit slechts in
beperkte mate beheersen, of goed beheersen maar niet uit eigen beweging, in
de juiste situatie of voldoende vaardig gebruiken in het betreffende vakdo-
mein. In dit geval worden studenten belemmerd potentiBle vaardigheden te
ontwikkelen. Beide typen fricties zijn destructief van aard.

Bij een losse exteme controle waarin de instructie gebruik maakt van een
capitaliserende strategie, treedt congruentie op wanneer studenten een
leeractiviteit beheersen en deze ook uit eigen beweging in de juiste situaties
gebruiken (Simons, 1989). Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de
instructie geen activiteiten onderneemt om de leerprocessen van studenten
tijdens de zelfstandige bestudering van studieteksten te reguleren, en studen-
ten zelf over de noodzakelijke regulatievaardigheden beschikken. Fricties
kunnen bij deze instructiestrategie worden verwacht wanneer studenten de leer-
of denkstrategieen waarop een beroep wordt gedaan niet of onvoldoende

beheersen, of deze wel beheersen maar niet uit eigen beweging in de juiste
situaties gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de instructie niets
doet om een positief affectief klimaat bij lerenden op te bouwen, en studenten
zichzelf ongunstig beoordelen waardoor blokkerende negatieve emoties
ontstaan. Als de mate van zelfsturing door de student onvoldoende is en
tevens de externe sturing tekortschiet, bestaat het gevaar dat een gebrek aan
regulatie van het studeren optreedt waardoor stuurloos leergedrag kan
ontstaan. Het leerproces verloopt dan ongecoordineerd en van een doelmatige
verwerking van de stof is nog nauwelijks sprake. De aandacht van studenten
wordt voornamelijk in beslag genomen door gedachten die een voortgang van
het leren belemmeren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de instructie
capitaliseert op zelfgestuurde strategiean maar een student deze niet beheerst,
een extern gestuurde strategie wil gebruiken en daarvoor onvoldoende
aanwijzingen krijgt (zie ook Rasenberg et al, 1987; Korthagen, 1987).
Wanneer studenten de leer- of denkstrategieEn waarop de instructie capitali-
seert niet beheersen, is er sprake van een destructieve frictie. De afstand
tussen de leerstijl van studenten en de denkactiviteiten waarop instructie een
beroep doet is dan te groot (Willems, 1987). Als studenten deze strategietn
slechts in beperkte mate beheersen, of wel beheersen maar niet uit eigen
beweging in de juiste situaties gebruiken, is er sprake van een constructieve
frictie.

In een gedeelde controle waarbij de instructie zich rijkelijk bedient van
activerende strategiean, treden congruenties op wanneer studenten een
leeractiviteit slechts in beperkte mate beheersen, of deze activiteit goed
beheersen maar niet spontaan, in de juiste situatie of voldoende vaardig in het
betreffende vakdomein gebruiken. Een voorbeeld is dat studenten die bij
sommige vakken de leerstof wel kritisch verwerken en bij andere niet, door
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een groepsdiscussie worden gestimuleerd bij de laatstgenoemde vakken toch
eigen conclusies te trekken en persoonlijke oordelen te vormen. Bij deze
gedeelde controle zullen constructieve fricties optreden wanneer studenten een
leer- of denkactiviteit niet beheersen in het betreffende vakdomein. In dit
geval wordt van studenten bijvoorbeeld gevraagd toepassingen te bedenken
terwijl ze dat niet gewend zijn te doen. Destructieve fricties kunnen worden
verwacht wanneer studenten een leer- of denkactiviteit goed beheersen en
deze spontaan en in de juiste situaties gebruiken. Het is voorstelbaar dat
studenten die hun leer- en denkprocessen goed zelf kunnen sturen, geTrriteerd
en uit balans raken als de instructie hen voortdurend zegt wat ze wanneer
moeten doen (Lohman, 1986). In tabel 2.3 worden de veronderstelde wissel-
werkingen schematisch weergegeven.

Tabel 2.3 Wisselwerkingen tussen drie gradaties van externe sturing en drie
gradaties van zelfsturing van leerprocessen.

Mate van Mate van externe sturing
zelfsturing

Sterk Gedeeld Los

Hoog Destructieve Destructieve Congruentie
frictie frictie

Gemiddeld Destructieve Congruentie Constructieve
frictie frictie

Laag Congruentie Constructieve Destructieve

frictie frictie

Inefectieve exteme sturing

Studenten gedragen zich niet altijd zoals docenten of ontwerpers van instruc-
tie zich dat voorstellen. Er kunnen diverse redenen zijn waarom studenten
een denkstrategie Iliet hanteren, hoewel de instructie hen activeert tot of
capitaliseert op het gebruik ervan (zie ook Simons, 1989; Garner, 1990;
Bereiter, 1990). Een eerste categorie van redenen bestaat eruit dat studenten
de betreffende strategie niet of slechts in beperkte mate beheersen. De afstand
tussen de leerstijl van studenten en de gewenste strategie is dan te groot. Dit
is in het voorafgaande reeds aan de orde gekomen.

Een tweede categorie heeft te maken met de afstand tussen de voorkennis van
studenten en de leerinhoud. Een denkvaardigheid kan worden beheerst op een
bepaald niveau van complexiteit en abstractheid in een vakdomein, maar dat
betekent niet dat die denkstrategie ook vaardig kan worden gebruikt op meer
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complexe, abstracte, diverse en omvangrijke leerinhouden binnen hetzelfde
vakdomein, of op hetzelfde niveau hiervan maar dan van andere vakdomei-
nen. Leren leren en leren denken houden niet alleen in het leren van nieuwe
denkvaardigheden, maar vaker nog het leren om aanwezige denkvaardigheden
te   gebruiken om stee(is complexer, omvangrijker en abstracter wordende
leerinhouden te verwerken en deze verwerking te sturen. Wanneer de afstand
tussen domeinkennis van studenten en de leerinhoud erg groot is, resulteert
het zoeken naar verbanden, voorbeelden en structuren bijvoorbeeld niet in het
vinden van deze verbanden, voorbeelden en structuren. Dit kan tot gevolg
hebben dat studenten de betreffende, succesloze denkactiviteiten ook niet
meer gebruiken. Wanneer de afstand tussen domeinkennis van studenten en
de leerinhoud daarentegen erg klein is, begrijpen ze onmiddellijk wat wordt
bedoeld, leren ze weinig nieuws en is er geen noodzaak welke denkstrategie
dan ook te gebruiken. In beide gevallen heeft capitaliseren of activeren door
de instructie niet het bedoelde effect op de leeractiviteiten van studenten.

Een derde categorie van redenen heeft te maken met de mentale leermodellen
van studenten (Peterson, 1988). Instructiemaatregelen beinvloeden niet
rechtstreeks de leer- en denkactiviteiten die studenten ontplooien, maar via de
interpretaties die zij aan de getroffen maatregelen verlenen. Deze interpreta-
ties bepalen hoe instructiemaatregelen door studenten worden gebruikt en
gebeuren in termen van hun mentale leermodellen. Zo is het mogelijk dat
studenten en docenten of ontwerpers van instructie niet dezelfde sturingscon-
cepties erop na houden en verschillende opvattingen hebben over de taakver-
deling tussen instructie en studenten. Wanneer studenten bijvoorbeeld vinden
dat het niet hun taak is zichzelf te motiveren of mentale inspanning te
verrichten, zijn de resultaten van activerende of capitaliserende instructiestra-
tegieBn eerder negatieve opinies over de geboden instructie dan een toename
in het gebruik van deze leeractiviteiten. Ook is het mogelijk dat studenten iets
anders verstaan onder een leeractiviteit als bijvoorbeeld het maken van een
samenvatting dan ontwerpers of docenten in gedachten hebben wanneer zij
studenten daartoe activeren. Het kan eveneens voorkomen dat de instructie de
leerdoelen wel presenteert, maar studenten deze niet begrijpen of anders
interpreteren. Een vaak voorkomend transferprobleem is dat studenten zich
wel bewust zijn van een denkstrategie voor een specifiek domein of voor
bepaalde leertaken,  maar dat  in hun mentale leermodel  het nut  en de toepas-
baarheid van deze strategie zich slechts uitstrekt tot nauw gerelateerde
domeinen, en bijvoorbeeld niet tot de leerinhouden waarbij de instructie
capitaliseert op het gebruik van de strategie.

Een vierde categorie van redenen waarom studenten zich niet altijd gedragen
zoals docenten of ontwerpers bedoelen is gelegen in de leerorientaties van
studenten. Deze bepalen hoe instructiemaatregelen door studenten worden
gewaardeerd en daardoor ook hoe ze worden gebruikt. Het is mogelijk dat
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studenten het niet de moeite,  tijd en inspanning waard vinden om de leeracti-
viteiten te verrichten waartoe ze worden geactiveerd. Vragen die aan een
studietekst zijn toegevoegd met een activerende bedoeling kunnen op grond
van een dergelijke waardering bijvoorbeeld worden overgeslagen. De per-
soonlijke doelstellingen en intenties van studenten kunnen in meer of mindere
mate overeenkomen met de leerdoelen die de instructie formuleert. Studefiten
die vooral uit persoonlijke interesse studeren vertonen wellicht de neiging
studietaken die betrekking hebben op leerinhouden die ze boeiend vinden,
met meer mentale inspanning uit te voeren dan taken die minder bijdragen
aan het realiseren van hun persoonlijke intenties. Voor mensen die verplicht
worden gesteld deel te nemen aan een cursus, zoals in bedrijfsopleidingen
soms gebeurt, is mogelijk alleen het behalen van het certificaat belangrijk. In
zo'n geval zijn ze vaak slechts bereid de voor dit persoonlijke doel strikt
noodzgkelijke inspanning te verrichten.

Het ontstaan van leerstijlen

Het ontstaan van leerstijlen kan worden verklaard vanuit een lange-termijn
adaptatieperspectief (vgl. Hettema, 1979). Leerstijlen en leerstrategieEn zijn
ook effecten van instructie, al of niet bedoeld (Schmeck et al, 1991). Bij
congruenties zal de huidige leerstijl van een student worden versterkt.
Wanneer bijvoorbeeld studenten spontaan te weinig leer- en denkactiviteiten
ontplooien, en de instructie blijft substituerende strategietn gebruiken, blijven
studenten afhankelijk van de instructiemiddelen (Laurillard, 1987).

Bij fricties hebben studenten in eerste instantie de neiging tot adaptatie aan de
vigerende leeromgeving (Morgan, 1988). Wanneer dit succesvol gebeurt is er
sprake van een kortdurende   frictie.    Als een student bijvoorbeeld in een

leeromgeving vertoeft waarin op allerlei manieren een beeld van leren wordt
gecommuniceerd als het opnemen van extern verschafte kennis, zal zo'n
student een mentaal leermodel ontwikkelen waarin deze visie wordt weerspie-
geld. Instructiefactoren oefenen hun werking in belangrijke mate uit doordat
ze gezamenlijk een bepaald beeld communiceren naar de studenten over wat
'leren' in essentie inhoudt. GeEnt op dit beeld ontwikkelen studenten mentale
leermodellen, die weer in belangrijke mate bepalen hoe concrete leertaken
word geTnterpreteerd, welke leerstrategie8n een student voor mogelijk houdt
en welke hij daaruit kiest om te gebruiken. Omdat mensen resistent zijn tegen
veranderingen in hun leergewoonten, kunnen kortdurende fricties noodzake-
lijk zijn. Het adaptatievermogen van studenten kan worden uitgedrukt als de
maximale afstand tussen hun leerstijl en de gevraagde leerstijl die ze kunnen
overbruggen bij fricties.

Wanneer korte-termijn adaptatieprocessen tot onbevredigende resultaten
leiden, treden andere mechanismen in werking. Langdurige jepties tussen
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lerende en leeromgeving kunnen resulteren in een stuurloze leerstijl. Frustra-
tie kan ontstaan wanneer een gehanteerde leerstrategie bij herhaling niet leidt
tot de beoogde leerresultaten. In het mentale leermodel van studenten zullen
in zo'n geval dergelijke leerdoelen als onrealistisch of de gebruikte strategie
als onbruikbaar worden gekenmerkt. Hulpeloosheid kan ontstaan als studen-
ten geen geschikte strategie kunnen bedenken om studietaken aan te pakken.
Ze missen de mentale representatie, conceptie van geaigende strategieBn. In
het mentale leermodel van studenten zullen in zo'n geval dergelijke studieta-
ken als ondoenlijk worden gekenmerkt. Angst en onzekerheid kunnen
ontstaan wanneer studenten geen bevredigende interpretaties kunnen bereiken:
van hetgeen van hen wordt verwacht, van hun vorderingen in het leerproces,
enzovoort. In het mentale leermodel van studenten zullen in zo'n geval
dergelijke leersituaties als bedreigend worden gekenmerkt, hetgeen kan
resulteren in vermijdingsreacties ten opzichte van deze situaties. In alle drie
gevallen is bij een herhaaldelijk optreden van deze emoties een stuurloze
leerstijl het gevolg op langere termijn.

2.4 Het ontwerpen van procesgerichte instructie

Destructieve fricties komen  vaak  voor. Zo hebben ontwerpers van instructie
nogal eens de neiging zoveel mogelijk leer- en denkactiviteiten van studenten
over te nemen (Schoenfeld, 1988; Brown et al, 1989; Bednar et al, 1991).
Ontwikkelende, procesgerichte instructie tracht congruenties en constructieve
fricties te bevorderen en destructieve fricties te vermijden. Doel is het zorgen
dat lerenden de juiste leer- en denkactiviteiten verrichten om hun mentale
modellen van de vakinhoud op te bouwen, te veranderen en te gebruiken. Bij
deze instructiestijl ligt de nadruk op een geleidelijke overdracht van controle
over het instructieleerproces van de instructie naar de student. De sturings-
conceptie die hieraan ten grondslag ligt gaat ervan uit dat het onmogelijk en
onwenselijk is de leerprocessen voor studenten uit te voeren en er maximale
controle over uit te oefenen. De taken van de instructie zijn in deze conceptie
vooral gelegen in het samenstellen van studiemateriaal en het initiEren,
begeleiden en beinvioeden van de denkactiviteiten die studenten gebruiken om
te leren (Simons, 1989; Jones, 1991). In procesgerichte instructie wordt
gesitueerd leren bevorderd: zowel domeinkennis en concepties van vakinhou-
den als leer- en denkactiviteiten, -strategieen en -vaardigheden vormen
leerinhoud. Procesgerichte instructie kan binnen een variateit aan instructie-
oritntaties worden toegepast. Hier worden de kenmerken ervan beschreven.

Gesitueerd onderwijzen van denkvaardigheden. Dit principe houdt in dat
cognitieve, metacognitieve en affectieve activiteiten bij het aanleren verbon-
den dienen te worden met de context waarin ze ook gebruikt moeten worden.
Eerder werd leren opgevat als het ontwikkelen van een manier van denken en
handelen die de cultuur van een vakgemeenschap kenmerkt. Mentale model-
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len die verschijnselen op een vakgebied representeren, worden in dit type
leren voortdurend verbonden met de denkactiviteiten die dergelijke mentale
modellen construeren, modificeren en gebruiken om situaties op dat vakge-
bied te interpreteren en erin te handelen (Brown et al, 1989; Collins et al,
1989; Schoenfeld, 1991). Training in denkvaardigheden vindt zo geTntegreerd
en verweven plaats met instructie van de vakinhoud, waardoor domeinkennis
en strategiekennis in voortdurende samenhang worden onderwezen (Palincsar,
Stevens & Gavelek, 1989; Bereiter & Scardamalia, 1989; Bransford, Vye,
Kinzer & Risko,   1990).  De  rol  van de instructie  is er hierbij  een van model,
activator, monitor en evaluator van denkstrategieln door studenten. Deze
contextuele, gesitueerde benadering van instructie in denkvaardigheden staat
tegenover de contextvrije. Instructie in studievaardigheden bijvoorbeeld vindt
vaak plaats in aparte cursussen, waar studenten getraind worden in het
gebruik van algemene leerstrategieEn bij taken die voor de training zijn
ontworpen of geselecteerd (Weinstein, 1988). Hierbij treedt echter vaak een
transferprobleem op, waarbij studenten de geleerde vaardigheden  niet  meer
uit eigen beweging gebruiken bij hun eigen studie. Ook worden tussenvormen
gebruikt, waarbij de algemenere aspecten van studeren in thematische sessies
worden behandeld en concretisering, oefening en feedback van denkstrate-
giean plaatsvindt in het vakonderwijs (Derry & Murphy, 1986; Vermunt &
Van Rijswijk, 1988).

Cognitief leerlingschap en afnemende ondersteuning. Procesgerichte instrucue
wordt gekenmerkt door een graduele verschuiving van de taakverdeling in het
instructieleerproces van de instructie naar de studenten. Eerst wordt een
strakke, expliciete externe controle-structuur aangeboden aan studenten en
vervolgens wordt de geboden hulp en ondersteuning geleidelijk teruggetrok-
ken, met een gelijktijdige stimulering om studenten deze externe controle
over hun leerprocessen te laten internaliseren en zelf te laten verrichten
(Collins et al, 1989; Palincsar & Brown, 1989; Schoenfeld, 1989; Simons,
1990). Leren leren en denken betekent   dan een geleidelijke overdracht   van
controle over de leer- en denkprocessen van de instructie naar de lerenden
zelf, een graduele overgang van externe naar interne sturing.

Diagnostiseren van denkstrategieen en vakinhoudelijke concepties. Dit
principe heeft te maken met het leren kennen van de studenten die aan de
instructie deelnemen met als doel interferentie, fricties en mathemathane
effecten te vermijden (Lohman, 1986; Clark, 1990). Omdat het optreden van
fricties voortkomt uit een bepaalde combinatie van strategieen die de instruc-
tie gebruikt en de voorkennis en leerstijlen van lerenden, zijn adequate
diagnoses van zowel de vakinhoudelijke preconcepties als de denkstrategieEn
en leerstijlen van studenten noodzakelijke voorwaarden om deze fricties te
kunnen vermijden (Weinstein, 1988). Diagnose van de leerstijlen van studen-
ten wijst uit welke leer- en denkactiviteiten ze beheersen, hoe ze denken over
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leren en instructie en wat hun leerorientaties en persoonlijke doelstellingen
zijn. Diagnose van de mentale modellen die studenten hebben van vakinhou-
delijke verschijnselen levert informatie op over hun pre- en misconcepties.
Dit maakt het mogelijk om aan te sluiten bij en te vertrekken vanuit de
voorkennis, preconcepties en aanwezige leer- en denkvaardigheden van
studenten (Kember, 1991). Hierdoor kan de instructie doelmatig en efficient
gericht worden op de ontwikkeling van die leer- en denkstrategieen die
studenten niet of onvoldoende beheersen en van die idee8n over de vakinhoud
die een ontwikkeling van bruikbare, juiste en complete concepties  in  de  weg
staan. Misconcepties van lerenden, zowel vakinhoudelijke als leerstrategische,
kunnen op deze wijze worden aangepakt.

Aansluiten  bij   leerstijlen   en preconcepties. Studenten verschillen in de leer-
en denkactiviteiten die ze uit eigen beweging ontplooien (Schmeck et al,
1991; Janssen, 1991). Bij de wisselwerking tussen interne en externe sturing
van leerprocessen is gebleken dat er negen combinaties kunnen voorkomen:
drie instructiestrategieian maal drie gradaties in beheersing van leer- en
denkvaardigheden door studenten. Zes van deze combinaties representeren
fricties en drie congruenties. Om interferentie en fricties te vermijden wordt
procesgerichte instructie toegesneden op de leer- en denkactiviteiten die
studenten beheersen en gebruiken, hun leerstijlen en hun voorkennis. Dit kan
zowel op student- als op cursusniveau gebeuren, met betrekking tot de
leerinhoud, de leerdoelen, de leeractiviteiten en het leertempo. Op studentni-
veau is er sprake van individuele differentiatie (Corno & Snow, 1986). Op
basis van diagnoses van hun leerstijl en voorkennis krijgen verschillende
studenten bijvoorbeeld verschillende opdrachten, taken en vragen. Aan een
student die een bepaalde denkactiviteit niet beheerst wordt deze aanvankelijk
gedemonstreerd, bij een student die deze activiteit wel beheerst en goed
gebruikt wordt er een beroep op gedaan. In sommige leeromgevingen is een
dergelijke individuele differentiatie echter beter uitvoerbaar dan in andere.
Computergestuurde instructie leent er zich goed voor, een hoorcollege voor
een  zaal  met 500 studenten minder.  In het laatste geval wordt in procesge-
richte instructie gedifferentieerd op groepsniveau. Getracht wordt de instruc-
tie toe te snijden op de gemiddelde voorkennis en leerstijl van een groep
studenten. Een groep volwassen avondstudenten wordt bijvoorbeeld anders
tegemoet getreden dan een groep adolescente dagstudenten. Differentitren
gaat via deze groepsgewijze differentiatie over in het aansluiten bij de
gemiddelde leerstijlen en preconcepties van de gehele groep cursusdeelne-
mers. Hoewel docenten en ontwerpers van instructie dit wel vaker proberen,
is dat meer gebaseerd op een idee over, dan een gedegen diagnose van deze
leerstijlen en preconcepties van studenten (Weinstein, 1988).

Creeren van constructieve Bicties.  Soms zijn constructieve fricties noodzake-
lijk om studenten veranderingsbereid te maken (zie ook Elshout-Mohr, Van
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Daalen-Kapteijns & Baltzer, 1989). Vooral leer- en studiegewoonten die al
langere tijd bestaan zijn niet altijd even gemakkelijk te doorbreken. In zo'n
geval kunnen constructieve fricties behulpzaam zijn om studenten zich te
laten realiseren dat hun huidige manier van leren en denken niet langer
volstaat. Dit kan bijvoorbeeld door te capitaliseren op vaardigheden die ze
niet of niet voldoende beheersen of door dergelijke vaardigheden te activeren.
Studenten treden dan een fase van reflectie op hun huidige aanpak en explora-
tie van nieuwe leer- en denkstrategieEn in, waarbij ze het meest openstaan
voor nieuwe mogelijkheden (Collins et al, 1989). Juiste diagnoses van hun
leerstijlen en voorkennis kunnen voorkomen dat deze fricties destructief
uitwerken, doordat de instructie zich niet buiten de zone van potentiale
ontwikkeling van studenten begeeft. Fricties treden vaak op wanneer studen-
ten een nieuw type opleiding binnentreden. Zo trekken veel studenten die van
het voortgezet naar het hoger onderwijs overgaan, aanvankelijk hun gebruike-
lijke en in het voortgezet onderwijs adaptieve manier van studeren door. Na
enige maanden komen veel van hen tot het besef dat alleen al de hoeveelheid
studiemateriaal hun aanpak inadequaat maakt. Bij andere studenten voltrekt
deze overgang zich echter minder automatisch. Zij realiseren zich de proble-
men minder, of ze realiseren zich de problemen wel degelijk maar worden
zich niet spontaan bewust van alternatieve handelingsmogelijkheden. Adapta-
tie aan de nieuwe omgeving blijft daardoor uit, een mogelijke verklaring voor
studie-uitval.

Cognitieve,   (15ectieve   en   regulatieve   activiteiten   in   samenhang   onderwijzen
De drie typen leer- en denkactiviteiten vertonen een onderlinge samenhang.
Affectieve activiteiten kunnen een effectief gebruik van cognitieve activiteiten
bevorderen of belemmeren. Regulatie-activiteiten vinden niet in het luchtledi-
ge plaats, maar zijn gericht op de cognitieve en affectieve verwerking van
leerinhouden. Training van geisoleerde cognitieve activiteiten, zonder
aandacht te besteden aan de regulatie ervan, is weinig effectief gebleken

(Brown, Armbruster & Baker, 1986). Anderzijds heeft het weinig zin
studenten te leren hoe ze cognitieve activiteiten kunnen reguleren die ze niet
beheersen. Procesgerichte instructie is gericht op het bevorderen van een
flexibele, veelzijdige, zelfgestuurde wijze van leren en denken. Gezien de
onderlinge relaties tussen typen leeractiviteiten worden in deze instructievorm
cognitieve, affectieve en regulatieve activiteiten ook in samenhang onderwe-
zen. Deze geTntegreerde instructie blijkt het meest succesvol, zowel in termen

van verbetering van de leerresultaten, duurzaamheid in het uit eigen bewe-
ging gebruiken van de nieuw verworven cognitieve, affectieve en metacogni-
tieve vaardigheden, als generalisatie en transfer naar andere en afwijkende
taken (Derry & Murphy, 1986; Weinstein & Mayer, 1986; Brown & Palinc-
sar, 1989; Scardamalia, Bereiter, McLean, Swallow & Woodruff, 1989;
Symons, Snyder, Cariglia-Bull & Pressley, 1989).
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Overt en expliciet demonstreren van doorgaans verborgen leer-en denkactivi-
teiten. Het substitueren van denkactiviteiten draagt niets bij aan het ontwikke-
len van vaardigheid in het gebruik ervan en kan fricties veroorzaken als deze
instructiestrategie geisoleerd wordt gebruikt. Door dit overnemen echter zo
expliciet en overt mogelijk te doen kan het wel een voorbeeldfunctie vervul-
len ("modelleren"). Door de verschillende activiteiten te demonstreren
waarmee leerinhouden kunnen worden verwerkt, problemen kunnen worden
opgelost en leerprocessen kunnen worden gestuurd, maakt de instructie
kennisverwervings-activiteiten die doorgaans verborgen en impliciet blijven,
zichtbaar en expliciet (Palincsar & Brown, 1989; Scardamalia et al, 1989;
Simons, 1990; Volet, 1991). Door leeractiviteiten tijdelijk van studenten over
te nemen fungeert de instructie als modeldenker en -lerende, die voor het
vakgebied belangrijke leer- en denkactiviteiten demonstreert. De instructie
laat studenten bijvoorbeeld zien hoe ze de kernbegrippen van een domein
kunnen structureren in een schema, hoe ze bij moeilijke leerstof concrete
voorbeelden kunnen bedenken, hoe ze een bepaald type problemen aan
kunnen pakken, hoe ze zichzelf kunnen motiveren en concentreren, hoe ze
realistische leerdoelen kunnen plannen, of hoe ze kunnen toetsen in hoeverre
ze de studiestof begrijpen. Door deze leer- en denkactiviteiten te demonstre-
ren verweven met het vakinhoudelijke onderwijs, worden studenten gecon-
fronteerd met een brede varieteit aan voorbeelden ervan uit de verschillende
vakdomeinen.

Activeren tot het gebruik van leer- en denkactiviteiten. Na het demonstreren
van leer- en denkactiviteiten dient de instructie het gebruik ervan door
studenten te activeren. Hierbij worden studenten door middel van vragen,
opdrachten, studietaken, de opbouw van een betoog en dergelijke, aange-
spoord die denkactiviteiten te gebruiken bij het leren die ze doorgaans niet,
niet goed of te weinig uit zichzelf hanteren (zie tabel 2.2). De instructie geeft
hen bijvoorbeeld de opdracht zelf een schema te maken, voorbeelden te
bedenken, leerdoelen te plannen en toetsvragen te maken. Studenten la:ijgen
zo de gelegenheid zich door oefening te bekwamen in het gebruiken van leer-
en denkstrategietn. De instructie vervult hierbij de rol van coach. Ze treedt
op als externe procesbewaker en geeft studenten feedback over de kwaliteit
van de wijze waarop ze de denkactiviteiten verrichten, zodat ze de uitvoering
ervan kunnen bijsturen als dat nodig is (Fischer & Mandl, 1988; Volet, 1991;
Elshout-Mohr, 1991).

Capitaliseren op leer- en denkvaardigheden. Wanneer vaardigheden niet
kunnen worden gebruikt nemen ze af. Een chirurg moet een bepaald aantal
operaties per jaar verrichten om zijn chirurgische vaardigheden in stand te
houden. Zo ook met denk- en leervaardigheden. Wanneer studenten deze
vaardigheden ontwikkelen, dienen zij ook de gelegenheid te krijgen er
gebruik van te maken. Na een fase van activering van denkactiviteiten door
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de instructie wordt ook deze vorm van externe sturing dan geleidelijk
teruggetrokken. Het beroep dat op een zelfgestuurd gebruik van deze denkac-
tiviteiten wordt gedaan neemt evenredig toe. De instructie wordt nu zodanig
vormgegeven dat de nieuw verworven denkvaardigheden voortdurend worden
aangesproken en studenten ze ook nodig hebben. Dit betekent dat de mate
van controle die studenten over hun leren kunnen uitoefenen ook groter wordt
en keuzes met betrekking tot de leer- en denkactiviteiten, leerinhouden,
leerdoelen en het leertempo meer in handen van de studenten komen (Lauril-
lard, 1987). Deze ruimte voor zelfsturing die aan lerenden wordt gegeven
kan hun intrinsieke motivatie bevorderen, een gunstige invloed hebben op
hun zelfvertrouwen en het gebruik van diepere verwerkingsstrategieEn
stimuleren (Morgan, 1988; McCombs & Whisler, 1989).

Ontwikkelen van het mentale leermodel. De wijze waarop lerenden een
leersituatie en de instructiemaatregelen die daarvan deel uitmaken interprete-
ren, bepaalt in belangrijke mate de leer- en denkactiviteiten die ze verrichten
(Jones   &   Idol, 1990). Omdat deze interpretaties worden gestuurd   door   het
mentale leermodel dat lerenden hebben, wordt in procesgerichte instructie
aandacht besteed   aan het ontwikkelen van juiste, bruikbare en complete
mentale leermodellen. Articulatie van en reilectie op leer- en denkstrategietn
zijn hiervoor belangrijke mechanismen (Collins et al, 1989; Schoenfeld,
1989). De eigen aanpak onder woorden moeten brengen maakt het mogelijk
erop te reflecteren. Studenten worden geactiveerd tot nadenken over de
denkstrategieen die ze gebruiken, over hun eigen leerstijl en die van anderen.
Door stil te staan bij leer- en denkactiviteiten waarvan ze het bestaan of het
nut voor een vakdomein niet hadden vermoed, door hun eigen taakaanpak,
leeroriEntaties, mentale leermodellen en de relaties hiertussen te vergelijken
met die van anderen, worden studenten zich geleidelijk meer bewust van hun
eigen en andere mogelijke leer- en denkprocessen. Dit is met name belangrijk
om duurzaamheid en generalisatie van de leer- en denkstrategiean die worden
onderwezen te bewerkstelligen. Door vele auteurs wordt het belang van deze

ontwikkeling benadrukt. Marton (1988) ziet dit bijvoorbeeld als een belang-
rijk middel om de kwaliteit van leerprocessen van studenten te verbeteren.
Zich realiseren dat er verschillende manieren van denken zijn en diverse
wijzen om met een leertaak om te gaan, kan volgens hem een zeer efficiente
manier zijn, niet alleen om het begrip van de specifieke leertaak te vergroten,
maar ook om die te overstijgen, dus leren te leren in de meest echte beteke-
nis. Entwistle, Odor & Anderson (1987) en Entwistle (1988) gebruiken
computersimulatie om toekomstige studenten zich de vereisten van het hoger
onderwijs te doen realiseren. In de context van een leren-te-studeren pro-
gramma hanteert Weinstein (1988) een studiestrategieen-vragenlijst om
studenten meer bewust te maken van hun eigen en andere mogelijke manieren
van studeren. De items van zo'n vragenlijst kunnen naast een diagnostische
ook een modellerende functie vervullen.
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Rekening houden met de leeroritntatie. De wijze waarop lerenden een
leersituatie en de instructiemaatregelen die daarvan deel uitmaken waarderen,
bepaalt eveneens in belangrijke mate de leer- en denkactiviteiten die ze bereid
zijn te verrichten. Omdat deze waarderingsprocessen in belangrijke mate
worden bepaald door de leerorientaties van studenten, wordt in procesgerichte
instructie rekening gehouden met de persoonlijke doelstellingen en intenties
van lerenden. Het bevorderen van intrinsieke orientaties staat daarbij voorop,
ermee rekening houdend dat deze bijvoorbeeld beroepgericht, academisch of
persoonlijk van aard kunnen zijn. Zoals het mentale leermodel van studenten
ontwikkeld kan worden door activatie van reflectieve activiteiten, kan de
ontwikkeling van intrinsieke orientaties worden bevorderd door activatie van
vooral affectieve activiteiten. Waarderingsprocessen kunnen bijvoorbeeld
worden beinvloed door studenten keuzevrijheid te geven bij het bepalen van
de leerinhoud, leeractiviteiten, leerdoelen en het leertempo (Morgan, 1988).
Zo is het mogelijk lerenden taken te geven waarbij ze hun persoonlijke
doelstellingen kunnen realiseren, bijvoorbeeld door ze een werkstuk te laten
schrijven over een zelf te bepalen thema, waarbij ze de te bestuderen litera-
tuur eveneens zelf kunnen kiezen. Intrinsieke motivatie kan ook worden
versterkt door de persoonlijke- verantwoordelijkheid van studenten te bena-
drukken (McCombs, 1991).

Bevorderen van transfer. Transfer van strategieen vindt zelden spontaan
plaats (Gray & Orasanu, 1987; Brooks & Dansereau, 1987). In procesgerich-
te instructie wordt zowel hoge als lage route transfer van leer- en denkstrate-
gieEn bevorderd (Salomon & Perkins, 1989). Lage route transfer treedt op
door veelvuldige, min of meer gedachtenloze oefening van strategieEn in een
grote variEteit aan situaties en resulteert in automatisme. Hoge route transfer
vindt plaats door bedachtzame abstractie en decontextualisatie van strategieen
en principes en resulteert in ontwikkeling van het mentale leermodel. Aange-
zien verschillende soorten leertaken een beroep doen op verschillende leer- en
denkactiviteiten, is een gevarieerd aanbod aan taken, zoals teksten bestude-
ren, maar ook schrijven, probleem-oplossen en dergelijke, een middel om
studenten te bekwamen in het gebruik van een gevarieerd scala aan denkacti-
viteiten. De hoge route transfer wordt bevorderd door metacognitieve
activiteiten als reflectie te stimuleren (Collins et al, 1989; Simons, 1990). In
procesgerichte instructie wordt dus geen tussenweg bewandeld tussen gesitu-
eerd leren en transfer, maar worden beide actief en afwisselend benadrukt.

Presenteren van de leerstof De tot nu toe beschreven instructiestrategieEn en
-principes kunnen onder meer worden vormgegeven in de wijze waarop de
leerinhoud wordt gepresenteerd (Van Hout Wolters & Willems, 1991). Dit
kan bijvoorbeeld in schriftelijke vorm zijn, zoals bij een studietekst, of in
mondelinge vorm, zoals bij een lezing door een docent. Door niet alleen de
centrale begrippen te beschrijven maar ook de samenhangen ertussen uitvoe-
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rig uit te leggen, neemt de instructie relaterende verwerkingsactiviteiten van
studenten over. Een activerende werking kan worden bereikt door bijvoor-
beeld vragen in een tekst of mondeling verhaal te verwerken, conflicterende
uitspraken te doen, enzovoort. Een capitaliserende instructiestrategie beperkt
het geven van voorbeelden, het uitleggen van relaties, en dergelijke waardoor
studenten dat zelf meer moeten doen. Bij een procesgerichte presentatie van
de leerstof worden zoveel mogelijk van de bovenbeschreven principes
toegepast. Zo worden geen leer- en denkactiviteiten van studenten overgeno-
men die zij zelf beheersen, omdat het mentale inspanningsniveau dan te veel
daalt. Anderzijds wordt ook niet gecapitaliseerd op activiteiten die ze niet
beheersen. Er wordt aangesloten bij enerzijds de voorkennis en preconcepties
van studenten, anderzijds bij hun leer- en denkvaardigheden. Er is sprake van
een toenemende complexiteit en diversiteit van leerinhouden en er treedt een
progressie op van in een leertaak ingebedde activiteiten naar generalisatie
ervan (Collins et al, 1989; Schoenfeld, 1989).

Construeren van toegevoegde instructiemiddelen. Instructiestrategieen en
-principes kunnen ook worden vormgegeven in hulpmiddelen die aan de
eigenlijke leerstof worden toegevoegd (Willems, 1989; Hamilton,  1992). Ook
dit kan zowel in mondelinge, schriftelijke of electronische vorm. Door het
geven van introducties, leerdoelen, zelftoetsen en dergelijke kan de instructie
regulatie-activiteiten van studenten overnemen. Door studietaken, opdrachten
en vragen te geven kan de instructie een activerende strategie gebruiken. Bij
een capitaliserende strategie blijft het gebruik van deze toegevoegde hulpmid-
delen grotendeels achterwege. Net als bij de presentatie van de leerstof zelf
het geval is, worden in procesgerichte instructie zoveel mogelijk van de
bovenbeschreven principes toegepast bij het construeren van deze toegevoeg-
de hulpmiddelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ook hierbij geen leer- en
denkactiviteiten van studenten worden overgenomen die ze zelf beheersen. In
deze instructievorm worden studenten bijvoorbeeld op basis van zelftoetsen
met een diagnostisch karakter verwezen naar bepaalde toegevoegde hulpmid-
delen, die zijn toegesneden op de leer- en denkactiviteiten die ze hebben
gebruikt en op hun vakinhoudelijke (mis)concepties. Een overdaad aan
toevoegingen werkt echter eerder interrumperend op de verwerking door
studenten dan faciliterend. De wijze waarop toevoegingen door studenten
worden gebruikt hangt in hoge mate samen met hun voorkennis en precon-
cepties, hun beheersing van de leer- en denkvaardigheden waarop een beroep
wordt gedaan, hun mentale leermodel en hun leerorientatie. Wanneer hiermee
geen rekening wordt gehouden hebben toevoegingen vaak niet het door de
ontwerper beoogde effect (Marton, 1988; Schmeck & Geisler-Brenstein,
1989; Willems, 1989).

Toetsen van denkactiviteiten en concepties. Een sterke regulator van het
studiegedrag van studenten is de toets. De verwachting een tentamen te
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krijgen dat vooral kennis van feiten en details toetst, oefent een grote druk uit
op studenten om memoriserende activiteiten te gebruiken bij het leren
(Verheul & Yang, 1989). Wanneer tentamens meer zijn gericht op inzicht en
toepassing worden studenten gestimuleerd meer relaterende en concretiseren-
de verwerkingsactiviteiten te hanteren (Thomas & Bain, 1984). Wanneer een
toets bestaat uit een werkstuk of paper verliest memoriseren elke zin. Voor
procesgerichte instructie betekent dit dat het gebruik van de denkactiviteiten
waarop de instructie is gericht, ook beloond moet worden met een goed
toetsresultaat (Glaser, 1990; Norris, 1991). Concreet houdt dit in dat toetsin-
gen worden samengesteld aan de hand van de instructieleerfuncties die eerder
zijn beschreven. Om het gebruik van andere verwerkingsactiviteiten dan
memoriseren te stimuleren, worden concepties en mentale modellen van
verschijnselen die in de leerstof zijn behandeld getoetst in plaats van alleen
kennis van deze leerstof (Marton, 1988; Svensson, 1989). Ook wordt getoetst
of studenten deze mentale modellen kunnen gebruiken om situaties op het
vakgebied te interpreteren en problemen op te lossen (Palincsar & Winn,
1990; Tittle, 1991). Om het gebruik van denkactiviteiten door lerenden te
bekrachtigen is het belangrijk dat de toetsing in overeenstemming is met de
overige instructiemiddelen. Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat de
leerdoelen die aan het begin van een cursus worden gepresenteerd, afwijken
van de doelen zoals ze in een toets worden geoperationaliseerd. In procesge-
richte instructie is doorzichtelijkheid van de toetseisen een belangrijk ont-
werpprincipe (vgl. Janssen & De Neve, 1988).

Sequentering van de instructieprincipes. Een graduele overdracht van controle
over leerprocessen van de instructie naar studenten impliceert een bepaalde
volgorde waarin de verschillende principes aan de orde dienen te komen. De
15 principes van procesgerichte instructie die tot nu toe zijn besproken,
kunnen worden onderverdeeld in zeven meer algemene en acht meer specifie-
ke principes. Algemene principes zijn altijd in werking. Hiertoe behoren het
gesitueerd onderwijzen van denkvaardigheden, cognitief leerlingschap en
afnemende ondersteuning, het ontwikkelen van het mentale leermodel,
rekening houden met de leerorientaties van studenten, bevorderen van
transfer, het presenteren van de leerstof en het samenstellen van de instructie-
middelen die aan de leerstof worden toegevoegd. Meer specifieke principes
worden in een bepaalde volgorde gedurende een beperkte tijd aangewend. In
de eerste fase van procesgerichte instructie worden de denkstrategietn en
preconcepties van studenten gediagnostiseerd, wordt aangesloten  bij  hun  op
deze wijze vastgestelde leerstijlen en voorkennis en worden, indien noodzake-
lijk, constructieve fricties gecreeerd. In de tweede fase worden de cognitieve,
affectieve en metacognitieve activiteiten die studenten niet of onvoldoende
beheersen, of wel beheersen maar niet spontaan, in de juiste situatie of
voldoende vaardig in het betreffende vakdomein gebruiken, in samenhang en
gesitueerd in het vakdomein onderwezen. Eerst wordt een leer- of denkstrate-
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gie overt en expliciet gedemonstreerd, waarbij de student observator is.
Geleidelijk neemt het demonstreren af en worden studenten meer geactiveerd
tot het gebruik van de strategie in het vakdomein, waarbij ze procesgerichte
feedback krijgen. Later neemt ook deze activerende ondersteuning af en
wordt door het cretren van een uitdagende omgeving gecapitaliseerd op het
spontane en goede gebruik van de strategie door de studenten. De derde fase
bestaat uit de toetsing. Een procesgerichte toetsing is in wezen identiek aan
de diagnose van denkstrategietn en vakinhoudelijke concepties die bij de
aanvang van de instructie heeft plaatsgevonden. Het verschil tussen deze twee
diagnostische momenten is het leereffect. Hieruit blijkt in welke mate
denkvaardigheden zijn toegenomen en mentale modellen van de vakinhoud
zijn ontwikkeld. In tabel 2.4 worden de principes van procesgerichte instruc-
tie samengevat.

Tabel 2.4 De principes van procesgerichte instructie

I. Algeme,ie

Gesitueerd onderwijzen van denkvaardigheden
Cognitief leerlingschap en afnemende ondersteuning
Ontwikkelen van het mentale leermodel
Rekening houden met de leeroriEntatie
Bevorderen van transfer
Presenteren van de leerstof
Construeren van toegevoegde instructiemiddelen

11. Specifieke

Eerste fase
Diagnostiseren van denkstrategieEn en vakinhoudelijke concepties
Aansluiten bij leerstijlen en preconcepties
Cre8ren van constructieve fricties

Tweede fase
Cognitieve, affectieve en regulatieve activiteiten in samenhang onderwijzen
Overt en expliciet demonstreren van doorgaans verborgen leer- en denkactiviteiten
Activeren tot het gebruik van leer- en denkactiviteiten
Capitaliseren op leer- en denkvaardigheden

Derde fase
Toetsen van denkactiviteiten en concepties



54  Hoofdstuk 2

2.5 Procesgerichte instructie in verschillende leeromgevingen

Procesgerichte instructie kan in verschillende typen leeromgevingen plaatsvin-
den. De wijze waarop de bovenbeschreven principes concreet vormgegeven
worden in de diverse leeromgevingen kan echter verschillen. Globaal kunnen
leeromgevingen in drie typen worden ingedeeld: leeromgevingen met docen-
ten, coOperatieve leeromgevingen en zelfinstructie-leeromgevingen (Romis-
zowski, 1986; Dunkin & Barnes, 1986). Hier zullen voor elk van deze
omgevingen enkele procesgerichte instructieprincipes exemplarisch worden
uitgewerkt.

Leeromgevingen met docenten. Dit betreft bijvoorbeeld leeromgevingen als
hoorcolleges, lezingen, werkgroepen, begeleidingsbijeenkomsten, tutorials en
practica. Hierin kunnen instructiemaatregelen mondeling, via audiovisuele
media en via schriftelijke opdrachten worden gecommuniceerd. Procesgerich-
te instructie vereist wat andere rollen van docenten dan in meer volgens het
klassieke model ontworpen instructie het geval is. Docenten zijn aanvankelijk
in sterke mate en daarna geleidelijk minder de externe procesbewaker van het
leren van de studenten, die in de gaten houden of hun leerproces goed
verloopt (Simons, 1987; Borko & Shavelson, 1990). De primaire taak van
docenten tijdens bijeenkomsten met studenten is niet langer het presenteren
van de leerstof, maar het beinvloeden van de denkactiviteiten die studenten
verrichten om die leerstof te verwerken. De activiteiten van docenten zijn
gericht op een geleidelijke overdracht van de instructieleerfuncties van
henzelf naar de studenten. Ze zijn model, activator, monitor en evaluator van
leer- en denkstrategieBn. Door als het ware hardop te denken demonstreren ze
de strategietn die ze gebruiken om bijvoorbeeld problemen op te lossen, op
levendige wijze, overt en expliciet aan studenten. Door de gelaatsuitdrukkin-
gen van studenten te observeren, vragen te stellen, en dergelijke signaleren ze

begripsmoeilijkheden en sturen ze op basis van deze procesbewaking hun
instructie  bij. Ze stimuleren tot meedenken en  tot het opbouwen van positieve
affecties (Janssen & De Neve, 1988; Volet, 1991; Entwistle, 1992). Bij een
groep studenten vragen ze iemand die goed is in concretiseren om voorbeel-
den te geven, een student die goed kan structureren om een overzicht te
geven, iemand die goed is in diagnostiseren om aan te geven waarom de
leerstof niet begrepen wordt. Op deze wijze worden een capitaliserende en
een demonstrerende instructiestrategie met elkaar gecombineerd. Ze cretren
constructieve fricties als dat nodig is en stellen toetsingen samen die denkstra-
tegieEn en concepties meten. In probleemgestuurd onderwijs vervullen
docenten de rol van tutor. De studiestof wordt hierbij door de studenten
zelfstandig bestudeerd en de tutor begeleidt en stimuleert het zelfstandig leren
van studenten, zowel wat betreft de leerinhoud als de studie-aanpak (De
Grave, 1988; Nuy, 1991). Een belangrijk voordeel van leeromgevingen met
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docenten is dus dat procesbewaking en -bijsturing tijdens het leerproces
kunnen plaatsvinden.

Coaperatieve leeromgevingen. In coOperatieve leeromgevingen werken
studenten in kleine groepen samen bij het uitvoeren van een studietaak of het
oplossen van een probleem. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkgroepen,
groepsdiscussies, studiegroepen, en vakgerichte studentenverenigingen. In
procesgerichte instructieprogramma's wordt vaak gebruik gemaakt van
principes uit Vygotsky's (1978) cultuurhistorische leertheorie. Met name de
stelling dat denkactiviteiten het resultaat zijn van interiorisatie van in oor-
sprong sociale activiteiten, wordt in deze programma's vertaald in een nadruk
op een of andere vorm van couperatief leren. Hierbij spelen studenten

bijvoorbeeld om beurten de rol van student en docent en geven elkaar
feedback (Palincsar et al, 1989). Procesbewaking en bijsturing kunnen zo
intern bn extern worden geregeld. Door samen aan een studietaak te werken
fungeren studenten als elkaars model, activator, monitor en evaluator van
leer- en denkstrategieen. Door de eigen aanpak te vergelijken met die van de
andere groepsleden en door oplossingsstappen tegenover elkaar te moeten

beargumenteren wordt reflectie gestimuleerd. Dit draagt bij aan ontwikkeling
van het mentale leermodel en aan bedachtzame abstractie en decontextualisa-
tie van strategiean, waardoor hoge route transfer wordt bevorderd (Schoen-
feld, 1989; Salomon & Globerson, 1989). Studenten kunnen elkaar activeren
tot het gebruik van cognitieve, affectieve en regulatieve strategieBn en juist
doordat studenten als geheel functioneren in een groep, wordt de samenhang
tussen deze drie typen leer- en denkstrategieEn benadrukt (Danserau, 1988;
Skaggs et al, 1990). Het groepsgewijs werken aan een taak simuleert boven-
dien de gang van zaken zoals die in de beroepspraktijk vaak plaatsvindt en
draagt daardoor bij aan de gesitueerde aard van leren. Zien dat anderen ook
problemen ondervinden kan onzekerheid wegnemen en het eigen zelfbeeld

positief beinvloeden. Wanneer bij deze samenwerking in kleine groepen een
docent aanwezig is, vervult deze de rol van coach. Hij of zij heeft de gele-
genheid de leer- en denkactiviteiten van studenten te observeren en links en
rechts vragen te stellen, redenen te laten formuleren voor een oplossing, en

dergelijke (Collins et al,  1989).

Zel»structie-leeromgevingen. Zelfinstructie is instructie waarbij geen docent
aanwezig is (Van Hout Wolters & Willems, 1991). Twee veel voorkomende
zelfinstructie-leeromgevingen zijn schriftelijke en interactieve. In vergelijking
met leeromgevingen waarbij docenten aanwezig zijn, is bij schrl#elD'k
studiemateriaal de mogelijkheid tot procesbewaking en bijsturing direct
tijdens het leerproces afwezig. Ontwerpers van dit materiaal zitten dus met de
moeilijkheid dat ze het leerprocesverloop veel meer moet voorspellen dan in
leeromgevingen met docenten het geval is. Vaak wordt bij dit type leeromge-

ving gebruik gemaakt van een schriftelijke presentatie van de leerstof, al dan
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niet aangevuld met toegevoegde instructiemiddelen als leerdoelen, vragen,
zelftoetsen, opdrachten, en dergelijke (Lowyck & Elen, 1990; Hartley,
1990). Deze toegevoegde hulpmiddelen kunnen zowel door de tekst heen
worden verweven als worden opgenomen in een aparte studiehandleiding
(Romiszowski, 1986; Mulders, 1989; Kluvers, 1989). Studenten hebben een
hoge mate van vrijheid om er gebruik van te maken en om de manier waarop
ze dat doen te bepalen.

Zelfinstructie biedt veel mogelijkheden voor individualisatie (Romiszowski,
1986). Een procesgerichte vorm van het gebruik van toegevoegde hulpmidde-
len bij schriftelijke zelfinstructie, die het mogelijk maakt grote aantallen
studenten toch individueel te benaderen en begeleiden, is de volgende. Door
het afnemen van diagnostisehe instrumenten worden de voorkennis en
leerstijlen van studenten bepaald. Op basis van deze diagnoses krijgen
studenten hulpmiddelen bij de leerstof toegevoegd die aansluiten op hun
preconcepties en leer- en denkstrategietn, zoals introducties, leerdoelen,
overzichten, studeeraanwijzingen, verwerkingssuggesties, zelftoetsen en
terugkoppelingen. Door middel van deze toegevoegde hulpmiddelen worden
denkstrategieBn gedemonstreerd, geactiveerd, wordt erop gecapitaliseerd, kan
rekening gehouden worden met de leerori8ntaties van studenten, enzovoort
(Morgan, 1988). Bepalend voor de hoeveelheid en het type hulpmiddelen die
studenten krijgen zijn enerzijds hun leerstijlen en vakinhoudelijke concepties,
anderzijds de sequentering van procesgerichte instructie zoals hierboven
geschetst. Deze toegevoegde hulpmiddelen zijn gericht op beinvloeding van
de denkactiviteiten die studenten verrichten bij het leren. Feedback op de
diagnostische informatie kan reflectie stimuleren en daardoor bijdragen aan
een ontwikkeling van het mentale leermodel van studenten. Deze componen-
ten worden verwerkt in 'leerproceswijzers'. Deze worden  door de computer
voor elke individuele student samengesteld en bevatten toegevoegde hulpmid-
delen gericht op leer- en denkactiviteiten en onderdelen gericht op bevorde-
ring van reflectie op leer- en denkprocessen. Ook kunnen in het cursusmateri-
aal zelf verschillende typen toevoegingen worden verwerkt en gekenmerkt,
bijvoorbeeld met verschillende kleuren, waarbij studenten wordt geadviseerd
vooral van bepaalde typen toevoegingen gebruik te maken (bijvoorbeeld:
'volg de rode route door het materiaal'). De graad van individualisatie kan
dus varitren van twee alternatieve routes door toegevoegde hulpmiddelen in
het  cursusmateriaal,  tot  een  voor elke individuele student samengesteld pakket
aan toegevoegde hulpmiddelen in een leerproceswijzer bij de basisteksten in
het  cursusmateriaal. Na verloop  van tijd volgt een toetsing om veranderingen
in de denkstrategieen en vakinhoudelijke concepties van studenten vast te
stellen. Op basis hiervan kunnen zij worden ingevoerd in een volgende fase
van de instructie en krijgen ze een leerproceswijzer of aanbevolen hulpmidde-
lenroute die qua inhoud is afgestemd op de geconstateerde veranderingen.
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Voorbeelden van interactieve zelfinstructie-leeromgevingen zijn intelligente
tutoring systemen, computer ondersteund onderwijs, en interactieve video,
compact disc en beeldplaat. Deze omgevingen zijn flexibel en adaptief. De
presentatie van de leerstof en van de toegevoegde instructiemiddelen kunnen
worden aangepast aan de kennis en vaardigheden van lerenden (Lesgold,
1990; Clark, 1991). Dit gebeurt op basis van voortdurende tussentijdse

diagnoses van de denkstrategieen en vakinhoudelijke mentale modellen van
lerenden (Mandl, Bollwahn, Hron & Tergan, 1990). Procesbewaking vindt
bijvoorbeeld plaats via het stellen van vragen of het geven van opdrachten,
waarbij afhankelijk van de responsen van studenten het verdere leerprocesver-
loop kan worden bijgestuurd. Zeer individuele leerwegen zijn hierbij dus
mogelijk. De in de voorgaande alinea geschetste wijze van gebruik van
instructiemiddelen kan op deze manier op elke individuele student worden
toegesneden. Afhankelijk van het ontwerp van het systeem kan er sprake zijn
van een hoge mate van studentcontrole of van systeemcontrole (Beukhof,
1990; Van Bussel, 1991). In procesgerichte instructie verschuift deze controle
geleidelijk van het systeem naar de studenten. Intelligente zelfinstructie-
leeromgevingen kunnen zo bijvoorbeeld gebruikt worden om studenten te
activeren tot reflectie op hun leer- en denkprocessen (Collins & Brown,
1988) of tot exploratie in zogenaamde microwerelden, waarin een probleem
of vakgebied wordt gesimuleerd (Nesher, 1989). Ook worden ze gehanteerd
om studenten aan te zetten hun mentale modellen van de leerinhoud te
construeren, veranderen of gebruiken (Scardamalia et al, 1989; Cognition and
Technology Group at Vanderbilt, 1991) en studenten procesgerichte feedback
te geven (Mandl  et  al,   1990).

Deze leeromgevingen kunnen in verschillende verhoudingen in diverse
opleidingscontexten worden gehanteerd. Bij de Leittext-methode, een manier
om zelfstandig leren en werken in bedrijfsopleidingen te bevorderen, wordt
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van alle drie hier beschreven typen leeromge-

vingen (Corstiaans & Vermunt, 1988; Teurlings, 1990). De verhouding
tussen de diverse typen leeromgevingen in een opleiding heeft echter wel
consequenties voor de vormgeving ervan. Wanneer er bijvoorbeeld zoals in
het afstandsonderwijs vooral sprake is van zelfinstructie, dienen de presenta-
tie van de leerstof en de toegevoegde hulpmiddelen aan hogere kwaliteitseisen
te voldoen dan wanneer ook veel leeromgevingen met docenten en medestu-
denten in de opleiding zijn ingebouwd.

2.6 Conclusies

Procesgerichte instructie is een nieuwe vorm van instructie en het hoeft dan
ook geen verbazing te wekken dat vele aspecten ervan nog niet of nauwelijks

zijn onderzocht. Zo is nog onduidelijk wat precies de mechanismen zijn die
bepaten hoe studenten instructiemaatregelen interpreteren, waarderen en
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gebruiken. Hoe de verschillende gradaties van interne en externe sturing op
elkaar inwerken en of dit anders gebeurt in verschillende onderwijsvormen,
zoals afstandsonderwijs en contactonderwijs, is ook een punt voor nader
onderzoek. Hoe interacteren de leerdoelen, taken en opdrachten, vragen,
toetsen en feedback die de instructie geeft met die welke door de studenten
worden gegenereerd? De invloed van de mate van overeenstemming tussen de
mentale modellen van leren en instructie en de oriEntaties van studenten
enerzijds en die van docenten en ontwerpers van instructie anderzijds, op de
leerprocessen en leerresultaten van studenten is nog nauwelijks onderzocht.
Ook over de vraag wanneer fricties precies destructief en constructief
uitwerken is nog weinig bekend.

Toekomstig onderzoek zou zich ook moeten richten op de wijze waarop de
overgang van externe naar interne sturing van leer- en denkprocessen in de
verschillende leeromgevingen concreet kan worden aangebracht. De rol van
nieuwe technologietn is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Interactieve
leeromgevingen kunnen bijvoorbeeld ook bij grote aantallen studenten
individualisatie in de instructie bewerkstelligen. Ook de kracht van de
verschillende instructieprincipes zou in onderzoek moeten worden vastgesteld,
evenals de meest optimale samenhang ertussen. Wellicht lenen sommige
leeromgevingen zich beter voor de realisering van bepaalde instructieprinci-
pes dan andere. Verder is een belangrijke opdracht voor onderzoek na te
gaan met welke instructiemaatregelen de mentale leermodellen en leerorienta-
ties van studenten kunnen worden beinvloed. Op een aantal van de hier
opgeworpen vragen zal in de volgende hoofdstukken op empirische wijze
getracht worden een antwoord te vinden.



Hoofdstuk 3

Inleiding op de empirische onderzoeken

3.1   Vraagstellingen

In de voorgaande hoofdstukken is een theorie geschetst over zelfsturing en
externe sturing van leerprocessen, de wisselwerking tussen deze twee
sturingsmechanismen en het ontwerpen van instructie in verschillende
leeromgevingen die deze wisselwerking tot uitgangspunt neemt. In de
volgende hoofdstukken, 4 tot en met 8, komt de empirie aan bod. De
vraagstellingen van de onderzoeken die in de volgende hoofdstukken worden
gerapporteerd, hebben betrekking op verschillende aspecten van de theorie
zoals die in hoofdstuk 1 en 2 is geschetst. De wisselwerking tussen interne en
externe regulatie en de uitwerking hiervan op de leerprocessen en leerresulta-
ten van studenten staan centraal. De meeste vraagstellingen zijn op de een of
andere wijze een verbijzondering van de volgende centrale vraagstellingen:

1. Hoe voeren studenten de verschillende instructieleerfuncties uit en hoe
wordt deze uitvoering enerzijds intern gestuurd en anderzijds extern door
de sturing van de instructie?

2. Welke samenhangen zijn er tussen de verwerkings- en regulatiestrategieen
die studenten gebruiken, hun mentale leermodellen en leeroriEntaties?

3. Welke leerstijlen kunnen worden onderscheiden?
4. Hoe stabiel zijn leerstijlen over een langere tijdsperiode?
5. Hoe hangen leerstijlen van studenten samen met persoons- en contextge-

bonden factoren?
6. Op welke wijze hangen de leerstrategieen en leerstijlen van studenten

samen met verschillende indicatoren voor tentamenresultaten?
7. Wat zijn de leereffecten van een procesgericht instructieprogramma in

leer- en denkstrategieEn?

3.2 De onderzoeksprojecten

Ter beantwoording van deze vraagstellingen zijn tussen 1985 en 1990 in twee
onderzoeksprojecten acht hoofdonderzoeken verricht: vijf in de context van
afstandsonderwijs en drie in de context van contactonderwijs. De eerstge-
noemde context betrof de Open universiteit (Ou) te Heerlen, de tweede de
Katholieke Universiteit Brabant (KUB) in Tilburg. Op verzoek van en in
samenwerking met de Open universiteit is een onderzoeksproject uitgevoerd
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naar leerstijlen en sturen van leerprocessen van studenten in het hoger
afstandsonderwijs. Dit project werd gefinancierd door het Instituut voor
Onderzoek van het Onderwijs (SVO). In het voorwaardelijk gefinancierd
onderzoeksprogramma 'Regulatie van leerprocessen' van de sectie Onderwijs-
en Opleidingspsychologie van de KUB, werd in een deelproject onderzoek
gedaan naar leerstijlen en sturen van leerprocessen van studenten in het hoger
contactonderwijs. Al deze onderzoeken hebben bepaalde gemeenschappelijke
kenmerken. In de eerste plaats hebben ze allemaal betrekking op studeren in
het hoger onderwijs. De Open universiteit verzorgt onderwijs op zowel
universitair niveau als op het niveau van Hoger Beroeps Onderwijs, de KUB
alleen op universitair niveau. Ten tweede zijn alle onderzoeken verricht in de
beginfase van dit hoger onderwijs. Bij de KUB betrof dit het eerste, prope-
deutisch studiejaar. Het onderwijs van de Open universiteit is niet in 'jaren'
georganiseerd, maar geen van de studenten die aan de onderzoeken hebben

deelgenomen had meer dan acht Ou-cursussen bestudeerd. Qua studie-

ervaring komen ze dus ongeveer overeen met wat elders 'eerstejaars' studen-
ten worden genoemd. Een derde gemeenschappelijk punt is dat alle onderzoe-
ken zijn verricht in namurtilke teeromgevingen: bij studenten in de context
van hun normale studie aan de Ou of de KUB.

3.3 De onderzoekscontexten

Om de onderzoeken te plaatsen in hun context zal hier eerst een korte
beschrijving worden gegeven van de Open universiteit en de Katholieke
Universiteit Brabant, zoals deze in de periode waarin de onderzoeken

plaatsvonden werden gekenmerkt.

Open universiteit

De Nederlandse Open universiteit, een instelling voor open hoger afstandson-

derwijs, biedt volwassenen van 18 jaar en ouder de gelegenheid op HBO- of
WO-niveau te studeren. Ze hanteert het didaktisch concept van de 'begeleide
zelfstudie'. Het onderwijs-op-afstand   dat  de Ou verzorgt, is gericht  op  het
bevorderen, ondersteunen en begeleiden van de zelfstudie van haar studenten.
Dit vindt plaats via het ontwikkelen en beschikbaar stellen van studiemateri-
aal dat zoveel mogelijk geschikt is gemaakt voor zelfinstructie en via monde-
linge begeleiding van studenten door de regionale studiecentra. Een Ou-studie
is met name bedoeld als deeltijd-studie naast een baan of andere werkzaamhe-
den. De cursussen van de Open universiteit zijn georganiseerd in zeven

leerstofgebieden: Rechtswetenschappen, Economische wetenschappen, Bedrijfs-
en bestuurswetenschappen, Technische wetenschappen, Natuurwetenschap-

pen, Cultuurwetenschappen en Sociale wetenschappen. Vanwege het open
karakter van de Open universiteit is haar studentenbevolking zeer heterogeen.
De vooropleiding van studenten bijvoorbeeld varieert van lager onderwijs tot
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onderwijs tot een voltooide universitaire studie, hun leeftijd van 18 jaar tot in
de 70. De gemiddelde leeftijd van Ou-studenten bedraagt 32 jaar. Ongeveer
70% van hen heeft een betaalde baan naast de studie (Van Enckevort &
Leibbrandt, 1988; Boon & Van Enckevort, 1988).

Het 'open' van de Open universiteit betekent onder meer dat diploma's niet
zijn vereist om toegelaten te worden tot de studie. Studenten aan de .Ou
hebben de vrijheid om zelf hun studietempo te bepalen en zelf te beslissen
waar en wanneer ze willen studeren. Studenten schrijven zich niet in voor
een studie of een studiejaar, maar voor een cursus. Op elk gewenst moment
in een jaar kunnen ze met een cursus beginnen. Studenten aan de Ou hebben
de vrijheid om zelf hun cursuspakket samen te stellen. Wanneer ze een
diplomaprogramma willen volgen zijn er echter wel voorschriften voor de
samenstelling van het cursuspakket. Elke cursus kan worden afgesloten met
een tentamen. Deze bestaan meestal uit meerkeuzevragen, open essay-vragen,
of een combinatie van beiden.

Een Ou-cursus bestaat voor minstens  80%   van de totale studiebelasting  uit
schriftelijk studiemateriaal en voor de overige maximale 20% uit beeldmateri-
aal, audiovisueel materiaal, computermateriaal, practicummateriaal, studiebe-
geleiding en een tentamen (Van den Boom, 1988). Het grootste deel van hun
studietijd werken studenten dus individueel met schriftelijk studiemateriaal.
De door de Ou vervaardigde schriftelijke cursusmaterialen zijn georganiseerd
in een aantal blokken die ieder een aantal leereenheden bevatten. Zo'n
leereenheid bevat, naast de eigenlijke leerinhouden, allerlei vdor, tussen,
naast en achter de tekst geplaatste didaktische toevoegingen die zijn bedoeld
om de leerprocessen van studenten te sturen en het zelfstandig verwerken van
de leerstof te bevorderen. Soms worden deze didaktische toevoegingen ook
bij elkaar in een apart werkboek geplaatst. Ze vormen een vervanging van de
docent in een contactsituatie: de docent zit als het ware in de tekst verweven.
Voorbeelden van deze didaktische toevoegingen zijn: introducties, gemarkeer-
de kernbegrippen, samenvattingen, overzichtsschema's, voorbeelden, herha-
lingseenheden, oefeningen, leerdoelen, vragen, opgaven, taken, opdrachten
en studeeraanwijzingen, en zelftoetsen en eindtoetsen met bijbehorende
terugkoppeling. Daarnaast worden door de Ou publicaties bijeengebracht in
readers en worden bestaande boeken of delen daaruit, of artikelen, opgegeven
als verplichte literatuur.

De regionale studievoorlichting, -begeleiding en -advisering door de Open
universiteit vinden plaats op studiecentra. Deze studiecentra fungeren ook als
ontmoetingsplaats voor studenten, waar zij contact kunnen leggen en onder-
houden met medestudenten. De Ou kent geen mondelinge hoorcolleges. Wel
hebben studenten de mogelijkheid enkele groepsbijeenkomsten over de
cursusinhoud bij te wonen onder leiding van een studiebegeleider. Het
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percentage contacturen van de totale studiebelasting per cursus is gemiddeld
zo'n 7%. Ook kunnen studenten telefonisch of op het studiecentrum, indivi-
dueel of in kleine groepen een beroep doen op studie-consulenten. Deze
kunnen meer algemene studievoorlichting, -informatie en -adviezen geven
over studeren aan de Ou, over bepaalde specifieke studiemogelijkheden en
over studiekeuzes.

Katholieke Universiteit Brabant

De Katholieke Universiteit Brabant hanteerde in de onderzoeksperiode in de
propedeutische fase het meer traditionele universitaire didaktisch concept,
zoals dat ook bij de meeste andere reguliere universiteiten het geval was.
Kenmerkend hiervoor is een combinatie van zelfstudie en colleges. De
zelfstudie van studenten vindt plaats aan de hand van studiemateriaal dat door
de docenten is gekozen of bijeengebracht. In hoorcolleges en werkcolleges
lichten docenten de studiestof toe en geven zij studenten aanwijzingen voor de
regulatie van hun zelfstudie. De KUB verzorgt in de propedeutische fase
onderwijs in 8 studierichtingen: Economie, Econometrie, Rechten, Psycholo-
gie, Sociologie, Wijsbegeerte, Bestuurlijke Informatiekunde, en Taal- en
Literatuurwetenschappen. Reehten, Psychologie en Sociologie zijn ook in
deeltijd te volgen, de andere studierichtingen kennen alleen een voltijds
programma. De studentenbevolking van de KUB is relatief homogeen. De
gemiddelde leeftijd van propedeusestudenten  aan  de KUB bedraagt  23  jaar,
waarbij ongeveer 57% van deze studenten tussen 18 en 21 jaar oud is. Bij de
studierichtingen met een deeltijds programma ligt de gemiddelde leeftijd van
de studenten hoger dan bij de studierichtingen die dat niet hebben. De
toelatingseisen hebben tot gevolg dat de varieteit in vooropleiding kleiner is
dan bij de Open universiteit.

In het propedeutisch studiejaar volgen studenten een programma van groten-
deels verplichte cursussen. De cursussen van de KUB zijn overwegend
samengesteld volgens een Tekstboek-College model.    In de tekstboeken
worden de leerinhouden gepresenteerd, die in de colleges worden verduide-
lijkt, aangevuld en voorzien van didaktische hulpmiddelen. De studieteksten
worden meestal niet door de docenten samengesteld, maar zij kiezen bestaan-
de standaard leerboeken en brengen artikelen en/of hoofdstukken uit verschil-
lende bronnen bij elkaar in dictaten. De hoofdstukken in de leerboeken zijn
vaak voorzien van korte inleidingen en samenvattingen en in de teksten
worden over het algemeen veel voorbeelden gegeven. Verder is er een grote
variatie tussen de diverse leerboeken in de mate waarin bijvoorbeeld kernbe-
grippen worden gemarkeerd, verbanden tussen tekstonderdelen worden
uitgelegd, overzichtsschema's worden gegeven, de studiestof wordt herhaald,
enzovoort. In een enkel geval bevatten de studieboeken didaktische hulpmid-
delen in de vorm van leerdoelen, opgaven, vragen of opdrachten, maar
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meestal zijn deze afwezig. Dictaten zijn vaak samengesteld uit artikelen in
wetenschappelijke boeken en tijdschriften. Op een samenvatting na zijn hierin
vrijwel nooit didaktische hulpmiddelen verwerkt. In een enkel geval worden
door de docenten ook studiehandleidingen samengesteld (Mulders, 1989).
Hierin zijn didaktische hulpmiddelen als opgaven met bijbehorende uitwerkin-
gen, vragen, en extra uitleg bij moeilijke leerstofonderdelen opgenomen. De
tentamens in het eerste studiejaar vinden vrijwel allemaal schriftelijk plaats.
Ze bestaan uit meerkeuzevragen, open essay-vragen of een combinatie van
beiden. In een enkel geval moeten studenten in plaats van, of naast een
tentamen een werkstuk schrijven.

Per cursus wordt meestal 6dn of twee keer per week een hoorcollege ver-
zorgd van twee uur. Bij sommige cursussen worden ook werkcolleges voor
studenten georganiseerd. Het percentage contacturen  van de totale studiebe-
lasting per cursus is gemiddeld zo'n 27%. Hoorcolleges vinden in de prope-
deutische fase meestal plaats voor grote groepen studenten (Schellekens,
1988).   De  aard  van deze colleges varieert. Docenten geven bijvoorbeeld extra
praktijkvoorbeelden, geven de kernbegrippen aan, vatten hun colleges samen,
schetsen problemen en oplossingen ervoor uit het vakgebied, geven de
hoofdlijnen in de stof aan, presenteren overzichtsschema's en doelstellingen,
stellen vragen, geven opgaven of opdrachten, en dergelijke. Audiovisueel
materiaal waarvan docenten gebruik maken zijn met name transparanten,
maar soms worden ook films vertoont, geluidsbanden afgedraaid, dia's
geprojecteerd of computermateriaal gebruikt. Werkcolleges vinden gewoon-
lijk voor kleinere groepen studenten plaats en de aard ervan varieert ook. De
bedoeling van deze werkcolleges is meestal dat de stof uit de hoorcolleges of
studieboeken verdiept, toegepast of extra verduidelijkt wordt. In werkcolleges
kunnen studenten ook vragen stellen en problemen die bij hen zijn gerezen
naar voren brengen. In termen van de studiebelasting vormen schriftelijk
studiemateriaal,   hoor- en werkcolleges de belangrijkste leeromgevingen  voor
KUB-studenten. Door de contacturen zijn studenten vaak in de gelegenheid
elkaar te ontmoeten op de universiteit. Deze ontmoetingen kunnen ook
aanleiding geven tot verdere samenwerking. Aan elke studierichting is ook
een studie-adviseur verbonden. Deze kan meer algemene studievoorlichting,
-informatie en -adviezen geven over de studierichting, over bepaalde specifie-
ke studiemogelijkheden en over studiekeuzes. Ook kan de studie-adviseur
studenten helpen met studie-problemen.

Overeenkomsten en verschillen tussen de beide onderzoekscontexten

Ten aanzien van de algemene kenmerken van de Ou en de KUB kan worden
geconcludeerd dat de didaktische coneepten grote verschillen vertonen, dat er
een relatief grote mate van overeenkomst bestaat in de leerstofgebieden dan
wel studierichtingen die aan beide universiteiten kunnen worden bestudeerd,
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en dat de studentenbevolkingen verschillen in bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd
en werkzaamheden naast de studie. Zowel ten aanzien van de toelatingseisen,
de wijze van inschrijving, het studieprogramma en het instructiemodel zijn er
aanzienlijke verschillen tussen de Ou en de KUB. Bij beide universiteiten
vormt zelfstudie het grootste deel van de totale studiebelasting. Leerinhouden
en didaktische maatregelen zitten in het Ou-cursusmateriaal in elkaar verwe-
ven, bij de KUB worden de leerinhouden (boeken, dictaten) en didaktische
maatregelen (colleges) overwegend gescheiden aangeboden. Ten aanzien van
de overige leeromgevingen zijn er weinig verschillen, met uitzondering van
de grotere rol die samenwerking tussen studenten (coOperatief leren) speelt
bij de studie van KUB-studenten. Wat betreft de tentaminering in deze
beginfase van de studie zijn er vrijwel geen verschillen tussen de beide
universiteiten.

Aan de Ou wordt het leerproces meer gestuurd tfjdens de zelfstudie door de
didaktische hulpmiddelen  in  of  bij het cursusmateriaal,  bij  de  KUB  met  name
ervddr en erna door de docenten in hun colleges. Zowel Ou- als KUB-
studenten hebben echter in belangrijke mate de vrijheid om al dan niet
gebruik te maken van de verschillende didaktische maatregelen in cursussen.

3.4 De acht afzonderlijke onderzoeken

De acht afzonderlijke onderzoeken die in de volgende hoofdstukken worden
gerapporteerd, zullen hier kort worden beschreven.

Onderzoek Ou-1. Dit betreft een interview-onderzoek naar de wisselwerkin-
gen tussen interne en externe sturing van leerprocessen bij 24 studenten uit 3
typen leerstofgebieden: Cultuurwetenschappen, Rechten, en Natuur- en
Technische wetenschappen. Doel van het onderzoek was het genereren van
beschrijvingen van deze wisselwerkingen.

Onde,zoek Ou-2. Dit betreft een onderzoek waarin de eerste versie van een
diagnostisch leerstijlinstrument, de Inventaris Leerstijlen (ILS), werd afgeno-
men bij 211 studenten van alle leerstofgebieden. Tevens werden gegevens
verzameld over persoons- en contextgebonden kenmerken van de studenten en
over hun tentamenresultaten. Het onderzoek was gericht op het construeren
van een betrouwbaar diagnostisch instrument en op het onderzoeken van
interne en externe relaties van leerstijlen.

Onderzoek Ou-3. In dit onderzoek werd de tweede versie van de ILS afgeno-
men bij 175 studenten van alle leerstofgebieden. Dit onderzoek was primair
gericht op het evalueren van de leereffecten bij studenten van een instructie-
programma in leer- en denkstrategieEn dat rondom de Inventaris Leerstijlen
was samengesteld. Daarnaast werden hier ook gegevens verzameld over de
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persoons- en contextgebonden kenmerken van de studenten en hun tentamen-
resultaten, met dezelfde doelstellingen als bij onderzoek Ou-2.

Onde,zoek Ou-4. In dit onderzoek werd de tweede versie van de ILS afgeno-
men bij 329 studenten die zich hadden opgegeven voor deelname aan een
tentamen over een van de volgende cursussen: Inleiding Bestuursrecht,
Economie  en  Geld, en Letterkunde   1. Ook werden de scores van studenten
op de afzonderlijke tentamenvragen verzameld. Belangrijkste doel van dit
onderzoek was het vaststellen van relaties tussen de leerstrategieen van
studenten en hun scores op bepaalde typen tentamenvragen. Daarnaast werden
hier ook gegevens verzameld over de persoons- en contextgebonden kenmer-
ken en tentamenresultaten van studenten, met dezelfde doelstellingen als bij
onderzoek Ou-2.

Onderzoek Ou-5. Dit betreft een onderzoek naar de stabiliteit van leerstijlen.
Bij 151 van de 211 studenten uit onderzoek Ou-2 werd de tweede versie van
de ILS nogmaals afgenomen na 3 maanden.

Onderzoek KUB-1. Dit betreft een interview-onderzoek naar de wisselwerkin-
gen tussen interne en externe sturing van leerprocessen  bij   11   Psychologie-
studenten. Het was bedoeld als replicatie van onderzoek Ou-1 en dus ook
gericht op het genereren van beschrijvingen van deze wisselwerkingen.

Onderzoek KUB-2. In dit onderzoek werd de derde en laatste versie van de
ILS afgenomen bij 795 studenten uit alle studierichtingen. Tevens werden

vragen gesteld over de persoons- en contextgebonden kenmerken van de
studenten en werden hun tentamenresultaten verzameld. Hoofddoel van het
onderzoek was na te gaan in hoeverre de resultaten die in de Ou-onderzoeken
2,3 en 4 waren gevonden generaliseerbaar waren naar, dan wel afweken van
de resultaten gevonden bij de context en populatie van een instelling voor
contactonderwijs.

Onderzoek KUB-3. Dit betreft een onderzoek bij eerstejaars Psychologiestu-
denten. Het was gericht op het evalueren van de leereffecten van een instruc-
tieprogramma in leer- en denkstrategiean. Het instructieprogramma werd
parallel aan de cursus Inleiding in de Psychologie verzorgd en werd gevolgd
door 72 studenten. Ook werden gegevens verzameld over de leerstijlen en
persoons- en contextgebonden kenmerken van de studenten en over de scores
van 149 studenten op de vragen van het tentamen Inleiding in de Psycholo-

gie.
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3.5 Ordening van de onderzoeken in de empirische hoofdstukken

Zoals uit de bovenstaande bespreking blijkt, zijn in de onderzoeken die in de
volgende hoofdstukken worden gerapporteerd deels dezelfde en deels voor elk
onderzoek unieke data verzameld. Een dergelijke werkwijze maakt een
tweetal ordeningen van onderzoeken in hoofdstukken mogelijk: een groepe-
ring rond de onderzoeken en een groepering rond de vraagstellingen.  De
tweede optie biedt beter de mogelijkheid resultaten uit de Ou- en KUB-
onderzoeken met elkaar te vergelijken. Een ander voordeel hiervan is dat
summatieve analyses uitgevoerd kunnen worden. Voor enkele data-analyses
hebben aan sommige afzonderlijke Ou-onderzoeken weinig tot te weinig
studenten deelgenomen. Voor bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van factor-
analyses is de verhouding variabelen - proefpersonen van belang. Voor
bijvoorbeeld een vergelijking tussen de leerstijlen van studenten uit zeven
verschillende leerstofgebieden, zijn er in elk afzonderlijk Ou-onderzoek
leerstofgebieden waartoe te weinig studenten behoren. Hetzelfde geldt voor
sommige andere variabelen. Een oplossing in deze gevallen is het uitvoeren
van summatieve analyses, waarin dezelfde data uit verschillende onderzoeken
tegelijk worden betrokken. Om deze redenen is hier gekozen voor een
ordening van hoofdstukken rond vraagstellingen. De eerste keer dat een
onderzoek wordt besproken worden de volledige steekproef- en responsgege-
vens gepresenteerd en wordt de procedure van het onderzoek in zijn geheel
beschreven.



Hoofdstuk 4

Kwalitatieve analyses van de wisselwerking
tussen interne en externe sturing

van leerprocessen

4.1 Inleiding

In de theorie zoals die in de eerste twee hoofdstukken is geschetst, nemen
instructieleerfuncties een belangrijke plaats in. Nog weinig is bekend over de
wijze waarop studenten deze functies in een reele onderwijscontext uitvoeren
en over de wijze waarop deze uitvoering wordt gestuurd door interne en
externe bronnen. Inzicht in deze processen kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het ontwerpen van procesgerichte instructie, omdat deze vorm
van instructie juist de leer- en denkactiviteiten van studenten en de wisselwer-
king tussen interne en externe sturing van leerprocessen tot uitgangspunt
neemt. Het empirisch deel van dit boek begint dan ook met kleinschalige
diepte-studies naar deze verschijnselen.

Het doel van de onderzoeken die in dit hoofdstuk worden gerapporteerd was
tweeledig, van zowel meer theoretische als meer toegepaste aard. Het
theorelische doel was antwoorden te krijgen op de in het vorige hoofdstuk
beschreven theoretische vraagstellingen. Met name was het de bedoeling
meer inzicht te krijgen in de wijze waarop studenten de diverse instructieleer-
functies uitvoeren in samenhang met enerzijds hun leerstijlen en anderzijds de
externe sturing door het onderwijs. Het toegepaste doel was een basis te
verschaffen voor de ontwikkeling van een betrouwbaar, valide en bruikbaar
diagnostisch leerstijlinstrument, dat op grote schaal zou kunnen worden
afgenomen. Vanwege deze doelstellingen werd gekozen voor kleinschalige
maar diepgaande interviewstudies. Twee van deze onderzoeken worden hier
gerapporteerd, 6dn verricht bij studenten van de Open universiteit en 66n bij
studenten van de Katholieke Universiteit Brabant. De eerste analyses van
deze interviewdata waren vooral bedoeld ter realisatie van de bovengenoemde
meer toegepaste doelstelling (zie bijv. Vermunt, Van Rijswijk & Deijkers,
1988). Om ook de meer theoretische doelstelling te kunnen realiseren werden
de interviews met Ou-studenten opnieuw geanalyseerd, nu echter vooral
vanuit het perspectief van de theorie zoals die in hoofdstuk 1 en 2 is
geschetst. Deze interviews met Ou-studenten werden aangevuld met inter-
views onder studenten van de KUB. Deze nieuwe data werden samen met de
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Ou-interviews verwerkt. Deze analyses worden in dit hoofdstuk beschreven.
Om de gegevens die de interviews opleverden ten volle te kunnen benutten
werden deze op kwalitatieve wijze geanalyseerd. Met name werd aangesloten
bij een onderzoekstraditie die bekend staat als fenomenografie. Deze zal hier
kort worden beschreven. Voor een uitgebreidere toelichting wordt de lezer
verwezen naar Marton & S jO (1984), Entwistle (1984), Marton (1986,
1990), Saljo (1988) en Svensson (1989).

Fenomenografie

Fenomenografie is een onderzoeksmethode om de kwalitatief verschillende
wijzen in kaart te brengen waarop mensen verschijnselen ervaren, conceptua-
liseren, waarnemen en begrijpen (Marton,  1986). Doel van de methode is om
deze kwalitatieve verschillen in conceptuele categorieen onder te brengen en
te beschrijven (SiiljO, 1988). Fenomenografisch onderzoek leidt tot beschrij-
vingscategorietn die, hoewel ze zijn voortgekomen uit een contextuele

analyse, gedecontextualiseerd zijn en dus bruikbaar kunnen zijn in andere
contexten dan die werden bestudeerd. Fenomenografie is een vorm van
'rigoureuze kwalitatieve analyse' (Entwistle, 1984). Het interview is de
belangrijkste methode van fenomenografische dataverzameling, hoewel
daarnaast ook wel gebruik wordt gemaakt van schriftelijke vragen. De vragen
die worden gebruikt zijn zo open mogelijk, met als doel mensen de gelegen-
heid te geven alle voor hen relevante aspecten van de wijze waarop ze een
verschijnsel beleven te belichten. Nadat de interviews zijn gehouden worden
ze letterlijk uitgetypt. Deze transcripten vormen de data. De eerste analysefa-
se bestaat uit een selectieprocedure gebaseerd op criteria van relevantie.
Uitspraken die van belang zijn voor de onderzoeksvragen worden geselec-
teerd. De betekenis van een uitspraak ligt soms in de uitspraak zelf, maar
over het algemeen moet deze worden ganterpreteerd in relatie tot de context
waaruit de uitspraak afkomstig is. Deze geselecteerde citaten vormen de
verzameling data die de basis is voor de volgende stap in de analyse. De
aandacht van de onderzoeker verschuift nu van de individuen naar de
betekenis van de uitspraken zelf, ongeacht of deze uitspraken afkomstig zijn
van dezelfde individuen of niet. Uitspraken worden gelezen en herlezen, in
groepen geordend en herordend, en samengebracht   in een beperkt aantal

categorietn op basis van overeenkomsten en verschillen. De kenmerkende
eigenschappen van de categoriekn worden dan beschreven en toegelicht met
uitspraken  uit  de data (Marton,   1986,   1990).

Een belangrijk verschil met traditionele inhoudsanalyse is dat daarbij de
categoriean waarin de uitspraken worden ondergebracht van te voren zijn
bepaald. Bij fenomenografische analyses ontwikkelen de categorieEn  zich  in
de loop van het samenbrengen en vergelijken van uitspraken. Het proces is
zeer tijds- en arbeidsintensief en bestaat uit het voortdurende groeperen en
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hergroeperen  van data. Beschrijvingen van categorie8n worden vergeleken
met de data, aangepast, vergeleken, en opnieuw aangepast. De veranderingen
nemen echter geleidelijk af en uiteindelijk is het hele categorieansysteem
stabiel (Marton & SaljO, 1984; Marton, 1986). Bij de betrouwbaarheid van
resultaten die via de fenomenografische methode tot stand zijn gekomen
spelen twee aspecten   een   rol. De eerste   is   of een andere onderzoeker   bij
dezelfde data tot dezelfde beschrijvingscategorieiin zou zijn gekomen. De
tweede is of een andere onderzoeker de categorieen kan herkennen en
gebruiken bij dezelfde of andere data, nadat deze zijn beschreven door de
oorspronkelijke onderzoeker. Het eerste aspect heeft betrekking op het
ontdekkingsproces, het tweede op het verificatieproces van wetenschappelijk
onderzoek. Repliceerbaarheid in de tweede betekenis mag worden verwacht,
in de eerste niet. Wanneer de categorieEn eenmaal zijn beschreven, moet het
mogelijk zijn een hoge interbeoordelaar-betrouwbaarheid vast te stellen met
betrekking tot de aan- of afwezigheid ervan in de data (Saljo,  1988).

De fenomenografische methode is in verschillende onderwijskundige onder-
zoekscontexten   en bij verschillende populaties gebruikt. Zo hebben Beaty,
Dall'Alba & Marton (in press) interviews met studenten aan de Britse Open
University fenomenografisch geanalyseerd om verschillen en ontwikkelingen
in leerconcepties van studenten te beschrijven. Van Rossum & Taylor (1987)
hebben deze methode gebruikt bij een onderzoek naar leer- en onderwijscon-
cepties van studenten aan een Nederlandse reguliere universiteit. Pramling
(1990) heeft interviews met Zweedse kleuters over hun leerconcepties op
fenomenografische wijze verwerkt en Murphy (1990) heeft op soortgelijke
wijze haar interviewgegevens van volwassen studenten in het Turkse open
afstandsonderwijs geanalyseerd. Het 'verschijnsel' waar het in dit hoofdstuk
om  gaat is 'studeren  in de beginfase  van het hoger onderwijs'.

Vraagstellingen

1. Op welke wijze voeren studenten de verschillende instructieleerfuncties
Uit?

2. Hoe wordt deze uitvoering enerzijds intern gestuurd en anderzijds extern
door de instructie?

3. Welke leerstijlen kunnen worden onderscheiden?

4.2 Methode

4.2.1 Studenten

Onderzoek Ou-1. Er werd een steekproef getrokken van 34 Ou-studenten uit
drie verschillende typen leerstofgebieden die reeds met hun studie waren
begonnen: studenten van de Orientatiecursus Cultuurwetenschappen, van de
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Basiscursus Recht en studenten die een meer exacte cursus bestudeerden: de
Orientatiecursus Natuurwetenschappen of de cursus Systemen en hun Bestu-

ring uit het leerstofgebied Technische wetenschappen. De steekproef bestond
voor de helft uit vrouwen en de andere helft uit mannen. In verband met de
kosten en de reistijd werd de steekproef beperkt tot de zuidelijke regio's met
als studiecentra Rotterdam, Breda, 's Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen,
Venlo en Sittard. Van deze 34 studenten verklaarden zich er 25 bereid aan
het  onderzoek  mee te werken  (74 %).   Door een technische storing   is  bij   66n
van deze studenten het vraaggesprek niet op de band terecht gekomen. De
overige respondentengroep bestond uit vier mannen en 6dn vrouw uit de
Rechtswetenschappen, vijf mannen en vijf vrouwen uit de Cultuurwetenschap-
pen, en vier mannen en vijf vrouwen uit de Natuur- en Technische weten-

schappen. De gemiddelde leeftijd van deze 24 studenten bedroeg 33.0 jaar.
Twee van hen hadden een hoogst voltooide vooropleiding op MAVO-niveau,
drie op MBO-niveau, zeven op HAVO-VWO-niveau, zeven op HBO-niveau,
den op WO-niveau en van vier was de vooropleiding niet bekend.

Onderzoek KUB-1 . Er werd een steekproef getrokken van 20 propedeuse-
studenten Psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Overeenkom-
Stig de verdeling in de populatie werden 14 voltijd- en 6 deeltijdstudenten
geselecteerd. Deze 20 studenten werden schriftelijk benaderd met het verzoek
aan het interview   mee te werken, waarvan  er   11 bereid bleken  dit  te  doen
(55%). Van de respondenten die de voltijdse opleiding volgden waren er 6
met hoge en 2 met lage studieresultaten, bij de deeltijdse respondenten waren
er dat respectievelijk  2  en  1. De responsgroep bestond  uit acht voltijders  en
drie deeltijders, negen vrouwen en twee mannen en de gemiddelde leeftijd
bedroeg 22.4 jaar. Twee respondenten hadden een hoogst voltooide voorop-
leiding op HBO-niveau, de rest op VWO-niveau.

4.2.2 Interviewschema's

Onderzoek Ou-1. De interviews verliepen volgens een bepaald schema. Dit
bevatte een aantal open kernvragen die in ieder geval gesteld moesten worden
en een aantal suggesties om door te vragen. Het schema bestond uit een
introductie en open vragen over onder meer de wijze waarop studenten het
Ou-cursusmateriaal bestudeerden, de rol van de studiebegeleiding en medestu-
denten bij de studie, opvattingen over studeren aan de Open universiteit,
studieverwachtingen en studieplannen.

Onderzoek KUB-1. Het interviewschema dat bij dit onderzoek werd gebruikt
was gebaseerd op dat van onderzoek Ou-1. Het bevatte eveneens een aantal

open kernvragen en suggesties voor doorvragen. Na de introductie werden
studenten open vragen gesteld over onder meer de wijze waarop zij het
studiemateriaal bestudeerden, de rol van colleges en medestudenten bij de
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studie, opvattingen over studeren aan de universiteit, studieverwachtingen en
studieplannen.

4.2.3 Procedures

Onderzoek Ou-1. Wanneer studenten in het telefoongesprek hun deelname aan
het onderzoek hadden toegezegd werd een afspraak gemaakt voor het vraag-
gesprek, vrijwel altijd bij de respondenten thuis. Elk interview werd afgeno-
men  door 6tn interviewer. De vraaggesprekken werden verdeeld  over  drie
interviewers en ze verliepen semi-gestructureerd. Studenten werden aange-
moedigd om alles wat met hun leerstijl te maken had naar voren te brengen,
toe te lichten en te verduidelijken. In op 66n na alle gevallen werd toestem-
ming verkregen het interview met een cassetterecorder op te nemen. Bij de
ene uitzondering werden uitvoerige aantekeningen gemaakt. De interviews
duurden gemiddeld 50 minuten. Deelname aan het onderzoek geschiedde op
vrijwillige basis en als enige beloning werd de respondenten toegezegd dat ze
na afloop van het onderzoek een kort verslag ervan zouden ontvangen.

Onderzoek KUB-1. Naar alle studenten uit de steekproef werd een brief met
portvrije retourenveloppe gestuurd. Via een antwoordstrook konden ze
aangeven of ze bereid waren deel te nemen aan het vraaggesprek. Twee
weken later werd een herinneringsbrief verstuurd aan alle studenten die nog
niet hadden gereageerd. Wanneer studenten hun deelname aan het onderzoek
hadden toegezegd werd een afspraak gemaakt voor het interview, dat plaats-
vond in een lokaal van de KUB. Alle interviews werden afgenomen door 66n
en dezelfde persoon en ze verliepen semi-gestructureerd. Ook hierbij werden
studenten gestimuleerd om alles wat met hun leerstijl te maken had naar
voren te brengen, toe te lichten en te verduidelijken. In alle gevallen werd
toestemming verkregen het vraaggesprek met een cassetterecorder op te
nemen. De interviews duurden gemiddeld een uur. Deelname aan het onder-
zoek geschiedde vrijwillig en werd beloond met f 10,--.

4.2.4 Dataverwerking

Alle 35 interviews werden letterlijk uitgetypt op een tekstverwerker en
uitgeprint. Dit leverde 450 pagina's transcript op. Vervolgens werden de
transcripten op fenomenografische wijze geanalyseerd. In eerste instantie
werden ter oriBntatie alle interviews in hun geheel doorgenomen. Vervolgens
werden de interviews nog enkele malen bestudeerd, waarbij uitspraken
werden geselecteerd die op enigerlei wijze relevant waren voor de vraagstel-
lingen. Deze uitspraken werden op de tekstverwerker per individu geordend
onder 6dn van de volgende vijf centrale thema's: cognitieve verwerking,
regulatie, affectieve processen, mentale leermodellen en leeroriBntaties. Deze
geselecteerde citaten werden vervolgens uitgeprint en vormden de basis voor
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de verdere data-analyses. Hierin  werd de volgende cyclus verscheidene malen
doorlopen. De geselecteerde uitspraken werden per thema doorgenomen.
Typerende aspecten van de leerstijlen van de studenten werden als kenmerken
beschreven op de tekslverwerker in een lijst, waarin per thema diverse
aspecten werden onderscheiden. Deze kenmerken werden vervolgens gegroe-
peerd en hergroepeerd in categorietn op basis van overeenkomsten en
verschillen. Vervolgens werden deze categorieen beschreven en de beschrij-
vingen vergeleken  met  de  data. Op basis  van deze vergelijkingen werden de
kenmerkenverzamelingen aangepast, herordend, enzovoort. Nadat met het
categorieansysteem een stabiele ordening was bereikt, werden de uiteindelijke
beschrijvingscategoriean opgesteld die de meest essentiEle kenmerken van de
aangetroffen groepen weergeven. Tenslotte werd elke categorie geillustreerd
met typerende voorbeelden van citaten van studenten. De categoriein werden
dus opgesteld op basis van beide onderzoeken.

4.3 Resultaten

De bovenbeschreven werkwijze resulteerde in vier hoofdcategorieen, die
kwalitatief verschillende leerstijlen representeren. Ze verschillen van elkaar
op een vijftal gebieden: de wijze waarop studenten de studiestof cognitief
verwerken, de wijze waarop deze verwerking wordt gereguleerd, de affectie-
ve processen die zich bij het studeren voordoen, de mentale leermodellen die
eraan ten grondslag liggen en de leerori8ntaties van studenten. De leerstijlen
zullen hier aan de hand van deze thema's worden beschreven. Ze kunnen
worden benoemd als een ongeriehte, een reproduktiegerichte, een betekenis-
gerichte en een toepassingsgerichte leerstijl. De laatstgenoemde drie kunnen
nog varieren van meer extern naar meer intern gestuurd. Het zijn prototypi-
sche leerstijlen, in die zin dat een student kenmerken van verscheidene
leerstijlen kan vertonen. Alle 35 studenten vertonen echter een dominante,
overheersende stijl. Bij zes studenten is dit de ongerichte leerstijl, bij twaalf
de reproduktiegerichte, bij tien de betekenisgerichte en bij zeven de toepas-
singsgerichte.

De beschrijvingen zullen worden toegelicht met kenmerkende voorbeelden
van uitspraken van studenten. Tussen haakjes staat telkens achter een citaat
het studentnummer samen met de universiteit en het leerstofgebied of de
studierichting waartoe de betreffende student behoort. Ou staat daarbij voor
Open universiteit, met studenten van de leerstofgebieden Rechtswetenschap-
pen (R), Cultuurwetenschappen (C), Technische wetenschappen (T) en
Natuurwetenschappen   (N). KUB staat voor Katholieke Universiteit Brabant,
met studenten van de studierichting Psychologie (P). In de citaten zelf
betekent 'I' interviewer en 'S' student.
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4.3.1 Ongerichte leerstijl

Studenten met deze leerstijl hebben veel moeite met het uitvoeren van vrijwel
alle instructieleerfuncties. Ze hebben wel een bepaalde gerichtheid, maar
kenmerkend is dat ze die niet kunnen realiseren.

Cognitieve verwerking

Deze studenten hebben veel moeite met het selecteren van meer en minder
belangrijke onderdelen in de studiestof, het onderscheiden van hoofd- en
bijzaken. Ze vinden alles even belangrijk en besteden overal evenveel
aandacht aan. Ze weten niet wat ze moeten onthouden, en de studiestof is te
omvangrijk om helemaal te onthouden. Ze richten zich op aanwijzingen van
de  instructie,   maar deze verschaffen  hen niet voldoende duidelijkheid   over
wat de essentiBle punten zijn die ze moeten kennen. Doordat deze studenten
geen niveaus van belangrijkheid in de studiestof kunnen ontdekken, komen ze
aan een verdere verwerking van deze stof nauwelijks toe. Ze nemen hun
toevlucht tot een gedetailleerde werkwijze en het vele malen lezen en herle-
zen van de studiestof vormt hun belangrijkste verwerkingsactiviteit.

S:  "Het is erg moeilijk om te selecteren.  Als je in een gewone klas zit vraag je
'moet  je  dat  weten   of  is  dat  niet  zo  belangrijk?',  maar  als  je  alleen  zit  is  dat

erg  moeilijk  Je weet  nooit goed wat zij willen hebben dat je weet. "
I:  "En die leerdoelen dan, geven ze daar nog in aan wat belangrijk is?'
St  "Ja, maar dat is ook heel algemeen. Dat je in grote lijnen iets uit kunt

leggen, hoe de aarde is opgebouwd bijvoorbeeld.  Maar dan weet je eigenlijk
nog niet tot hoe\*r zij nou willen dat je dat weet.  Er staat geen voorbeeld
bij  tot  hoever  je  het  moet  kennen.   Ik  vind  die  niet  zo  duidelijk  hoor.   (...)  De
een  weet   het   zodra  hij  het   gelezen  heeft,  maar  dat  kan  ik  niet.   Ik  moet   echt
8lles opschrijven. Desnoods drie keer. Voor het tentamen er is ga ik gewoon
nog  een  keer  alles  opschrijven.  Zo  gaat  het  er  echt  in.   (...)  Ik  moet  het  echt
opgeschreven hebben, anders weet ik het gewoon niet. Ik kan anders niet
teren. "  (17,  Ou,  N)

Deze studenten hebben moeite met het zien van verbanden tussen leerstofon-
derdelen en het structureren van deze onderdelen in grotere gehelen. Voor
hen zijn het allemaal losse stukken en ze zien niet wat de verschillende
onderwerpen die worden behandeld met elkaar te maken hebben. Vaak geven
ze aan de grote lijn niet te zien. Vragen die aan de studieteksten zijn toege-
voegd om studenten aan te zetten tot het leggen van verbanden, hebben niet
het bedoelde effect. Ook hebben ze moeite met het concretiseren en toepassen
van de studiestof en ze zien weinig relaties tussen wat ze bestuderen en
verschijnselen in het dagelijks leven. Kritisch verwerken van de studiestof
ontbreekt  in deze leerstijl. Studenten proberen zich bijvoorbeeld theorieen  in
te prenten zonder eigen interpretaties en vinden de ene conclusie die in een
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boek wordt getrokken niet beter dan een andere. Ook hebben ze er moeite
mee wanneer in het studiemateriaal bijvoorbeeld verschillende meningen van
deskundigen over een onderwerp tegenover elkaar worden gezet.

Regulatie

Typerend voor deze leerstijl is dat studenten moeite hebben hun leerprocessen
goed te reguleren. Ze richten zich sterk op de externe sturing zoals die door
de instructie wordt gegeven, maar ondervinden daar onvoldoende houvast
aan. Ze ervaren een gebrek aan regulatie, een soort stuurloosheid in hun
leeractiviteiten. Voordat Ou-studenten met deze leerstijl beginnen met het
bestuderen van het studiemateriaal orienteren ze zich door de doelstellingen,
raadgevingen, studeeraanwijzingen en instructies te lezen. KUB-studenten
lezen, naast de inleidingen van boeken en hoofdstukken, met name hun
college-aantekeningen goed door voordat ze met het bestuderen van nieuwe
stof beginnen. Beide groepen studenten vinden die aanwijzingen echter te
algemeen en niet duidelijk genoeg om er steun aan te hebben bij het sturen
van hun leergedrag. Vaak ervaren ze ook fricties met studeeraanwijzingen die
gericht zijn op de grote lijn en hen afieiden van de feitelijke informatie
waarop ze zelf zijn gericht. De enige variaties in hun studie-aanpak zijn van
kwantitatieve aard: hoe moeilijker een hoofdstuk of leereenheid is, hoe meer
tijd ze eraan besteden door het vaker te herlezen.

In deze leerstijl bestaat de procesbewaking vooral uit het registreren van
moeilijkheden die de studenten hebben met de regulatie van hun leerproces-
sen. Ze merken bijvoorbeeld dat ze geen gevoel hebben voor wat belangrijk
is en wat niet, en dat de hoeveelheid studiestof veel te groot is om te verwer-
ken in de tijd die ervoor staat. Ze realiseren zich dat hun studietempo te laag
ligt, dat ze moeite hebben met het vaststellen in hoeverre ze de stof beheer-
sen en dat ze iemand missen om op terug te vallen bij moeilijkheden. Ou-
studenten ervaren afstandsonderwijs als moeilijk en missen de sturing en
begeleiding die zij gewend waren van docenten en medestudenten in het
mondeling onderwijs. KUB-studenten ontmoeten elkaar vaker door de
contacturen en bij hen spelen medestudenten vaak een belangrijke rol.

Deze studenten ondervinden ook moeilijkheden met het toetsen en evalueren
van hun leerresultaten. Ou-studenten richten zich sterk op de vragen en
opgaven die in het cursusmateriaal voorkomen. Ze vinden de zelftoetsen en
eindtoetsen echter te vrijblijvend om er steun aan te hebben en het is hen niet
duidelijk wat ze op het tentamen zouden moeten kbnnen. Dikwijls ook doen
zich fricties voor bij het interpreteren van de terugkoppeling op de zelftoetsen
in het Ou-cursusmateriaal.     Bij open vragen ondervinden deze studenten
bijvoorbeeld problemen met het vergelijken van hun eigen antwoorden met
die in het cursusmateriaal worden gegeven, omdat die anders zijn geformu-
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leerd. Ook KUB-studenten richten zich sterk op vragen en opdrachten die in
hun boeken staan of eventueel door de docent worden gegeven. Maar omdat
dat weinig voorkomt en ook de goede antwoorden er niet altijd bij worden
gegeven, kunnen studenten er niet goed achterkomen in hoeverre ze de stof
beheersen. Deze studenten geven aan ook problemen te ondervinden met het
bijsturen van hun leerprocessen wanneer zich moeilijkheden voordoen. Hun
enige bijsturingsstrategie wanneer ze iets niet begrijpen bestaat uit het blijven
lezen en herlezen van de moeilijke onderdelen. Vaak ook vragen ze in
colleges of begeleidingsbijeenkomsten om uitleg over leerstofonderdelen die
hen niet duidelijk zijn.

S:  "Er wordt regelmatig gezegd van  'dit kun je doorlezen en je hoeft het niet
uit je hoofd te  leren'.  Bijvoorbeeld dan staat er een rijtje jaartallen, wat ik
gewoon zinvol vi,id om toch te weten, en dan staat er uitgebreid bij: 'dat
hoefje  nier  te  onthou(len:   (...)  Ja,  als  ik  alles  nia  moet  leren  wat  er  staat.
Er staat nogal veel in vind ik, van 'oh, lees maar door, het is niet zo
betangrijk,  het  is  leuk  om  te  weten,  maar...'   Ik  weet  niet  of  dat  altijd  zo
goed is.  Misschien zijn bepaa!<ie feiten wet goed om gewoon bij de  hand te
hebben.     (...)    Ik    zou    het    liefst    een    verhaal    hebben    dat    een    totaalbeeld
schetst.   Maar  dan  komt  er  een  stuk Wajang,  dan  een  stuk  V.O.C.,  dan  weer
een  stuk  over  het  Amsterdams   stadhuis.   Allemaal  hartstikke   mooi,  maar  ik
vind  het  zo  uit  elkaar  liggen  dan.   (...)  Er  zijn  ook wel  wagen  waar je  erop
gewezen wordt om bepaalde verban<len te leggen, of dat je zelf moet kijken
waar er tegenstrijdigheden zijn tussen Jan of Piet z'n verhaal. maar ik doe
dat blijkbaar te weinig. " (8, OU, C)

Ze denken dat ze een verkeerde manier van studeren hebben en de problemen
die ze met hun studie ondervinden, zetten hen vaak aan tot enige reflectie op
alternatieve mogelijkheden. Dit gebeurt echter niet in termen van andere leer-
of denkactiviteiten. Twee oplossingen, die ze zien, zijn met meer regelmaat
meer tijd besteden aan studeren, maar wel op dezelfde manier, en andere
uitwendige activiteiten gaan gebruiken voor dezelfde inwendige, zoals gaan
onderstrepen in plaats van het maken van een uittreksel. Ze geven aan te
studeren op de manier zoals ze dat altijd gedaan hebben. Ou-studenten
grijpen voor hun huidige studie-aanpak vaak terug op hun ervaringen van
vele jaren geleden  van de middelbare school. Ook KUB-studenten hebben  hun
leerstijl van het voortgezet onderwijs doorgetrokken naar hun huidige aanpak.
Deze manier werkte vroeger, in het voortgezet onderwijs, goed. Maar
bepaalde aspecten van die manier van studeren, zoals alles overschrijven en
enkele dagen voor een proefwerk pas beginnen met de voorbereiding, brengt
hen met de grote toename in de hoeveelheid studiestof wel in problemen. Ze
realiseren zich dat hun huidige leerstijl niet meer voldoet, maar ze weten niet
goed hoe ze het anders en beter aan kunnen pakken.
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AlTectieve processen

Deze studenten zijn bang dat ze de studie niet aankunnen, dat ze het niet
goed aanpakken, en dat ze de stof niet geleerd krijgen. Ze hebben een
negatief zelfbeeld, vinden dat ze geen goede student zijn en hebben weinig
zelfvertrouwen in hun studie-capaciteiten. Ze zijn teleurgesteld over zichzelf
en hebben in de loop van hun studie faalverwachtingen opgebouwd. Ze
maken zich veel zorgen over hun eigen prestaties en over of ze het zullen
halen, en gaan het studeren uitstellen. De problemen die zij met studeren
ondervinden hebben bij sommige studenten in de loop van hun studie het
animo om door te gaan doen afnemen.

I:    "Zijn er dingen waar je je zorgen over gern:'Rkt hebt wat betreft de studie?'

S:  "Ja, mijn eigen prestatie. Ik had wel verwacht dat het niet zo'n gemakkelij-
ke  studie  was,  maar  niet  dat  het  mij  zo  zou  overrompelen.   Daar  heb  ik  me
veel   zorgen   over   gemaakt,   en   dat   doe   ik   nog   steeds.    Dan   moet   ik   wat
doomemen en dan loop ik weer na te denken van: waarom kan ik het nou
niet?  Ik  heb  het  altijd  gekund.   Het  lula  me  gewoon  nu  niet." 03, KUB, P)

Mentale leermodellen

Doel van studeren is voor deze studenten het weten van de feiten, het kennen
van de stof, zodat ze deze op een tentamen kunnen reproduceren en daar een
voldoende voor halen. In hun sturingsconceptie komt een sterke voorkeur
voor substituerende instructiestrategieen tot uiting. Vrijwel alle cognitieve en
regulatieve instructieleerfuncties zien ze als taken van het onderwijs. Zonder
uitzondering geven ze aan veel externe sturing te willen, meer dan ze tot nu
toe krijgen, en wel in termen van het overnemen van denkactiviteiten die ze
nu zelf uit moeten voeren.

Wat betreft cognitieve instructieleerfuncties zijn Ou-studenten met deze
leerstijl bijvoorbeeld van mening dat de samenstellers van het cursusmateriaal
de stof duidelijk moeten uitleggen, een opsomming moeten geven van wat
studenten wel en niet moeten weten, duidelijk moeten aangeven wat de
hoofdzaken zijn en wat belangrijk is voor hen om te kennen. Ze willen dat de
cursusschrijvers de verbanden tussen de behandelde onderwerpen heel
duidelijk laten zien en een totaalbeeld schetsen van de stof. Regulatiefuncties
die het cursusmateriaal in hun ogen dient te vervullen zijn onder meer:
duidelijk laten weten wat van de studenten wordt verlangd en uitleggen hoe
ze moeten studeren. Ze willen vragen in het cursusmateriaal die betrekking
hebben op kennis van concrete feiten. Ook willen ze tips krijgen over waar
ze extra aandacht aan moeten besteden, en veel opgaven, zelftoetsen en
proeftentamens. Deze Ou-studenten vinden ook dat studiebegeleiders meer
sturing aan hun studeren zouden moeten geven dan in werkelijkheid gebeurt.



Kwalitatieve analyses van interne en externe sturing   77

Studiebegeleiders zouden in hun ogen bijvoorbeeld meer 'achter hun broek'
moeten zitten wat betreft het tempo van hun studeren, opdrachten moeten
geven buiten het cursusmateriaal om die studenten voor de volgende bijeen-
komst gemaakt moeten hebben, en uitleg moeten geven over leerstofonderde-
len waar studenten problemen mee hebben.

S:  "Bij een avo,idstu<lie heb je docenten die toch wat sturing geven aan het
geheel. Je kunt er gemakkelijk op terugvallen, even nog een paar dingen
wagen als je dat witt. Je hoort mededelingen die van belang zijn voor je
latere  tentamen.  Dit  doe je  alleen.   En  als  je  een  zwak  moment  hebt,  zoals  ik
nu  ook gehad  heb,  is  er  niemand waardoor je  even dat tikje krijgt  om weer
verder  te  gaan.   Dat  moet  je  zilf  opbrengen.   (...)  Zo'n  studiebegeleider  mag
van mij een beetje sturing geven waarbij ze dan van de studenten mogen
verwachten dat die €en bepaald tempo aanhou£len. En dat de studiebegelei-
der ook bepaalde opdrachten of opgaven laat maken. Er staan een aantal
opgaven  in  de  cursus,  maar  dat  er  daarbuiten  nog  een  aantal  op  een  papier
staan waarvan ze zeggen: 'bij de volgende bijeenkomst zou het leuk zijn als
jullie die opgelost hadden:  Ik zou mij daar well naar voegen."  04, Ou, 0

KUB-studenten zien als taken van docenten in goed onderwijs vooral het
verduidelijken van de stof en het sturen van hun leerprocessen. Op cognitief
gebied moeten docenten in hun ogen onder meer duidelijk aangeven wat
belangrijk is voor het tentamen en duidelijk zijn in het overdragen van de
stof. Als sturende taken voor docenten zien ze onder meer opdrachten geven
voor thuis, bij moeilijke onderdelen uitleg geven totdat studenten deze
begrijpen, en toetsen of studenten de stof bestuderen en beheersen.

I:   'Wat vind jij de taak van een docent in goed onderwijs?"
S:  "Dat zo iemand duidelijk uitlegt. Dat er ook opdrachten gegeven worden die

je thuis kum maken waardoor je de stof stapsgewijs kunt bestuderen. En
toetsen of degenen die les krijgen de stof beheersen, bestuderen.  Ik bedoel
niet het grote tentamen, maar ik ben woeger gewend aan huiswerkopdrach-
ten   bijvoorbeeld.    (...)   Ik   vind   werkgroepen   belangrijk  omdat   ik  daar   meer

rechtstreeks kum vragen dan in een hoorcollege. Als je iets niet kunt
begrijpen,  kun je  wagen,  wagen,  vragen  totdat je  het  wel  begrijpt."  03,
KUB, P)

Samenwerking met medestudenten wordt door zowel Ou- als KUB-studenten
met deze leerstijl zeer belangrijk gevonden. Affectieve functies die studenten
aan deze samenwerking toebedenken zijn bijvoorbeeld steun hebben aan
elkaar, elkaar op zwakke momenten weer enthousiasmeren en motiveren om
door te gaan, en merken dat andere studenten met dezelfde problemen en
vragen zitten. Ook vinden ze het belangrijk een ander te raadplegen wanneer
ze iets niet begrijpen en met andere studenten over moeilijke dingen en
problemen te praten. Ze hechten er belang aan elkaar aan te geven hoe ze



78   Hoofdstuk 4

met de studie bezig zijn en elkaars leerresultaten te controleren. Als belang-
rijkste taken voor zichzelf zien studenten met deze leerstijl de tijd ervoor
nemen om te studeren, regelmatig studeren en de studiestof doornemen,
bijhouden en in hun hoofd opnemen.

Leeroriantaties

Studenten met deze leerstijl zijn met een varieteit aan leeroriEntaties aan hun
studie begonnen. Sommigen uit beroepsgerichte motieven, anderen uit
persoonlijke interesse voor het vakgebied, om zich te ontplooien, om er in
hun vrije tijd iets mee te kunnen doen, om meer over het vakgebied te weten,
of om hun horizon te verbreden. De ervaringen die ze tot nu toe met studeren
hebben opgedaan, hebben echter twijfel in hen opgewekt over de realiseer-
baarheid van deze langere-termijn doelstellingen. Kenmerkend is dan ook hun
wat ambivalente, onzekere houding tegenover de studie. Ze vragen zich
bijvoorbeeld af of ze wel de juiste cursus of studie hebben gekozen, of het
wel het goede vakgebied voor hen is, en of ze de studie aankunnen. Ze
twijfelen aan hun eigen capaciteiten om de studie of cursus met succes te
volbrengen, vragen zich af of de studie niet te zwaar voor hen is, en weten
niet of ze wel verder zullen gaan. Sommige van deze studenten hebben al
min of meer besloten de studie te staken, voor anderen is uitvinden 6f ze
door zullen gaan de belangrijkste doelstelling op kortere termijn.

S:    "In  het  begin  was  het  animo  heel  groot,   maar  dat   is  door  omstandigheden
afgezala.   (...)  Het  is  weI  de  waag  of  ik verder  ga.   Misschien  dat  als  ik  voor
het  tentamen  van  die  eerste  cursus  redelijk  zou  slagen,  het  animo  bliift  of
wat  groter  wordt,  maar  ik  zie  dat  nog  helemaal  niet.   Ik  wil  het  gewoon  per
keer bekijken en bevalt het goed of kan ik het aan, om dan te zeggen:   ik ga
ermee verder. " (8, Ou, C)

4.3.2 Reproduktiegerichte leerstijl

Deze leerstijl is gericht op het onthouden van de studiestof, om deze op het
tentamen te kunnen reproduceren.

Cognitieve verweTking

Studenten met deze leerstijl besteden veel tijd aan het selecteren van de in
hun ogen belangrijkste delen van de studiestof. Ze onderstrepen of markeren
in hun studieteksten welke onderdelen ze uit hun hoofd moeten weten voor
het tentamen. Bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken richten ze zich op
de aanwijzingen die door de cursusschrijvers, auteurs van studieboeken,
studiebegeleiders of docenten worden verstrekt. Deze verschaffen hen
voldoende duidelijkheid over wat de belangrijkste onderdelen zijn en ze
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hebben over het algemeen dan ook weinig moeite met selecteren. Vaak zijn
kwantitatieve criteria bepalend voor het belang dat ze aan studie-onderdelen
hechten, zoals de hoeveelheid bladzijden die aan een onderwerp wordt
besteed, het aantal malen dat stukken in een tekst worden herhaald en de
hoeveelheid tijd die docenten aan een onderwerp besteden. Naast het selecte-
ren in de studiestof vormt het memoriseren en herhalen ervan de belangrijkste
verwerkingsactiviteit binnen deze leerstijl. Studenten nemen de studiestof  vele
keren door en proberen zoveel mogelijk in zich op te nemen. Ze leren over
het algemeen veel van buiten en herhalen de stof net zo lang totdat die in hun
hoofd zit. Definities en dergelijke leren ze meestal letterlijk zoals deze in de
boeken staan. Vaak is bij deze studenten sprake van substitutie van relateren-
de, structurerende en kritisch verwerkingsactiviteiten. Ze leren bijvoorbeeld
overeenkomsten, verschillen, vergelijkingen, conclusies en samenvattingen
die in het studiemateriaal of door docenten worden gegeven van buiten.

Kenmerkend voor deze werkwijze is ook dat de studiestof stapsgewijs,
sequentieel en grondig wordt verwerkt. Studenten werken de studiestof
onderdeel voor onderdeel achtereenvolgens af. Ze bestuderen elk afgerond
stukje apart en maken bijvoorbeeld samenvattingen van bladzijde tot bladzij-
de. Studenten met deze leerstijl zoeken weinig naar samenhangen tussen de
verschillende onderwerpen die worden behandeld en zien vaak niet goed wat
die met elkaar te maken hebben. Wanneer ze verbanden leggen tussen
leerstofonderdelen is dat meestal tussen kleine eenheden die aan elkaar
grenzen, bijvoorbeeld tussen opeenvolgende alinea's of tussen formules en
definities enerzijds en de tekst die daarbij hoort anderzijds. Deze studenten
geven ook aan vaak te veel gericht te zijn op feiten en details en snel het
overzicht te verliezen als ze op zichzelf zijn aangewezen. Ze besteden dan
ook veel aandacht aan samenvattingen die in het studiemateriaal of door
docenten en studiebegeleiders worden gegeven, om toch een totaalbeeld te
krijgen. Kritisch verwerken ontbreekt in de studie-aanpak van deze studenten.
Een eigen mening vormen over wat er in het boek staat, of de juistheid
beoordelen van wat een schrijver stelt doen ze niet, omdat dat volgens hen
niet bijdraagt tot een beter resultaat op het tentamen. Ook leggen deze
studenten zelden verbanden tussen de studiestof en verschijnselen uit de
dagelijkse praktijk. Wel vervullen begeleidingsbijeenkomsten en colleges voor
deze  studenten  vaak een concretiserende functie: door middel van concrete
voorbeelden worden daar leerstofonderdelen die ze niet hebben begrepen
verduidelijkt door de studiebegeleider of docent.

S:  "Er zijn geen stukken in w(tarvan ik denk: 0, dat weet ik wet. Er zijn wel
stukken die me bekend voorkomen, maar dat is voor mij geen reden om te
zeggen:   ik  doe  dat  maar  even  wat  luchtiger,  want  dat  weet  ik  wet.   Nee,   ik
lees   dat   h661   precies.    (...)   Dan   lees   ik  dat  helemaal   opnieuw.   De  tweede

keer lees ik niet alleen maar dan arceer ik ook. Met zo'n markeerpen geef
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ik aan well<e tekst ik beslist nagenoeg uit mijn hoofd moet weten. Dat is toch
tussen  de  40  en  50%   wat  dan  geel  is,  dus  heel   veel.   En  kernbegrippen  en
woorden die ik in mijn hoofd moet hebben markeer ik in rood. En als ik
meer  naar  het  tentamen  toe  kom,  ga  ik zoor  de  derde  keer  alles  lezen.   (...)

Er is volgens mij maar 66,i manier: ik moet zorgen dat een massa van die
begrippen in mijn hersens terechtkomen. Het is dus echt: herhaal, herhaal,
herhaal. Als ik het vier maal doe weet ik het beter dan na drie keer en na
vilf keer  beter dan  na  vier  keer. "  (23, Ou, C)

Regulatie

Binnen deze leerstijl richten alle studenten zich sterk op de externe regulatie
met betrekking tot de leerinhoud. Ze zijn erg gevoelig voor aanwijzingen
over welke onderdelen van de leerinhoud door de docenten of cursusschrij-
vers belangrijker gevonden worden dan andere onderdelen. Ze beperken zich
tot de tentamenstof en raadplegen geen andere bronnen over de cursusinhoud.
Wat betreft het leerproces kan de sturing van deze leerstijl echter varitren
van meer extern naar meer intern. Naarmate deze reproduktieve leerstijl meer
extern wordt gestuurd, laten studenten zich meer leiden door de regulatie-
bronnen die de instructie versehaft. Door deze externe sturing weten ze waar
ze naar toe moeten en ze ervaren deze als een goede hulp bij het studeren.
Ou-studenten richten zich bijvoorbeeld op de sturingselementen in het
cursusmateriaal, zoals introducties, leerdoelen, studeeraanwijzingen, vragen,
opgaven en zelftoetsen. KUB-studenten maken veel gebruik van werkboeken
en handleidingen die ze bij sommige vakken hebben en waarin onder meer
vragen zijn opgenomen. Ook richten deze studenten zich op aanwijzingen,
vragen en opdrachten die docenten geven. Deze studenten interpreteren de
regulatiemaatregelen van de instructie zodanig dat ze passen binnen hun
reproduktieve verwerking. Vragen, opgaven en dergelijke die niet aansluiten
bij hun leerstijl slaan ze over. Ze laten zich niet activeren tot bijvoorbeeld
relaterende activiteiten door middel van vragen en opgaven.

Studenten toetsen en evalueren hun leerresultaten vooral door het maken van
vragen, opgaven en toetsen die door de instructie worden verstrekt. Ou-
studenten beantwoorden bijvoorbeeld alle vragen, opgaven, zelftoetsen en
eindtoetsen die in hun cursusmateriaal zijn verweven. KUB-studenten beant-
woorden alle vragen en opgaven die bij hun studiemateriaal worden gegeven
om te controleren of ze de stof beheersen. Ook ondervinden ze steun aan het
maken van vragen die docenten geven, omdat  ze dan weten hoe docenten
gaan vragen op het tentamen. Daarnaast gebruiken ze soms tentamens van
voorgaande jaren. Als studenten met deze leerstijl de vragen, opgaven,
zelftoetsen, eindtoetsen, oude tentamens en dergelijke die ze krijgen goed
kunnen maken, vinden ze dat ze de stof beheersen. Vaak gebeurt dit beant-
woorden van vragen en opgaven echter op een wat oppervlakkige wijze.
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Studenten denken bijvoorbeeld even Of ze de vragen en opgaven in hun
studiemateriaal zouden kunnen beantwoorden, in plaats van dat ook daadwer-
kelijk te doen. Ook kijken ze wel of ze de vragen snappen en als dat zo is,
denken ze dat ze de stof goed genoeg beheersen.

S:  "Ik vind het wel prettig dat die zelftoetsen erbij zijn. Dan weet je waar je
naar toe moet hi. Dan weet je precies waar zij de hoofdzaken leggen en van
bepaal<ie andere dingen weet je dat ze die waarschijnlijk niet zo belangrijk
vinden. Dan hoef ik dat ook niet zo intensief, als ik eens een keer herhaal,
te   bestuderen.    (...)   Er   staat   wet   eens   zoiets   van:    'bij   het   gedeelte   wat   nu

komt   is  het   niet  de   bedoeling  dat  u  dat  van  buiten   gaat  teren,   alleen  de
belangrijkste dingen: Dan krijg je een tekst en het belangrijkste wordt vaak
meteen daarna met een waag gesteld, zo van: 'noem nou eens drie punten
die  Janssen  in  de  tekst  heeft  geno€md  ten  aanzien  van...'  Dat  vinden  zij  dan
het  belangrijkst en de rest van die hele tekst van Janssen kun je wel verge-
ten, neem ik dan aan. Alleen die dingen vinden zij belangrijk en die moet je
onthoude,i " (22, OU, C)

Naarmate deze leerstijl meer intern wordt gestuurd is de reproduktieve
verwerking van studenten meer onder interne controle. Kenmerkend is dat
externe sturing gericht op het leerproces, de wijze van bestudering, geen
effect heeft. Studenten maken nauwelijks gebruik van vragen, opgaven,
studeeraanwijzingen en leerdoelen  bij hun cursusmateriaal. Ze vinden  dat  het
maken van bijvoorbeeld vragen en opgaven te veel tijd kost en huns inziens
niet bijdraagt tot een beter resultaat op het tentamen. Zich orianteren op de
beste aanpak voor een studietekst doen studenten met een reproduktieve
leerstijl zelden. De enige variaties in hun studie-aanpak zijn van kwantitatieve
aard. Soms zijn ze meer tijd kwijt om de stof te onthouden en moeten ze er
meer moeite voor doen. Bij de voorbereiding op een tentamen met open
vragen herhalen ze de studiestof vaker dan bij een tentamen met meerkeuze-
vragen. In hun ogen moeten ze voor open tentamenvragen de stof grondiger
bestuderen en beter kunnen reproduceren dan bij meerkeuzevragen. Variaties
in hun werkwijze bij verschillende cursussen zijn vooral gelegen in wat ze
memoriseren. Bij cursussen waar ze het idee van hebben dat ze veel feitelijke
informatie moeten kennen, leren ze meer details, namen, en begrippen uit
hun hoofd. Bij cursussen waarbij ze niet alles precies behoeven te kennen
leren ze meer grote lijnen, vergelijkingen en samenvattingen van buiten.

De procesbewaking van studenten met deze leerstijl is vooral gericht op het
studietempo. Ze vinden dat ze veel tijd nodig hebben om te studeren. KUB-
studenten geven aan het schrijven van verslagen moeilijk te vinden, omdat ze
daarbij geen beroep kunnen doen op hun vertrouwde manier van studeren.
Studenten toetsen en evalueren hun leervorderingen door mogelijke tentamen-
vragen te bedenken en daar antwoord op te geven. Ze kijken bijvoorbeeld of
ze definities, formules, de betekenis van begrippen, samenvattingen, overeen-
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komsten en verschillen uit het boek voor zichzelf kunnen reproduceren.
Vragen en opgaven die aan studieteksten zijn toegevoegd om hun kennis te
toetsen slaan ze over. Bij moeilijke stukken is de meest gekozen bijsturings-
strategie binnen deze leerstijl het vaker overlezen en herhalen ervan. Studen-
ten lezen het moeilijke stuk nog een paar keer over, stoppen er meer tijd in,
lezen het langzamer en nemen het beter in zich op. Het diagnostiseren van de
oorzaken van moeilijkheden ontbreekt in deze leerstijl. Ook reflecteren op
hun studie-aanpak doen studenten met deze leerstijl nauwelijks. Ze zijn
tevreden over hun manier van studeren en vinden dat ze zo de meeste stof op
kunnen nemen. Bij deze studenten wijkt de manier waarop ze de studiestof
verwerken niet veel af van hun aanpak in het voortgezet onderwijs. Ou-
studenten grijpen daarbij terug op studie-ervaringen van soms meer dan 25
jaar geleden. De enige ontwikkeling die zich bij sommige studenten met deze
leerstijl in hun manier van studeren heeft voorgedaan is dat ze minder zijn
gaan doen. Ze zijn bijvoorbeeld minder samenvattingen gaan maken in de
loop van hun studie, omdat ze erachter komen dat die in de het cursusmateri-
aal verwerkt zijn. Wel geven deze studenten soms aan door ervaring geleerd
te hebben beter te markeren.

I:      "Wat  doe je met vragen en opgaven  die  in  een boek staan?"
S:  "Die doe ik niet. Tentamens van vorige jaren kijk ik soms wel door. Maar

vaak wordt je daar heel zenuwachrig van, als je het antwoord niet zeker
weet.   (...)  Opgaven  in  het  boek  dragen  niet  bij  tot  meer  kennis  over  de  stof.
denk  ik.   Alleen   ben  ik  er  meer  tijd  mee  kwijt,  dat  is  eerder  een   nadeet.   (...)
Ik ga allemaal niet zo moeilijk zitten doen, zelf vergelijkingen maken van:
wat denk jij er nou over en vind je het correct wat er in het boek staat?
Sommigen zeggen dat je zoiets moet doen. Maar dat draagt denk ik, voor
mij niet bij tot een beter resultaat op het tentamen. Ik kijk vooral naar het
tentamen.    (...)  Je  moet   toch   meestal  her   hele   hoofdstuk  kennen.   De   belang-

rijkste begrippen en conclusies en vergelijkingen en overeenkomsten die erin
staan, die moeten gewoon in mijn hoofd zitten. 00, KUB, P)

Afectieve processen

Aanvankelijk zagen studenten met deze leerstijl tegen hun studie op, omdat
ze onzeker waren of ze wel alles zouden kunnen onthouden. Ze dachten dat
ze het nooit voor elkaar zouden krijgen  om zo'n hoeveelheid studiestof  te
verwerken, maar dat is hen meegevallen. Ze leveren veel inzet en maken veel
studie-uren. Over het algemeen maken ze zich weinig zorgen over de studie.
Alleen bij het schrijven van verslagen zijn KUB-studenten vaak onzeker en
twijfelen aan zichzelf of ze het wel goed doen. Wel zijn studenten met deze
leerstijl soms onzeker over wat gevraagd zal worden op het tentamen. Ze zijn
bang dat ze alles moeten weten en hebben angst iets te vergeten. Dit leidt
soms tot een excessief onderstrepen, markeren, of het maken van zeer
uitgebreide uittreksels. Sommigen durven uit onzekerheid niets meer zonder
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uittreksel te doen, hoewel ze dat uit tijdsbesparing wel graag zouden willen.
Maar ze denken dat ze de stof anders niet onthouden. Eigen interessen spelen
slechts een kleine rol in de sturing van hun leerprocessen. Studiestof die hen
interesseert nemen ze sneller op dan stof die ze minder interessant vinden.

S:      Als   ik  lees  onderstreep   ik  werketijk  bijna  alles,  want  ik  wit  niet  graag  het
idee  hebben  dat  ik  iets  vergeet   als   ik  het   ga  leren.   (...)   Maar  als   ik  het  dan
ga     leren,     dan     onderstreep     ik    het     echt     essentiele     iets    dikker.     Als     ik    ga
herhalen kijk ik alleen naar de dikste strepen. Maar dat ondervind ik ook
als   een   negatief  punt,   want   ik  zou   eigenlijk  meteen   al  moeten   selecteren,   dat
zou tijd besparen. Maar dan heb ik het gevoel van: ik heb nou wel geselec-
teerd,   maar   misschien   heb   ik   iets   belangrijks   vergeten.   Dat   is   misschien
onzekerheid  in mijn studiemethode. "  04, KUB, P)

Mentale leermodellen

Het belangrijkste doel dat deze studenten voor ogen hebben bij het studeren is
het halen van het tentamen. Onder studeren verstaan ze voor tentamens de
stof opnemen die ze wordt aangeboden. Hun sturingsconceptie geeft blijk van
een grote voorkeur voor substituerende instructiestrategieen. Ou-studenten
vinden het prettig wanneer door onder meer de introducties, leerdoelen,
studeeraanwijzingen, vragen, zelftoetsen en samenvattingen in het cursusma-
teriaal de meer en minder belangrijke leerstofonderdelen duidelijk van elkaar
worden onderscheiden. Ook vinden ze dat de leerstof goed in stukjes moet
worden verdeeld en regelmatig in een ander verband moet worden herhaald.
Ze vinden het goed geregeld dat de herhalingseenheden terugkoppelen naar
meerdere leereenheden tegelijk. Ze willen dat het cursusmateriaal de verban-
den tussen de leereenheden laat zien en wensen een duidelijke opbouw en
structuur in dit materiaal. Met name studenten met de meer extern gestuurde
variant van deze leerstijl willen veel vragen en opgaven in het cursusmateri-
aal verwerkt zien om te toetsen of ze de stof kennen. Op studiebegeleidings-
bijeenkomsten moet volgens Ou-studenten met deze leerstijl kennis weggege-
ven worden, discussies tussen studenten vinden ze zinloos. Als taken van
studiebegeleiders zien ze onder meer de belangrijkste onderdelen van de
studiestof naar voren halen, vertellen wat studenten goed moeten bekijken en
uitleggen en duidelijk maken wat ze niet begrijpen.

I: "Spreekt de structuur van de cursus u aan, de leerdoelen, opgaven, en
dergelijke?"

S: "Ja, na elke leereenheid krijg je een zelftoets en na zoveel leereenheden
krijg   je   wagen    over   bijvoorbeeld   de   eerste    acht    leereenheden,    een   soort
herhaling. Dat is inderdaad goed geregeld, je wordt iedere keer terugge-
worpen   op  de  dingen  die  je  bestudeerd   hebt,  en  je  weet   ook  wat  zij   betang-
rijk vinden. ' (22, Ou, C)
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KUB-studenten met deze leerstijl vinden het erg prettig wanneer in de studie
geregeld dingen terugkomen. Als taken van docenten in goed onderwijs op
cognitief gebied zien KUB-studenten met name het verduidelijken, extra
uitleggen van de studiestof. Docenten dienen in hun ogen extra voorbeelden
te geven, en meer nadruk leggen op de punten die zij belangrijk vinden. Ze
moeten de relaties tussen onderdelen van de stof aangeven, een overzicht
geven van wat er in het boek staat, en de opbouw van de stof duidelijk
aangeven. In hun colleges dienen docenten heel schematisch te zijn en een
duidelijke structuur en lijn in hun verhaal aan te brengen. Als taken van
docenten op affectief gebied zien deze studenten onder meer studenten
enthousiast maken voor de stof en interesse bij hen opwekken. Regulatieve
taken die ze aan docenten toebedenken zijn onder meer precies zeggen wat ze
op een tentamen van studenten verlangen. Ook vinden ze dat docenten vragen
moeten stellen, zodat studenten kunnen kijken of ze het snappen. WeI dienen
docenten in hun ogen bij de tentamenstof te blijven: alles wat een docent zegt
moet daar verband mee hebben. Studenten met deze leerstijl hebben er geen
behoefte, zelfs een hekel aan om te discussiaren over de leerstof met andere
studenten. Dat draagt volgens hen niet bij tot een beter tentamenresultaat en
de mening van medestudenten over de stof interesseert hen niet.

I:    "Wat vind jij goed onderwijs?"
S:  "Goed onderwijs is vooral duidelijk onderwijs, eenduidig laten zien wat ze

bedoelen, en ook zeggen wat ze op het tentamen willen van je. Je moet
weten   waar  je   aan   toe   bent,   dat   je   weet   wat  je   moet   doen   en   hoe  je   een

voldoende  kunt  halen.   Dat  vind  ik  goed  onderwijs,  dat  je  weet  wat  van jou
wordt  verlangd.   (...)  Leren   is  gewoon  het  kunnen  reproduceren   van  wat  je
geleerd hebt. " (34, KUB, P)

Als functie van samenwerking zien deze studenten vooral onderdelen van de
studiestof die niet duidelijk zijn samen bespreken en aan medestudenten om
uitleg te vragen als ze iets niet snappen. Als kerntaak voor zichzelf zien
studenten met deze leerstijl het opnemen van de kennis uit de studiestof in
hun hoofd om deze reproduceerbaar te maken. De waarde van leeractiviteiten
wordt beoordeeld in termen van hun bijdrage tot het beter onthouden van de
studiestof. Studeren is voor hen vooral veel uren maken, uit het hoofd leren,
en kunnen reproduceren wat ze geleerd hebben. Van buiten leren en vele
malen herhalen van de studiestof worden door deze studenten als belangrijk-
ste leeractiviteiten gezien. Sommige van deze studenten vinden het maken van
samenvattingen belangrijk omdat ze de stof dan beter kunnen onthouden.
Anderen vinden uittreksels maken juist zonde van de tijd, bijvoorbeeld omdat
ze in de tijd dat ze schrijven niet kunnen leren. Kritisch verwerken wordt niet
als relevante leeractiviteit gezien. Een eigen mening vormen over de studie-
stof wordt soms zelfs als 'pedant' omschreven, omdat ze denken dat de
auteurs het toch veel beter weten dan een beginnend student.
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Leerorientaties

Kenmerkend voor deze leerstijl is vaak een leerorientatie gericht op het
uittesten van de eigen capaciteiten, gekoppeld aan een grote gerichtheid op
het slagen voor tentamens. Studenten willen voor zichzelf weten of de studie
haalbaar voor hen is, of ze hoger onderwijs aankunnen. Ze zien hun studie
als een uitdaging hoever ze kunnen gaan. Slagen voor tentamens is het
belangrijkste doel voor deze studenten, omdat dat een bewijs vormt of ze de
studie aankunnen, en omdat ze dan weten dat ze de stof die ze hebben
opgenomen goed opgenomen hebben. Ze willen een zo hoog mogelijk punt
halen voor een tentamen. Primair doel van hun studeren is het halen van
tentamens, studiepunten en certificaten.

S:  "Mijn verwachting aan het begin was eigentijk: zou het moeilijk zijn? Zou ik
wetenschappelijk  onderwijs   aankunnen?   (...)   Ik  heb   nog   geen   behoefte   aan
discussies bij studiebijeenkomsten, ik beperk me voorlopig tot de stof En
daar zal ik handen en voeten bij nodig hebben om die dusdanig in mijn bol
te  krijgen  dat   ik  wetenschappelijk  onderwijs  kan  volgen.   (...)  Je  moet  wel
een voldoe,i<ie ciifer halen om verder te kunnen, dus ik heb met zweet in
mijn  handen  die  eindtoets  in  het  laatste  cursusdeel  gemaakI:   (23,  Ou,  C)

4.3.3 Betekenisgerichte leerstijl

Deze leerstijl is gericht op het verwerven van inzicht in de studiestof.
Studenten proberen de gedachtengang van auteurs, docenten en dergelijke zo
goed mogelijk te volgen.

Cognitieve verwerking

Kenmerkend voor de wijze van selecteren binnen deze leerstijl is de grotere
rol van eigen interesses ten opzichte van de twee vorige leerstijlen. Studenten
proberen vooral onderdelen uit de studieteksten, colleges of begeleidingsbij-
eenkomsten te halen die zijzalf belangrijk vinden. Ze proberen de strekking
van een verhaal te begrijpen en ze hebben weinig oog voor details. Wat ze
belangrijk vinden zijn hoofdlijnen, kernbegrippen, de essentie van de stof,
hypothesen, vraagstellingen, theorieEn die die vraagstellingen proberen te
bewijzen of ontkrachten, de bewijzen die ervoor worden aangevoerd, hoe
men tot die theorievorming komt. Studenten met deze leerstijl vinden niet
alles wat de cursusschrijvers of docenten als belangrijk aangeven zelf ook
belangrijk. Soms slaan ze stukken die hen niet interesseren over bij het
studeren en vinden ze dat ze van sommige cursusonderwerpen niet meer
behoeven te weten dan ze al weten. Ou-studenten vinden wel dat in het Ou-
cursusmateriaal zo duidelijk wordt aangegeven wat belangrijk is, doordat iets
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heel nadrukkelijk wordt aangewezen, doordat de cursusschrijvers er steeds op
terugkomen, dat ze er haast niet omheen kunnen om dat beter te bekijken.

St "Mijn manier van studeren is dat ik altijd probeer verban(len te zien en
overzicht over de stof te krijgen. In €en hoofdstuk zit een bepaal<ie lijn, een
verhaal, en dat probeer ik te volgen. Bijvoorbeeld, er zijn verschillende
theorieen over een onderwerp. Dan vat ik van iedere theorie de kern samen
en  ook  de  voors  en  tegens,  en  welke  theorie  een  reactie  is  op  welke  theorie.

(...)   Het   uittreksel   is   voor   mij   heel   belangrijk   omdat   ik  dan   een   overzicht
krijg over de stof, ik zie de grote lijnen en verbanden die verloren gaan als
ik  alleen maar  van bladzijde tot  bladzijde lees. "  01, KUB, P)

Kenmerkend voor deze leerstijl is dat studenten veelvuldig proberen leerstof-
onderdelen aan elkaar te relateren. Ze zoeken bijvoorbeeld naar analogieEn
tussen formules en ze leiden formules van elkaar af. Ze denken na over
verbanden tussen verschillende stukken tekst binnen een leereenheid of
hoofdstuk, tussen diverse leereenheden of hoofdstukken en tussen de verschil-
lende studieboeken. Ze kijken ook of ze verbanden kunnen leggen met kennis
die ze al over het vakgebied hebben. Studenten met deze leerstijl proberen
voor zichzelf een totaalbeeld van de studiestof op te bouwen en overzicht te
krijgen. Ze proberen de verschillende leereenheden of hoofdstukken in 6dn
samenhangend geheel te zien en verbanden tussen de hele studiestof te
leggen. Vaak schrijven ze de grote lijn van een leereenheid of hoofdstuk sterk
verkort, schematisch op, bijvoorbeeld in de vorm van sleutelbegrippen met
pijlen die onderlinge verbanden symboliseren. Studenten met deze leerstijl
proberen vaak ook kritisch tegenover de studiestof te staan door zichzelf er
vragen over te stellen, en eigen interpretaties, meningen en conclusies te
vormen. Als er in een begeleidingsbijeenkomst of college reacties van andere
studenten komen proberen ze voor zichzelf na te gaan wat ze er van vinden,
of ze het met iemand eens zijn en waarom dat zo is. Studenten met deze
leerstijl leren weinig van buiten. Als ze een rijtje feiten moeten onthouden
kunnen   ze  dat  wel,   maar dan moeten  ze   dat in kunnen passen   in  de  rest  van
de stof en er de logica van inzien. Grondig, stapsgewijs analyseren van de
studiestof doen ze weinig. Binnen deze leerstijl zijn studenten vooral gericht
op de samenhangen binnen de leerstof. De mate waarin deze studenten
proberen de studiestof te concretiseren en toe te passen varieert sterk.

Regulatie

Ook de regulatie van deze leerstijl kan variBren van extern naar intern
gestuurd, en betrekking hebben op zowel de leerinhoud als het leerproces.
Wanneer deze leerstijl voornamelijk extern wordt gestuurd, worden de
selecterende, relaterende, structurerende, en la:itische verwerkingsactiviteiten
van studenten vooral veroorzaakt door de instructiemaatregelen, zoals vragen
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en opgaven. Ou-studenten proberen bijvoorbeeld de grote lijn te ontdekken
omdat in de leerdoelen staat dat ze dat moeten doen, of ze maken een schema
wanneer dat in het cursusmateriaal wordt gevraagd. Ze zoeken in de samen-
vattingen en overzichten in hun studiemateriaal naar richtlijnen over wat de
grote lijnen en verbanden zijn. KUB-studenten ontlenen de hoofdzaken vooral
aan colleges waarin docenten samenvattingen en overzichten geven van de
studiestof. Ou-studenten ondervinden daartoe ook houvast bij de studeeraan-
wijzingen, vragen, zelftoetsen en dergelijke in hun cursusmateriaal en aan
studiebegeleiders die hoofdlijnen aangeven. Sommige Ou-studenten geven aan
door met name de vragen in het cursusmateriaal waarin naar de mening van
studenten werd gevraagd over een gepresenteerde uitspraak, gestimuleerd te
worden tot een kritische verwerking.

Studenten met deze leerstijl maken echter vooral gebruik van vragen, opga-
ven en dergelijke die aansluiten   bij hun betekenisgerichte leerstijl.    Ze
proberen deze vragen zoveel mogelijk in eigen woorden te beantwoorden en
hun eigen interpretatie te geven. Opdrachten waarbij ze een eigen mening of
verklaring moeten geven schrijven ze bijvoorbeeld helemaal uit, maar als een
definitie wordt gevraagd schrijven ze die niet op. Ou-studenten volgen de
instructies die in het cursusmateriaal worden gegeven en doen wat in de
studeeraanwijzingen wordt aanbevolen. Ze letten goed op de leerdoelen,
maken de vragen en opgaven, en beantwoorden de zelftoetsen en de eind-
toets. Ze ervaren weinig fricties tussen hun leerstijl en de didaktische maatre-
gelen en de wisselwerking tussen deze twee regulatievormen lijkt in hun
geval congruent te verlopen. Ze zijn zelf gericht op de hoofdlijnen en de
vragen en opgaven zijn dat volgens hen over het algemeen ook.

Deze studenten orilfnteren zich vooral op de aanwijzingen die door de
instructie worden gegeven. Ze stemmen de manier waarop ze leereenheden
en vakken bestuderen af op deze externe regulatiebronnen. Uit de leerdoelen,
vragen, opgaven en toetsen in het cursusmateriaal proberen Ou-studenten
bijvoorbeeld een algemeen idee af te leiden over de bedoeling en ze stemmen
hun aanpak daarop af. KUB-studenten passen hun manier van studeren
bijvoorbeeld aan hun tentamenverwachting aan. Zo zoeken deze studenten bij
de voorbereiding op een tentamen met open vragen naar overeenkomsten en
verschillen tussen stromingen, voor- en tegenargumenten voor theorie8n en
andere verbanden tussen leerstofonderdelen. Wanneer ze meerkeuzevragen
verwachten gaan ze meer feiten leren en werken ze de studiestof stuk voor
stuk af. Ze toetsen en evalueren hun leervorderingen vooral door het middel
van de toetsingsmiddelen die de instructie verschaft. Ou-studenten maken alle
vragen, opgaven, opdrachten, zelftoetsen en eindtoetsen die in het Ou-
cursusmateriaal voorkomen. Ze formuleren bijvoorbeeld het antwoord,
vergelijken dat met wat er in het cursusmateriaal staat en als ze het antwoord
niet weten, kijken ze terug in de tekst. Ze trekken lering uit hun fouten en
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wanneer ze een vraag of opgave onvolledig beantwoorden, proberen ze bij
een volgende vraag of opgave bijvoorbeeld ook hun eigen mening te geven of
conclusies die worden gevraagd beter te onderbouwen. Na het bestuderen van
een leereenheid gaan ze na of ze de leerdoelen hebben bereikt. Sommige van
deze studenten blijven echter zitten met een gevoel van onzekerheid of ze de
studiestof allemaal echt goed begrepen hebben. Ze vinden er te weinig
opgaven en zelftoetsen in het cursusmateriaal staan en kunnen zichzelf ook
moeilijk afmeten aan andere studenten. Sommigen ervaren fricties bij het
vergelijken van hun eigen antwoorden met die in het cursusmateriaal worden
gegeven, omdat die in andere bewoordingen zijn geformuleerd. Als KUB-
studenten voorbeelden van tentamenvragen krijgen, maken ze die altijd. Ook
gebruiken ze de vragen en opgaven die in hun studiemateriaal staan om hun
leerresultaten te toetsen en te evalueren, en wisselen ze oude tentamens uit
met medestudenten.

I:     "Wat  doet  u  met de opgaven  in het cursusmateriaal?"
S:  "Ik heb altijd de leerdoelen in het oog gehouden, de wagen die in de tekst

stonden beantwoord, en later de eindwagen beantwoord en de zelftoetsen
gedaan. Gewoon, ik heb het precies gevolgd zoals zij het hebben aangewe-
zen.   (...)   Het   is  heel   vaak  zo  dat  de  antwoorden  op  die  wagen   in  die  toetsen

heel  anders  geformuleerd  zijn  dat  ik dat  doe.  De  inhoud  is  meestal  wel juist,
maar  toch  vind   ik  dat  moeilijk.   Ik  heb   toch  een  gevoel  van  onzekerheid,  van:

zou  ik het  nou  alliemaal echt  goed  begrepen  hebben?  (-..)  Die  hele  cursus  is
erop gericht om aan je verstand te brengen dat alles met elI<aar samen-
hangt.  Dat  vind  ik  buitengewoon fijn. "  (4,  Ou,  C)

Naarmate deze leerstijl meer intern wordt gestuurd, worden de selecterende,
relaterende, structurerende en kritische verwerkingsactiviteiten meer door de
student zelf geactiveerd. Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vragen die ze
zichzelf onder het studeren stellen en zoeken daar antwoorden op. Van de
didaktische hulpmiddelen in of bij hun studiemateriaal ter ondersteuning van
hun bestudering maken ze weinig gebruik. Ou-studenten maken bijvoorbeeld
geen gebruik van de leerdoelen en studeeraanwijzingen in hun cursusmateri-
aal. KUB-studenten vinden bijvoorbeeld het maken van vragen en opgaven te
veel tijd kosten en het maken van een samenvatting voor zichzelf belangrij-
ker. Ou-studenten ervaren soms fricties met de analytische wijze waarop de
aanwijzingen en opdrachten in het Ou-cursusmateriaal hen ertoe aanzetten
heel gedetailleerd en grondig te studeren. Ook nemen studenten met deze
leerstijl literatuur door buiten de verplichte studiestof die verband houdt met
de cursusonderwerpen, om hun interesses uit te diepen, de cursusstof beter te
begrijpen of er een bredere kijk op te la:ijgen.

S:    "De  eerste  twee,   drie  leereenheden   heb   ik  geprobeerd  de  manier  te  volgen

die zijn aangeven. Maar ik merkte gewoon dat dat voor mij niet zo prettig
is,  dat  ik  het  liever  op  mijn  eigen  manier  doe.   Ik  vind  dat  als  je  het  op  hun
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manier  doet,  en  die  opdrachten  dan  ma(lia,  dat  dan  echt  heel  gedetailleerd,
bladzijde voor bladzijde aan de orde komt. En dat heb ik een beetje aange-
past.   (...)   Het  is  alleen  wel  eens  dat  ik  denk:   hier  wordt  zo  veel  nadruk  op
gelegd,  dat  is   zo   betangrijk,   dat  je   er   eigenlijk  niet  omheen   kunt.    (...)   Ik
vind mijn manier van werken voor mij heel prettig. Uit een gedetailleerd
geheel iets halen wat ik belangrijk vind en dat proberen zelf terug te
koppelen naar eerdere  gedeelten. "  (6, Ou, R)

Deze studenten oritnteren zich uitvoerig alvorens met de bestudering van het
studiemateriaal te beginnen en letten daarbij vooral op de inhoud van de stof.
Bij een nieuwe cursus bladeren ze eerst hun studiemateriaal globaal door om
een overzicht te krijgen van wat erin staat. Ze lezen de inhoudsopgave en de
inleiding van een boek om te kijken hoe het opgebouwd is en waar ze dus de
verbanden moeten zoeken. Ook een nieuw hoofdstuk of een nieuwe leereen-
heid kijken ze eerst globaal in zijn totaliteit door, om te kijken waar die over
gaat en hoe die opgebouwd is. Studenten stemmen hun aanpak met name af
op eigen interessen, voorkennis en de eisen die verschillende leereenheden,
hoofdstukken, vakken en cursussen naar hun idee stellen. Bij een vak als
Statistiek hanteren KUB-studenten met deze leerstijl bijvoorbeeld vaak een
analytische verwerkingsstrategie waarbij ze veel sommen oefenen. Bij andere
vakken gebruiken ze meer relaterende en structurerende activiteiten.

De procesbewaking is bij deze leerstijl vooral gericht op de mate waarin
studenten de studiestof begrijpen. Als deze studenten op moeilijkheden
stuiten, diagnostiseren ze vaak uitvoerig waarom deze optreden. Ze proberen
na te gaan hoe het komt dat ze het niet begrijpen, waarom iets moeilijk voor
hen is en trekken dan conclusies, bijvoorbeeld dat ze hun voorkennis op peil
moeten brengen of dat ze terug moeten naar vorige leereenheden of hoofd-
stukken. Hun bijsturingsstrategie bij moeilijkheden bestaat meestal uit het
gaan hanteren van andere verwerkingsactiviteiten. Ze pakken er bijvoorbeeld
andere boeken of artikelen  bij, of proberen het moeilijke  stuk in schematische
of sterk samenvattende vorm opnieuw op te schrijven, of juist heel gedetail-
leerd en analytisch uit te pluizen. Om hun leervorderingen te toetsen en
evalueren bedenken deze studenten zelf vragen, opdrachten, en dergelijke. Ze
stellen zichzelf vragen als ze lezen, of proberen in eigen woorden weer te
geven wat er in een paragraaf staat. Ze proberen de studiestof tegen een
fictief iemand uit te leggen en als ze dat goed kunnen, hebben ze het voor
zichzelf begrepen. Ze schrijven voor zichzelf de hoofdlijnen op en bedenken
zelf of met studiegenoten tentamenvragen, zoals over verschillen tussen
theorieEn. Ze vertellen in eigen woorden of gedachten wat een theorie
betekent. Als ze merken dat ze verbanden gaan leggen, als ze de hoofdlijnen
gemakkelijk in eigen woorden kunnen vertellen, hebben ze het idee dat ze de
stof beheersen.
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S:  "Ik waag altijd dingen aan mezelf als ik lees. Als ik die vragen stel, dan
verwacht ik dat er ergens wel antwoorden komen. Dan lees je door en als
die   niet   komen,   weet   je   dat   er   ergens   iets  fout   zit.    (...)   Als  je   zelf  het

probleem  ook  kum  scheppen  en  een  ander  voorbeeld  kunt  bedenken,  dan  heb
je de zaak wet onder controle."

I:  "Wat doet u met moeilijke onderdelen?'
S:     "Als   ik  dingen  tegenkom  waar   ik  moeite  mee  heb,  dan  probeer  ik  te  analyse-

ren waarom het moeilijk is. En dan moet ik conclusies trekken. Kijk, als ik
bijvoorbeeld tot de conclusie kom dat iets bepaalds voor mij heel moeilijk is
omdat  ik  zoorkennis  mis,  dan  moet  ik  de  conclusie  trekken  dat  ik  terug  moet
naar die voorkennis. " (18, Ou, T)

Sommige studenten met deze leerstijl geven aan te studeren zoals ze het altijd
hebben gedaan. Door ervaring met studeren in vorige opleidingen die ze
hebben gevolgd, hebben deze studenten ontdekt welke manier goed voor hen
werkt. Bij anderen is hun leerstijl ontwikkeld gedurende de cursus(sen) die ze
tot dan toe hebben gevolgd. Vaak gebeurt dit onder invloed van reflectie op
de eigen studie-aanpak. Studenten worden dikwijls geactiveerd tot deze
reflectie en ontwikkelingen door constructieve fricties met de leerinhoud en
de externe regulatie. Sommige Ou-studenten zijn bijvoorbeeld gestart zoals ze
altijd gestudeerd hadden: volgens een intern gestuurde, reproduktieve leer-
stijl. Ze merkten echter dat deze leerstijl niet goed voldeed. Onder invloed
van de omvang van de stof, de didaktische hulpmiddelen in het cursusmateri-
aal, en de begeleidingsbijeenkomsten zijn ze in de loop van hun studie

overgegaan via een extern gestuurde naar een intern gestuurde betekenisge-
richte leerstijl. Andere Ou-studenten hebben  zich   in het begin wel strikt  aan
de aanwijzingen en opdrachten in het cursusmateriaal gehouden, maar later
niet meer. Soms vinden echter fricties plaats in die zin dat een soort uitdo-
ving van leeractiviteiten plaatsvindt. Wanneer een instructieleerfunctie reeds
door een boek of een docent wordt uitgevoerd, gaan studenten die dat eerst
zelf deden dat steeds minder doen. Bij het maken van samenvattingen is dat
bijvoorbeeld nogal  eens het geval.

Alrectieve processen

Interesse speelt een grote rol bij de sturing van de leerprocessen van deze
studenten. Bij leerstof die hen boeit kunnen ze veel meer verbanden leggen
tussen allerlei onderdelen en lezen ze meer om de cursusstof heen. Leerstof-
onderdelen die hen minder boeien zijn ze meer geneigd uit het hoofd te leren
en dan lezen ze alleen de cursusstof. Ze hebben over het algemeen veel
plezier in hun studie. Ze vinden de studie erg leuk om te doen en de cursus-
sen verrijkend en interessant.

S: "Op dit moment moet ik voor mijn werk allemaa! cursussen gaan doen,
strafrecht,  belastingwetten  en  zo,  en  dat  interesseert   me   geen  moer.   Dat  leer
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ik  op  een   hele  andere  manier,  dat   is  echt   constant  uit  mijn  hoofd  leren.
Maar in deze Ou-cursus wil ik echt inzicht krijgen, dus dat bestudeer ik ook
heel anders. Niet omdat ik het moet weten, maar omdat ik het wit weten.
Dit   soon   dingen   vind   ik  fascinerend.    Als   ik   leer   hoe   een   plant   groeit,  dan

denk  ik:  hoe  is  het  in  godsnaam  mogelijk?'   0,  Ou,  N)

Mentale leermodellen

Studeren wordt door studenten met deze leerstijl opgevat als een dialoog met
mensen die veel weten, met gedachten van anderen geconfronteerd worden en
daarover nadenken en een mening vormen. In hun opvatting is studeren zo
omgaan met de stof dat ze verbanden kunnen leggen naar andere cursussen,
dat ze de redenering kunnen volgen en daar verder op door kunnen denken.
Als doel van hun studeren zien deze studenten zaken als inzicht krijgen, zelf
formules af kunnen leiden, tot wetenschappelijk denken komen, verbanden
kunnen leggen, de stof echt doorgronden, en op de hoogte raken van de
gedachtengangen in hun vakgebied. Ou-studenten vinden het goed als ze
gestimuleerd worden de verschillende cursusonderwerpen als een eenheid te
zien en niet als aparte stukken. Ze vinden het goed wanneer in de leereenhe-
den wordt teruggegrepen op andere leereenheden en andere disciplines. Ze
vinden het belangrijk dat in begeleidingsbijeenkomsten de nadruk wordt
gelegd op verbanden in de stof en op het uitwisselen van meningen. Ook
waarderen ze het wanneer studiebegeleiders globale, brede, grote lijnen
presenteren, wat om de stof heen vertellen en hen stimuleren de hoofdlijnen
in het studiemateriaal in de gaten te houden. Naarmate deze leerstijl meer
extern wordt gestuurd vinden Ou-studenten ook dat ze duidelijke leerdoelen,
aanwijzingen, opdrachten en opgaven moeten krijgen. Ze vinden het prettig
als ze bijvoorbeeld door de vragen en opgaven geactiveerd worden tot het
vormen  van een eigen mening. Opgaven  die 'diep denken',  of 'lang naden-
ken' vereisen, zoals ze het zelf omschrijven, worden erg gewaardeerd.

S:  "Wat ik eigentijk het meest van deze cursus heb geleerd is om echt creatief
te  studeren:   dat  je jezelf  niet  wegcilfert,  maar  ook  meedoet.   Dat  vind  ik  wel

de   grootste  verdienste   van  deze  studie.   (...)   Ik  denk  dat   ik   in   het   begin  nog
niet  echt  de  opzet  begreep   van  de  studie,  waar  het  eigenlijk  om  draaide.   Her
waren  stee(is  verschillende  ondenv€pen  voor  mij,  maar  later  ben  ik die  meer
in  un   geheel   gaan  zien,   dat  alles  met   elkaar  te  maken   heeft.   (...)   Wat   ik
nuttig vo,id aan die studiebijeenkomsten is dat je de hoofdlijnen weer in de
gaten  houdt,  nog  sterker  dan  bij  het  boek.   Bijvoorbeeki  de  hoofdlijnen  van
een paar boeken  bij  elkaar. " CA, OU, C)

KUB-studenten vinden dat docenten studenten moeten betrekken bij de
colleges en hen moeten uitlokken om te reageren. Docenten dienen in hun
ogen dingen buiten het boek om te vertellen, open te staan voor vragen van
studenten en hun kijk op onderwerpen die worden behandeld, ruimte te
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bieden voor studenten om mee te denken, en hun eigen mening over de
behandelde onderwerpen te geven. Als functie van werkcolleges zien deze
studenten onder meer discussies houden en over de stof praten, zodat ze
gemakkelijker verbanden kunnen zien. Als verdere kenmerken van goed
onderwijs worden onder meer genoemd dat het niet alleen op tentamens is
gericht en het de ontwikkeling en interessen van studenten op de voorgrond
stelt. Naarmate deze leerstijl meer extern wordt gestuurd zien studenten voor
docenten meer activerende taken weggelegd, zoals hen aan het denken zetten.
Deze studenten willen ook opdrachten krijgen, bijvoorbeeld om na te gaan
hoe verschillende theorieEn een bepaald probleem zouden benaderen.

Studenten met deze leerstijl zien als functie van samenwerking met medestu-
denten vooral idee8n uitwisselen over de studiestof. Ook vinden ze het nuttig
om gezamenlijk grote opdrachten of samen excursies te maken. Als hun eigen
taken op cognitief gebied zien deze studenten onder meer kritisch over de stof
proberen na te denken, proberen voor zichzelf de stof levend te maken,
meedenken, een bepaalde kijk op de stof ontwikkelen, de inhoud van leereen-
heden of hoofdstukken steeds terugkoppelen naar eerdere leereenheden, en
essenties samenvatten. Ze zetten zich af tegen studeren om alleen maar op
een tentamen te kunnen reproduceren en het daarna weer te vergeten. Op
affectief gebied zien ze als taken voor zichzelf onder meer motivatie hebben,
zichzelf interesseren voor de stof, betrokken zijn en energie erin steken. Als
regulatieve taken voor zichzelf zien ze bijvoorbeeld vragen stellen die ze
hebben, actief met de stof bezig zijn, buiten de studie om boeken en bladen
over de stof lezen, programma's erover zien, en congressen en lezingen
volgen. Ze vinden het belangrijk om de oorzaken van moeilijkheden goed te
diagnostiseren. Ze zijn ook van mening dat ze daarbij realist moeten zijn en
na moeten gaan waar ze het aan zichzelf kunnen wijten en waar er didaktisch
iets tekort schiet. Ze vinden dat ze in de gaten moeten houden wat theorieEn
betekenen, in plaats van achter punten aanjagen en cijfers binnenhalen.

I:    'Wat vind je dat de taak van de student in goed onderwijs?"
S:  "Een stuk motivatie hebben, je moet het leuk vinden. Zelf ook actief ermee

bezig zijn. Een stuk energie erin steken, bijvoorbeeld niet alles opnemen,
maar   ook   zelf  kritisch   over   dingen   proberen   na   te   denken,   proberen   voor
jezelf  de   stof  levend   te   maken.    (...)   Het   belangrijkste   van   studeren   is   voor
mij  zo  omgaan  met  de  stof dat  die  een  stuk  van jezelf wordt,  dat je  daar  iets
mee kunt.  Dat je er zelf mee  kunt spelen, dat je verbanden kunt  leggen naar
andere cursussen  of naar het  dagelijks  leven  of wat dan ook."  01, KUB, P)

Leerorientaties

Bij deze leerstijl wordt vaak gestudeerd om de eigen interesses uit te diepen,
om zich persoonlijk te ontwikkelen, of om het studeren zelf dat plezierig
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gevonden wordt. Persoonlijke interesse voor de onderwerpen die aan de orde
komen is vaak het motief voor de studie. Deze studenten studeren om zich als
persoon te ontwikkelen, te ontplooien, te verrijken. Ze willen thuisraken in
het vakgebied, zijn nieuwsgierig en willen alles weten wat ze kunnen begrij-
pen. Ze vinden het leuk hun gedachten te scherpen aan idee8n van anderen.
Ze vinden het boeiend om de ideeEn van anderen te volgen, daar over na te
denken en er andere versies van te bedenken. Sommige studenten geven aan
de  studie   te  doen uit liefhebberij,   als  vorm van ontspanning. De studie geeft
structuur   aan hun liefhebberij,   het  is   een meer gerichte manier  om   met  hun
hobby bezig te zijn. Het vakgebied interesseert hen al lang, ze lazen er van te
voren ook allerlei boeken over, maar dat was heel ongecoOrdineerd.

S:  "De belangrijkste reden waarom ik ben gaan studeren is dat ik heel gernte-
resseerd  ben  in  Natuurwetenschappen,  dat  ben  ik  altijd  al  geweest.   (...)  Het
belangrijkste van studeren is dat je met jezelf bezig bent, dat je probeert
jezelf scherp te maken, en te blijven vooral.  Ik studeer niet zozeer voor een
carri&re,   maar  echt   alleen  omdat   ik  mezelf  wil  ontwikketen.      (3,  Ou,  N)

4.3.4 Toepassingsgerichte leerstijl

Deze leerstijl is sterk gericht op het gebruiken van de studiestof. De samen-
hangen tussen de studiestof en de werkelijkheid waarop die stof betrekking
heeft staan centraal.

Cognitieve verweTking

In deze leerstijl is de bruikbaarheid van leerstofonderdelen voor het realiseren
van persoonlijke doelstellingen het belangrijke criterium bij het selecteren in
de studiestof. Studenten met deze leerstijl besteden vooral aandacht aan die
leerstofonderdelen waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Als ze
bijvoorbeeld in het studiemateriaal iets tegenkomen wat te maken heeft met
een programma dat ze op de TV hebben gezien, besteden ze daar extra
aandacht aan. De verschijnselen uit het dagelijks leven, gebeurtenissen die ze
op de TV zien of in de krant lezen, vinden ze voor zichzelf veel belangrijker
dan andere stukken. Minder aandacht besteden ze aan leerstofonderdelen die
ze denken niet nodig te hebben in de praktijk. Wat in het studiemateriaal of
door de docent of studiebegeleider als belangrijk wordt aangegeven, heeft niet
altijd de grootste interesse van deze studenten.

Kenmerkend voor verwerking van de studiestof binnen deze leerstijl is dat
studenten veelvuldig zoeken naar externe relaties van de stof en proberen de
stof te concretiseren en toe te passen. Studenten gebruiken gebeurtenissen
waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden via de media, als voorbeelden
bij hetgeen ze in hun studiemateriaal lezen. Ze vormen zich visuele beelden
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van de stof en proberen zich er iets bij voor te stellen. Ze komen in de
studiestof dingen tegen die ze uit eigen ervaring kennen. Ook gebruiken ze
eventuele praktische kennis uit hun werk als voorbeelden bij de studiestof.
Deze studenten proberen hetgeen ze door de cursus leren toe te passen in de
praktijk. Ze gebruiken kennis verworven door de studie om verschijnselen op
hun vakgebied die ze via de media vernemen, te interpreteren en erover door
te denken. Ze herkennen in het dagelijks leven verschijnselen die ze ook in
colleges horen of in hun boeken lezen. Ze interpreteren gebeurtenissen die ze
meemaken in termen van de theorieln die ze hebben bestudeerd en ze denken
na over hoe ze in zo'n geval zouden handelen. Ze brengen de studiestof in
praktijk, in hun werk, maatschappelijke of vrije tijd activiteiten. Soms
studeren ze wat probleemgestuurd. Wanneer ze bijvoorbeeld via de pers een
gebeurtenis vernemen zoeken ze in hun cursusmateriaal onderdelen op die
daar betrekking op hebben, maar die weinig te maken hebben met de leereen-
heden of hoofdstukken die ze op dat moment aan het bestuderen zijn. Deze
studenten hebben er behoefte aan abstracte redeneringen in te vullen met
concreetheden en zolang ze zich genoeg bij de cursusinhoud kunnen voorstel-
len, kunnen ze de stof goed volgen. Wanneer dat niet meer lukt komen ze
echter in problemen.

I:   "Zijn er stukken cursusstof die je belangrijker vindt dan andere stukken?"
S:  "Pralaijkdingen, die zijn voor jezelf vaak veel belangrijker. Dingen die je

hoort   als  je   naar  debatten   in  de   Kamer   luistert,  de   dingen  uit   het  dagelijks
leven.   (...)  Als je  de  krant  openslaat  en  je  leest  dat  een  minister  in  moeilijk-

heden   is,  dat  je  al  kunt  gaan  denken:   als  er  nou  een  amendement   komt   op
dat wetsontwerp, wat gebeurt dan daarmee en daarmee? Dan breng je het
in praktijk. " (13, Ou, R)

Studenten met deze leerstijl leren weinig uit hun hoofd. Alleen stukken die ze
minder interessant vinden leren ze soms van buiten, omdat ze die anders niet
onthouden. Interessante, praktijkgeriehte onderdelen onthouden ze automa-
tisch en hoeven ze niet te memoriseren. Gedetailleerd analyseren van de
studiestof doen deze studenten alleen wanneer ze daartoe extern worden
geactiveerd. Zo zetten tentamens sommige studenten aan heel grondig te
studeren, omdat ze zonder tentamens aan stukken die ze niet boeiend vinden
minder aandacht zouden besteden. Sommige Ou-studenten geven aan dat ze
door de opgaven in het cursusmateriaal getrained worden in analytisch
denken, iets wat ze zeggen uit zichzelf meestal niet doen. De mate waarin
studenten met deze leerstijl zoeken naar verbanden binnen de studiestof,
leerstofonderdelen structureren in grotere gehelen en de studiestof kritisch
verwerken, varieert.
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Regulatie

De wijze waarop deze leerstijl wordt gereguleerd vertoont grote overeenkom-
sten met de manier waarop de regulatie van de betekenisgerichte leerstijl
plaatsvindt. Deze overeenkomsten zullen hier slechts kort worden aangeduid
en met name zal worden ingegaan op de verschillen. Naarmate deze leerstijl
meer extern wordt gestuurd, maken studenten meer gebruik van de didakti-
sche hulpmiddelen die ze krijgen om hun leerprocessen te reguleren. Er lijkt
sprake van goede congruentie hiermee. Het concretiseren en toepassen van de
studiestof wordt dan vooral geactiveerd door met name opgaven en opdrach-
ten die in het Ou-cursusmateriaal zijn verwerkt of door KUB-docenten
worden verstrekt. Deze zetten hen aan eigen interpretaties te geven, de stof
toe te passen en activeren hen ook aanvullende literatuur, kranten, TV-
programma's en dergelijke erbij te betrekken. Ou-studenten vinden vooral de
opgaven van wezenlijk belang, omdat ze daar de stof toe moeten passen en
daardoor blijkt waar de stof voor te gebruiken is. KUB-studenten vinden met
name werkgroepen belangrijk wanneer daar de theorie uit de colleges wordt
toegepast en wordt uitgelegd hoe ze de theorie kunnen gebruiken.

Ou-studenten stemmen hun aanpak af op de leerdoelen, ze leren gericht en
doen over het algemeen wat in de studeeraanwijzingen wordt aanbevolen.
KUB-studenten proberen in colleges richtlijnen te krijgen over wat van hen
wordt verwacht. Als er in hun studiemateriaal doelstellingen staan, nemen ze
die altijd door en kijken ze in hoeverre die door hen zijn bereikt. Moeilijke
onderdelen slaan deze studenten vaak even over om er dan later flink de tijd
voor te nemen. Ou-studenten toetsen en evalueren hun leerresultaten door
middel van de opgaven, zelftoetsen, en eindtoetsen die in het cursusmateriaal
zijn opgenomen. Als ze de opgaven goed maken, dan blijkt voor hen dat ze
de stof beheersen. Soms hebben ze echter moeilijkheden bij het vergelijken
van hun eigen interpretaties van een praktijkgeval met de interpretaties zoals
ze in het cursusmateriaal staan omschreven. Als er vragen en opgaven in een
boek voorkomen, maken KUB-studenten die meestal. Ze vinden dat een
goede controle om te kijken of ze het werkelijk beheersen.

I:   'Hoe pak je die opgaven aan die in de cursusteksten zijn verwerkt?"
St "Dat vo,id ik eigenlijk de leukste dingen. Dan krijg je nametijk naast het

hele verplichte gedeelte de interpretatie zoals je die zelf kunt gaan geven.
Maar   die   dingen   kun   je   eigenlijk   niet   zonder   die   Taken   ernaast   doen,   de
kranten, programma's  op televisie, politieke aangelegenheden waar juridi-
sche  kanten  aan  zitten.   (...)  Die  opgaven  vind  ik  van  wezenlijk  belang  omdat
je dan kunt zeggen: pas her maar toe. Dus dat betekent dat dat verplichte
gedeelte  leerstof een  andere  dimensie  krijgt,  namelijk  dat  het  ook  nog  ergens
voor   te   gebruiken   is.  " (5, Ou, R)
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Sommige van deze Ou-studenten geven aan tot deze leerstijl te zijn gekomen
door constructieve fricties met vooral de opgaven die in hun cursusmateriaal
zijn verwerkt. In het begin wisten ze niet hoe ze het aan moesten pakken. Ze
moesten gaan leren om te gaan studeren en ervoeren dat als een probleem. Ze
probeerden bijvoorbeeld alles in hun hoofd te prenten, iedere regel te lezen
en te onthouden. Door de opgaven die ze moesten maken bleek hen op den
duur dat ze dat inprenten niet zo veel hoefden te doen.

Naarmate deze leerstijl meer intern wordt gestuurd, maken studenten minder
gebruik van de didaktische hulpmiddelen die worden verschaft. In hun
oritnterende fase besteden deze studenten vooral aandacht aan de wijze
waarop de leerstof aan de hand van praktische situaties wordt behandeld.  Hun
procesbewaking is vooral gericht op de mate waarin ze zich de leerstof
concreet kunnen voorstellen en kunnen toepassen. Soms ervaren deze studen-
ten moeilijkheden wanneer het abstractieniveau van een cursus te hoog is.
Wanneer deze studenten moeilijke stukken tegenkomen, hanteren ze een
variliteit aan herstelactiviteiten. Ze pakken er andere boeken bij, maken
vergelijkingen, trekken conclusies, maken schema's met pijlen, of gaan over
op een analytische strategie.

Om te kijken of ze de studiestof onder controle hebben, bedenken studenten
vragen, opgaven, problemen en voorbeelden. Ook proberen ze bijvoorbeeld
scheikundige processen voor zich te zien en dat beeld in eigen woorden te
beschrijven. Ze vinden dat ze de studiestof beheersen wanneer ze het verband
tussen de theorie en de praktijk begrijpen, wanneer ze snappen waarom in het
studiemateriaal een bepaaid stuk theorie wordt behandeld en daarna een stuk
realiteit wordt uitgelegd. Gevraagd naar het waarom van hun leerstijl geven
deze studenten vaak aan dat die zich in de loop van de tijd zo heeft ontwik-
keld. Ze studeren op de manier zoals ze dat op andere scholen ook gedaan
hebben. Sommige KUB-studenten geven echter aan heel anders te studeren
dan op de middelbare school en veel meer met de inhoud van de studie bezig
te zijn.

I:   'Wat doet u met de opgaven die in de leereenheden zijn verwerkt?
St "Ik heb wel tijd om de leereenheid te lezen en te begrijpen, maar ik heb

ongelukkigerwijs geen tijd om de opgaven te maken. Anders lees ik geen
kranten   meer.    (...)   Er  zijn  dingen  die   ik  ontzettend  belangrijk  vind.   Dat  wil
niet zeggen dat de hoogleraar die het tentamen samenstelt dat ook belang-
rijk vindt. Dan kom ik iets tegen en denk ik: dat is heel belangrijk, ik zal
dat goed moeten onthouden. Maar op het tentamen komt het niet. Dat bluft
voor mij een probleem, want voor mij is alles nieuw. Voor een Nederlander
die   met   de   democratie   hier   veel   te  maken   heeft,   kunnen   dat   hele   gewone
zaken  zijn.   Maar  voor   mij,   ik  heb  democratie  hier  teren  kennen.   Als  ik  de
term   democratie   in   een   tekst   tegenkom,   of  rechtstaat,   of  klassieke   grond-
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rechten, dan vind ik dat ontzettend belangrijk. " (19, Ou, R, politiek vluch-
teling)

Affectieve processen

Deze studenten vinden de studie degelijk, pittig, grondig, heel boeiend en
uitdagend en maken zich over het algemeen weinig zorgen over hun studie.
Interesse speelt een belangrijke rol in de sturing van hun leerprocessen. Wat
hen boeit betrekken ze automatisch op het dagelijks leven, artikelen in
kranten bijvoorbeeld die ze lezen. Met wat hen minder boeit doen ze niets.
Praktisch relevante onderdelen bestuderen ze intensiever, bij abstracte
onderdelen hebben ze meer moeite er hun aandacht bij te houden. Ze bestu-
deren een hoofdstuk waar ze dingen in tegenkomen waar ze dagelijks mee
geconfronteerd worden, gemakkelijker dan hoofdstukken waarbij dat niet het
geval is. Leuke details blijven door interesse toch wel hangen, zonder dat ze
die zozeer leren. Sommige studenten geven aan steeds de neiging te hebben
anderen te vertellen wat ze nu weer gelezen hebben.

S:  "De interessante dingen bestudeer je inter:siever en gemakkelijker.  Dat vind
je leuk, en dan ben je ook nieuwsgieriger om door te gaan.  Terwijl als het
over abstracte dingen gaat heb ik een kwartier gelezen en dan zit ik weer
naar het plafond te staren. Dan denk ik: kom, nog een keer. En dan ga ik
weer tien regels door. " (13, Ou, R)

Mentale leermodellen

Studenten met deze leerstijl zien als doel van hun studeren kennis te verwer-
ven en die proberen toe te passen in de praktijk, zowel nu als later. Ze willen
de ervaringen die ze tijdens de studie opdoen proberen praktisch te gebrui-
ken. Ze vinden dat belangrijk omdat ze daar kennis mee opdoen en er straks,
bijvoorbeeld in hun werk, veel aan hebben dat ze de studiestof ook toe
kunnen passen. Als ze hun kennis kunnen gebruiken, dan krijgt de studie
voor hen zin. Deze studenten vinden de nuttigheid van studiestof erg belang-
rijk en vinden een studie nuttiger naarmate die meer praktijkgericht is.
Studeren wordt door hen bijvoorbeeld omschreven als nieuwe informatie
verwerken en in de praktijk toe kunnen passen. Studeren is voor hen zo
omgaan met de stof dat die een stukje van henzelf wordt en dat ze verbanden
kunnen leggen naar het dagelijks leven. Kennis is voor deze studenten alleen

maar aanwezig als die gepraktiseerd kan worden. Studenten willen de
studiestof bijvoorbeeld toepassen in de dagelijkse omgang met mensen,
situaties en werk, door een bredere blik op de wereld te krijgen. Deze
studenten willen concreet, praktisch gericht onderwijs en hebben een hekel

aan onderwijs dat abstract blijft. Ze willen doelgericht onderwijs, aan de
hand van praktische situaties. Ze vinden dat ze praktisch met de stof bezig
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moeten kunnen zijn. Ze vinden het heel belangrijk dat de stof niet theoretisch
blijft, maar door de docenten of cursusschrijvers wordt toegepast.

Ou-studenten met deze leerstijl waarderen het zeer wanneer cursussen
thematisch zijn opgezet, praktisch zijn gericht, aan de hand van dingen die
rondom hen heen gebeuren. Opgaven in het cursusmateriaal moeten volgens
hen zoveel mogelijk praktijksituaties bevatten en vragen dienen hen te 'laten
denken'. Wanneer deze leerstijl extern wordt gestuurd vinden studenten   de
leerdoelen en zelftoetsen erg belangrijk, omdat ze dan het idee hebben
waarvoor ze bepaalde dingen doen en de stof gericht kunnen benaderen.
KUB-studenten vinden het belangrijk dat docenten niet alleen hun theorieifn
vertellen, maar ruimte bieden voor studenten om zaken toe te passen. Ze zien
als taken van docenten in goed onderwijs verder onder meer studenten
prikkelen tot zelf nadenken, nieuwsgierigheid opwekken, hoofdlijnen aange-
ven, enthousiast zijn, en meer willen vertellen dan eigenlijk nodig is. Ze
vinden het belangrijk dat een studie niet te theoretisch is en dicht bij de
praktijk staat. Ze vinden dat de stof moet worden toegepast in bijvoorbeeld
werkgroepen. Ze willen in we(kcolleges ook de gelegenheid krijgen accenten
die ze zelf belangrijk vinden nog eens naar voren te halen en daar meer
specifieke vragen over te stellen.

S:   "Het  grootste  bezwaar  dat  ik  altijd  tegen  onderwijs  heb  gehad  is  de  abs-
tractheid,  dat  je  leerde   om  het   teren,   en  dat  het  wij  weinig  doelgericht  was,

weinig   praktisch   gericht,   aan   de   hand  van  echte  praklische   situaties.   (...)
En  nu  heb  ik  het  idee  dat  het  wat  meer  praktisch  gericht  is,  wat  meer  aan
de hand van dingen die rondom je heen  gebeuren. "  00, Ou, N)

Als nuttige functie van samenwerking met medestudenten zien studenten
bijvoorbeeld hun interpretaties van een praktijkgeval met elkaar te vergelijken
bij een opgave of opdracht en te discussitren met medestudenten of die
dezelfde idee8n hebben. Het lijkt hen zinvol met andere studenten idee8n en
meningen uit te wisselen, ook over dingen buiten de cursusstof om. Studie-
stof van buiten leren heeft volgens deze studenten weinig zin, omdat ze dat
toch snel vergeten. Als belangrijke leeractiviteit zien studenten met deze
leerstijl bijvoorbeeld de studiestof voor zichzelf toepassen in de praktijk, in
hun eigen omgeving. Ze vinden het belangrijk om te kijken wat er in hun
eigen omgeving gebeurt en dat te vergelijken met wat ze in de studie hebben
geleerd en gedaan. Ze vinden het belangrijk dat studenten vanaf het begin
hun visie op de praktijk gericht houden, omdat ze dat na hun studie ook
moeten doen en omdat dat hun studie nuttiger maakt. Als hun eigen taken
zien studenten verder onder meer praktische toepassingen bedenken, geinte-
resseerd zijn door veel vragen te stellen en met andere mensen over de stof
praten, en proberen iets met de studiestof te doen, bijvoorbeeld door te kijken
of ze het toe kunnen passen in de wereld om hen heen.



Kwalitatieve analyses van inteme en exteme sturing   99

I: "Wat versta je eigenlijk onder leren en studeren?"
S:  "Nieuwe informatie opdoen, verwerken, vergelijken met wat ik at wist en in

de pralaijk toe latnnen passen. En dan bedoel ik niet meteen psycholoog
worden. maar de dingen die ik geleerd heb ook toe kunnen passen in mijn
dagelijkse    omgang     met     mensen,     situaties    en    werk     Niet    met    bepaalde
etiketten,   maar   wel   door   een   bredere   blik   op   de   wereld   te   krijgen. "    (27,
KUB, P)

Leerorientaties

De leeroritntatie bij deze leerstijl is vaak intrinsiek beroepsgericht. Studenten
willen kennis en vaardigheden verwerven om te kunnen gebruiken in hun
huidige of toekomstige werk. Of ze willen de inhoud van de studie gebruiken
in hun dagelijkse functioneren, bijvoorbeeld in hun maatschappelijke activitei-
ten. Ze zijn aan hun studie begonnen om er iets mee te kunnen doen. Ze
willen een vak leren, vakbekwaamheid verwerven. Persoonlijke interesse
voor de behandelde onderwerpen en de studie als inhoudelijke verrijking voor
zichzelf spelen echter ook vaak een grote rol. Het gaat hen om de inhoud, dat
ze daar in hun vakgebied wat mee kunnen doen. Ze denken dat ze de kennis
nodig hebben om later hun persoonlijke doelstellingen te kunnen realiseren.
Als doel van studeren zien deze studenten onder meer: het vakgebied beheer-
sen, een baan krijgen, een functie uit kunnen oefenen, de kennis door de
studie verworven in praktijk brengen.

I:    "Wat probeer je met je studie te bereiken?"
S:   "Dat probeer je toe te passen  in de praktijk  Ik denk dat je daar kennis  mee

opdoet  en daar  heb je  natuurlijk ook veel  aan,  straks  als je werk  vindt, dat
je die dingen ook toe kunt passen. Misschien ook gewoon voor jezelf
toepassen in de praktijk, dus  in je eigen omgeving kijken wat er gebeurt en
dat dan vergelijken  met wat je geleerd  en  gedaan hebt. "  02, RUB, P)

4.4 Conclusies

De belangrijkste bevinding is dat er, bij hetzelfde onderwijs, grote verschillen
zijn tussen studenten in de wijze waarop ze de verschillende instructieleer-
functies uitvoeren. Studenten verschillen in de leeractiviteiten die ze onderne-
men. Sommige studenten blijken moeite te hebben met het verrichten van
vrijwel al deze functies, anderen voeren slechts enkele functies zelf uit. De
wijze waarop studenten de instructieleerfuncties uitvoeren blijkt vooral
verband te houden met hun mentale leermodel, en is ook geassocieerd met
hun leeroriEntatie. Studenten blijken ook te verschillen in de wijze waarop ze,
onder invloed van mentale leermodellen en leeroritntaties, onderwijsmaatre-
gelen interpreteren, waarderen en gebruiken. Het effect van externe sturings-
maatregelen, zoals vragen, opdrachten, leerdoelen, en dergelijke, blijkt
afhankelijk van de interpretaties en waarderingen die studenten eraan verle-
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nen. Deze verschillen tussen studenten kunnen worden gegroepeerd in vier
hoofdcategorieBn, die kwalitatief verschillende leerstijlen representeren. Deze
leerstijlen verschillen van elkaar op een vijftal gebieden: de strategietn die
studenten gebruiken om leerinhouden te verwerken, de strategietn waarmee
ze deze verwerking reguleren, de affectieve processen die zich bij het
studeren voordoen, de mentale leermodellen en de leerorientaties van studen-
ten. Ze werden benoemd als een ongerichte, reproduktiegerichte, betekenis-
gerichte en toepassingsgerichte leerstijl. De drie laatstgenoemde blijken elk
nog te kunnen variEren van meer extern tot meer intern gestuurd. Van de
zeven leerstijlvarianten die aldus blijken voor te komen zijn er slechts twee
waarin didaktische maatregelen door studenten worden gebruikt zoals bedoeld
door het onderwijs: de beide extern gestuurde varianten van de betekenis- en
toepassingsgerichte leerstijlen.

Vaak lijkt er sprake van een ontwikkeling binnen een leerstijl van extern naar
intern gestuurd. Zo verwijzen studenten met een reproduktiegerichte leerstijl
vaak naar het voortgezet onderwijs als verklaring voor hun manier van leren.
Naarmate studenten meer ervaring opdoen met een leerstijl en er meer
bedreven in worden, wordt deze meer onder interne controle uitgevoerd (vgl
Schmeck & Geisler-Brenstein, 1989). Deze stijl blijven ze vervolgens
toepassen totdat ze fricties ervaren met de vereisten van bijvoorbeeld het
hoger onderwijs of er om andere redenen onvrede mee krijgen. Pas dan
beginnen ze open te staan voor de externe controle gericht op een andere
leerstijl. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een intern gestuurde reproduktieve
stijl overgaan in een extern gestuurde betekenisgerichte.

Belangrijke conclusie is ook dat het vooral de lerenden zelf zijn die hun
leeractiviteiten sturen, onder invloed van hun mentale leermodellen, leer-
orientaties en vaardigheid in het hanteren van leeractiviteiten. Opvallend is
dat de instructieleerfuncties die door studenten niet worden uitgevoerd door
hen vaak ook worden opgevat als taken van het onderwijs. Opvallend is ook
dat het mentale leermodel van mensen vrij sterk verbonden lijkt te zijn met
het predikaat 'onderwijssituatie'. Met name volwassen studenten die lange
tijd geen opleiding hebben gevolgd, interpreteren de vereisten van de studie
vanuit het mentale leermodel dat ze jaren geleden hebben gevormd. Alle
tussenliggende leerervaringen die ze buiten het onderwijs hebben opgedaan
lijken opgeslagen in een kennisveld dat niet is verbonden met wat volgens
hen 'leren in een onderwijssituatie' inhoudt. Hoewel ze bijvoorbeeld voor
hun werk allerlei stukken op een diepgaande manier hebben bestudeerd, is
alleen al de toetsing van leerprestaties die eigen is aan onderwijssituaties
reden om het mentale leermodel van 'leren in het onderwijs' te activeren. Dit
resulteert vaak in een reproduktiegerichte leerstijl, die ze vroeger gewend
waren te hanteren.
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Leerstijlen: samenhangen tussen verwerkings-
en regulatiestrategie , mentale leermodellen

en leerori6ntaties

5.1 Inleiding

Volgens de theorie uit hoofdstuk 1 en 2 wordt de wijze waarop studenten hun
studiestof verwerken het meest direct bepaald door de regulatiestrategieEn die
ze hanteren. Mentale leermodellen en leeroriEntaties zijn volgens deze theorie
eveneens van invloed op de verwerkingsstrategieen die studenten gebruiken,
maar de invloed hiervan wordt geacht vooral indirect te verlopen, via
regulatiestrategiean. Volgens deze theorie wordt de wijze waarop studenten
hun leerprocessen reguleren in belangrijke mate bepaald door hun mentale
leermodellen en hun leerorientaties. De mentale leermodellen hebben onder
meer betrekking op opvattingen over de taakverdeling tussen de instructie en
studenten. Deze worden verondersteld de wijze waarop studenten instructie-
maatregelen interpreteren en gebruiken te bepalen. Leeroritntaties betreffen
onder meer de persoonlijke doelstellingen van studenten en deze sturen,
volgens de theorie, de wijze waarop studenten instructiemaatregelen waarde-
ren en gebruiken.

Het doel van de onderzoeken die in dit hoofdstuk worden gerapporteerd was
meervoudig. Enerzijds waren de onderzoeken gericht op het ontwikkelen van
een betrouwbaar en valide diagnostisch leerstijlinstrument, dat bovendien
praktisch bruikbaar moest zijn in de context van studie-advisering, studie-
begeleiding en studievaardigheidsmaatregelen. Anderzijds waren de onderzoe-
ken bedoeld om de resultaten van de fenomenografische analyses meer
grootschalig te verifitren. In deze zin waren de onderzoeken gericht op het
verkrijgen van meer inzicht in de samenhangen tussen leer- en denkactivitei-
ten in strategietn, tussen diverse opvattingen over studeren en onderwijs in
mentale leermodellen, en tussen persoonlijke doelstellingen, motieven,
houdingen, verwachtingen, en dergelijke in leeroriEntaties. Naast deze
samenhangen binnen de vier hoofdgebieden die leerstijlen kenmerken stond
ook de samenhang tussen deze vier hoofdgebieden centraal.
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Vraagstellingen

1. Welke samenhangen zijn er tussen de cognitieve verwerkingsactiviteiten
die studenten gebruiken en welke verwerkingsstrategie8n kunnen dus
worden onderscheiden?

2. Welke samenhangen zijn er tussen de metacognitieve regulatie-activiteiten
die studenten gebruiken en welke regulatiestrategieen kunnen dus worden
onderscheiden?

3. Welke samenhangen zijn er tussen de concepties over leerprocessen van
studenten en welke mentale leermodellen kunnen dus worden onderschei-
den?

4. Welke samenhangen zijn er lussen persoonlijke doelstellingen, motieven,
houdingen, zorgen, intenties en verwachtingen van studenten en welke
leeroritntaties kunnen dus worden onderscheiden?

5. Welke samenhangen zijn er tussen de verwerkings- en regulatiestrategiean
die studenten gebruiken, hun mentale leermodellen en leerorientaties?

6. Welke leerstijlen kunnen worden onderscheiden?
7. Hoe stabiel zijn leerstijlen over een langere tijdsperiode?

5.2 Leerstrategiein, leeroriintaties, mentale leermodellen en leerstijlen

5.2.1  Methode

5.2.1.1 Onderzoek Ou-2

Smdenten. Er werd een aselecte steekproef getrokken van 700 Ou-studenten
die het cursusmateriaal van tenminste 6dn Ou-cursus hadden ontvangen.
Volledig ingevulde uitsprakenlijsten werden ontvangen van 211 studenten.
Door 14 anderen werd een gedeeltelijk ingevulde ILS teruggestuurd en 5
enveloppen kwamen ongeopend retour (verhuisd). De totale respons bedroeg
dus  32%, de bruikbare respons 30%. Vergelijkingen tussen respons-  en  non-

respons groepen wezen  uit,   dat deze groepen niet significant  (p > .05)  van
elkaar verschilden in gemiddelde leeftijd, hoogst voltooide vooropleiding,
geslacht en leerstofgebied. De gemiddelde leeftijd in de responsgroep bedroeg
35.7 jaar. Hij bestond voor 63 % uit mannen  en voor 37% uit vrouwen. Van
de responsstudenten studeerde 26% Cultuurwetenschappen, 25% Rechten,
14% Beleids- en Bestuurswetenschappen, 12% Technische wetenschappen,
10% Sociale wetenschappen, 9% Economie en 4% Natuurwetenschappen.
16 %    van de responsstudenten    had een hoogst voltooide vooropleiding    op
MAVO-niveau of lager,   13% op MBO-niveau,  23 % op HAVO-VWO niveau,
42% op HBO-niveau en 5% op WO-niveau. Wel traden verschillen aan het
licht met betrekking tot tentamendeelname. De respons bleek relatief laag
onder de studenten die hun eerste Ou-cursus een jaar of langer geleden
hadden ontvangen en nog nooit aan een tentamen hadden deelgenomen. Van
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deze groep  van 231 studenten (33%  van de steekproef) nam slechts  11%  deel
aan het onderzoek, terwijl van de 154 studenten die ook al een jaar of langer
geleden met de studie was gestart maar die wet al 66n of meer tentamenpo-
gingen had gedaan,  46%  de ILS invulde en terugstuurde (X2=59.5,  DF= 1,
p<.001).

Inventaris leerstijlen (ILS). Gebaseerd op de beschrijvingscategorieBn die het
resultaat waren van de interview-onderzoeken, werd een diagnostisch instru-
ment in de vorm van een uitsprakenlijst samengesteld. Uit de interviews
werden uitspraken geselecteerd die kenmerkend werden geacht voor de
diverse verwerkings-, regulatie-, oriantatie- en conceptiecategoriean en die
zoveel mogelijk verschillende aspecten daarvan dekten. Indien nodig werden
de formuleringen wat aangepast. Deze eerste versie van de Inventaris Leer-
stijlen bestond in totaal uit 241 uitspraken. In het onderdeel 'Studie-activitei-
ten' werden 50 verwerkings- en 50 regulatie-items opgenomen. Hierbij werd
de studenten gevraagd bij elke uitspraak op een 5-puntschaal aan te geven in
hoeverre ze bij het studeren gebruik maakten van de beschreven activiteit. De
schaal varieerde van (1) ik doe dit zelden of nooit, tot (5) ik doe dit (vrijwel)
altijd. Voor het onderdeel 'Studie-motieven' werden eveneens 50 items
geselecteerd over leeroriantaties en voor het onderdeel 'Studie-opvattingen'
91 items over mentale leermodellen. Bij deze laatste twee onderdelen werd
studenten gevraagd bij elke uitspraak aan te geven in hoeverre het verwoorde
motief of de beschreven opvatting overeenkwam met hun eigen motieven of
opvattingen. Bij deze onderdelen varieerde de schaal van (1) helemaal mee
oneens, tot (5) helemaal mee eens. Aan het einde van de uitsprakenlijst werd
een vraag toegevoegd over de hoeveelheid Ou-cursusmateriaal die de student
al had bestudeerd.

Procedure. Vergezeld van een begeleidende brief en een portvrije retourenve-
loppe werd deze eerste versie van de ILS verzonden aan alle studenten uit de
steekproef. Twee weken later werd een herinneringsbrief gestuurd naar
iedereen die tot dan toe nog niet had gereageerd. Deelname aan het onder-
zoek geschiedde op vrijwillige basis en de studenten werden niet beloond
voor hun medewerking.

5.2.1.2 Onderzoek Ou-3

Smdenten. Er werd een aselecte steekproef van 500 studenten getrokken die
Of nog niet, bf niet langer dan 10 maanden geleden, hun eerste Ou-cursus
hadden ontvangen. De steekproef kan dus aangeduid worden als 'beginnende
studenten'. De reden  voor deze keuze  was de gedachte dat vooral zij profijt
zouden kunnen hebben van het studie-aanpak adviespakket, dat onderdeel
uitmaakte van dit onderzoek. 175 van de 500 aangeschreven studenten
stuurden een volledig ingevulde ILS terug (35 % respons).   Van  deze   175
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studenten vulden  er  63  deel  B  en  112 de gehele Inventaris Leerstijlen  in  (deel
A en deel B). Uit vergelijkingen tussen respons- en non-responsgroep bleek
dat deze groepen niet significant  (p > .05) van elkaar verschilden in gemiddel-
de leeftijd, hoogst voltooide vooropleiding, en geslacht. De responsgroep had
een gemiddelde leeftijd   van   33.9  jaar en bestond voor 67% uit mannen en
33% uit vrouwen. 10% van de responsstudenten had een hoogst voltooide
vooropleiding op MAVO-niveau of lager, 14% op HBO-niveau, 28% op
HAVO-VWO-niveau, 40% op HBO-niveau en 8% op WO-niveau. Wel
waren er verschillen in leerstofgebied  (32= 18.7,  DF-6, p<.01). Betrekke-
lijk laag was de respons onder studenten Bestuurs- en Beleidswetenschappen
(22%) en Economische wetenschappen (24%), terwijl de respons bij studen-
ten Natuurwetenschappen (53 % ) , Sociale wetenschappen (50%), Cultuurwe-
tenschappen (46%) en Technische wetenschappen (43%) boven het gemiddel-
de lag. Studenten Rechten respondeerden met 32% gemiddeld. De respons-
groep bestond uiteindelijk voor 10% uit studenten Bestuurs- en Beleidsweten-
schappen,   8 % studenten Economische wetenschappen, 7% studenten Natuur-
wetenschappen, 10% studenten Sociale wetenschappen, 19% studenten
Cultuurwetenschappen,   25% -studenten Technische wetenschappen   en   21%
studenten Rechten.

Inventaris leersti/len. In dit onderzoek werd de herziene versie van de ILS
gebruikt met 144 items. Het onderdeel Studie-aktiviteiten (deel A van de ILS)
bevatte 60 uitspraken over verwerkings- en regulatie-activiteiten. Deel B van
de ILS bestond uit de onderdelen Studie-motieven en Studie-opvattingen. Het
onderdeel Studiemotieven bevatte 30 items over leeroriantaties, het onderdeel
Studie-opvattingen 54 items over mentale leermodellen. Aan het begin van de
uitsprakenlijst werd een vraag toegevoegd over de hoeveelheid Ou-cursusma-
teriaal die de student al had bestudeerd. Direct daarachter werden studenten
die nog maar 4 of minder leereenheden Ou-cursusmateriaal hadden bestu-
deerd, geinstrueerd deel A van de ILS over te slaan. Dit omdat zij geacht
werden te weinig ervaring te hebben met het Ou-cursusmateriaal om iets te
kunnen zeggen over hun gebruikelijke manier van studeren binnen een Ou-
context. Studenten die reeds 5 of meer leereenheden hadden bestudeerd,
werden hier gevraagd de gehele ILS in te vullen.

Overige materialen. Naast de Inventaris Leerstijlen ontvingen studenten ook
de Handleiding voor studenten bij de ILS en een evaluatieformulier. Studen-
ten die 66n maand na de eerste reminder nog niet hadden gereageerd ontvin-
gen een vragenlijstje over de reden van non-respons (zie voor deze materialen
hoofdstuk 8).

Procedure. De herziene versie van de ILS en de conceptversie van de
Handleiding voor studenten werden, samen met het evaluatieformulier, een
begeleidende brief en een portvrije retourenveloppe, verzonden aan alle
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studenten uit de steekproef. In de brief stond onder meer een korte uitleg
over het onderzoek, het verzoek de ILS en het evaluatieformulier ingevuld te
retourneren en de mededeling dat de studenten de handleiding mochten
behouden. Drie weken later werd een reminder verstuurd aan alle studenten
die tot dan toe niet hadden gereageerd. Om redenen voor non-respons te
achterhalen werd een maand daarna een 'korte vragenlijst studiehandleiding'
verzonden aan alle studenten die nog niets hadden teruggestuurd. Deelname
aan het onderzoek geschiedde op vrijwillige basis. Studenten die aan het
onderzoek wilden meewerken werd een samenvatting van de onderzoeksresul-
taten in het vooruitzicht gesteld.

5.2.1.3 Onderzoek Ou-4

Studenten. Er werden 3 steekproeven getrokken van 150 studenten elk, die
zich hadden opgegeven voor deelname aan 1 of meer van de volgende
tentamens: Inleiding Bestuursrecht, Letterkunde 1 en Economie en Geld.
Deze drie tentamens vonden op twee achtereenvolgende dagen plaats. 329
van de 450 studenten aangeschreven studenten stuurden de ILS ingevuld terug
(73 %): 110 studenten   die zich hadden opgegeven voor Inleiding bestuurs-
recht, 118 studenten van Letterkunde 1 en 109 studenten van de cursus
Economie en Geld. In totaal zijn dit 337 studenten, dus in de responsgroep
zitten 8 studenten die zich hadden opgegeven voor 2 tentamens, altijd de
combinatie Inleiding Bestuursrecht en Economie en Geld. Een vergelijking
tussen respons- en non-responsgroepen wees uit, dat deze niet verschilden
(p >.05) in geslacht, hoogst voltooide vooropleiding, leerstofgebied,    en
tentamendeelname. De responsgroep bestond voor 58% uit mannen en voor
42% uit vrouwen. 10% van de respondenten had een hoogst voltooide
vooropleiding op MAVO-niveau of lager, 16% op MBO-niveau, 32% op
HAVO-VWO-niveau, 34% op HBO-niveau en 8% op WO-niveau. Van de
responsstudenten studeerde 53% Rechten, 39% Cultuurwetenschappen, 6%
Economie en 2% een ander leerstofgebied. Wel bleken er verschillen in
gemiddelde leeftijd: responsstudenten waren gemiddeld iets ouder dan non-
responsstudenten (37.7 vs 35.2 jaar, F(1,446)=5.2, p<.05).

Invenmris leetiti/len. In dit onderzoek werd de herziene versie van de ILS
gebruikt met 144 items (zie bij onderzoek Ou-3).

Procedure.  Op  de  dag dat het tentamen plaatsvond  werd de ILS, samen met
een begeleidende brief en een portvrije retourenveloppe, verzonden aan alle
studenten uit de steekproef. Drie weken later werd een herinneringsbrief
verstuurd aan alle studenten die tot dan toe niet hadden gereageerd. Deelna-
me aan het onderzoek geschiedde op vrijwillige basis en de studenten werden
niet beloond voor hun medewerking.
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5.2.1.4 Onderzoek KUB-2

Smdenten. Er werd een steekproef getrokken van 1279 studenten uit de
populatie van 2530 KUB-studenten die nog niet geslaagd waren voor de
propedeuse van hun huidige studierichling. Bij zes van de acht studierichtin-
gen werd de gehele populatie in de steekproef betrokken. Gezien de grote
aantallen eerstejaars-studenten Economie en Rechten werd bij deze studierich-
tingen een aselecte steekproef getrokken van 200 studenten. Een volledig
ingevulde ILS werd ontvangen van 795 studenten (62% respons).   Deze
responsgroep bestond voor 56% uit mannelijke en voor 44% uit vrouwelijke
studenten. De gemiddelde leeftijd    was    22.5   jaar.    75 %    had een hoogst
voltooide vooropleiding op VWO-niveau, 19% op HBO-niveau, 1% op WO-
niveau  en  6 %   had een andere vooropleiding.   Van de studenten  in de respons-
groep studeerde 13% Rechten, 17% Economie, 14% Econometrie, 10%
Bestuurlijke Informatiekunde,      13 % Sociologie, 24% Psychologie, 9%
Letteren en 0.4% Wijsbegeerte. Over de non-responsgroep waren geen
gegevens beschikbaar.

Inventaris Leerstijlen. In dit onderzoek werd de eindversie van de Inventaris
Leerstijlen gebruikt, die 120 items bevat (zie 5.2.2 'Resultaten'). Indien
noodzakelijk werden deze licht geherformuleerd om ze ook van toepassing te
laten zijn op de studiesituatie aan een reguliere universiteit.

Overige materialen. Voorafgaand aan de ILS werden enkele vragen gesteld
over de achtergrondkenmerken (zie hoofdstuk 6) en de studiegegevens (zie
hoofdstuk 7) van de studenten.

Procedure. De ILS werd samen met een begeleidende brief en een portvrije
retourenveloppe opgestuurd naar alle studenten uit de steekproef. Drie weken
later werd een reminder gezonden naar alle studenten die tot dan toe niet
hadden gereageerd. Deelname aan het onderzoek geschiedde op vrijwillige
basis en de respondenten werden op geen enkele wijze voor hun medewer-
king beloond.

5.2.1.5 Dataverwerking

In de onderzoeken Ou-2, Ou-3 en Ou-4 werd de ILS door in totaal 715
studenten ingevuld. De analyses met betrekking tot de Inventaris Leerstijlen
vonden plaats op basis van deze gehele groep, met uitzondering van 63
studenten uit onderzoek Ou-3 die alleen deel B van de ILS in hoefden te
vullen. Hun gegevens zijn hier voor de vergelijkbaarheid van de verschillende
analyses overal buiten beschouwing gelaten. De data werden verwerkt met
behulp van het SPSSX statistisch pakket. Op de vier afzonderlijke onderdelen
van de ILS (verwerkingsaktiviteiten, regulatie-aktiviteiten, leeroriEntaties en
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mentale leermodellen) werden op item-niveau hoofdcomponenten-analyses
met Varimax-rotatie uitgevoerd. Bij de schaalconstructie werd verder gebruik
gemaakt van item- en betrouwbaarheidsanalyses. Ook op de schalen van de
ILS werden vervolgens hoofdcomponentenanalyses met Varimax-rotatie
uitgevoerd. Een MANOVA werd uitgevoerd om verschillen tussen de
groepen Ou- en KUB-studenten in hun scores op de ILS statistisch te toetsen.
Regressie-analyses werden uitgevoerd om de directe bijdrage van mentale
leermodellen en leeroriEntaties aan de variantie in leerstrategieen te analyse-
ren.

5.2.2 Resultaten

De Ou-onderzoeken werden gebruikt om de Inventaris Leerstijlen in twee
stappen terug te brengen van 241 naar 120 items, een meer bruikbare
omvang. De eerste stap gebeurde op basis van onderzoek Ou-2. Bij het
verwijderen van items werden een aantal criteria gehanteerd. Zo werden
bijvoorbeeld items met een extreem hoog of laag gemiddelde, of een kleine
standaardeviatie verwijderd. Op basis van de hoofdcomponentenanalyses op
itemniveau werden items verwijderd die een lage lading hadden op alle
factoren, of een ongeveer even hoge lading op meerdere factoren. Op basis
van betrouwbaarheidsanalyses werden items verwijderd uit sehalen wanneer
hun gecorrigeerde item-schaaltotaal correlatie zodanig laag was dat verwijde-
ring van het item de Cronbach a deed stijgen. Tenslotte werden items
verwijderd uit schalen die veel items bevatten en waarvan de betrouwbaarheid
erg hoog was. Op deze wijze werden de 144 beste items geselecteerd voor
opname in de eerste herziene versie van de ILS. Deze versie werd afgenomen
in onderzoeken Ou-3, Ou-4 en Ou-5. Op basis van soortgelijke criteria als in
de eerste constructiestap werd deze ILS-versie verder in omvang terugge-
bracht. In deze fase werden ook de test - hertest correlaties van items op
basis van onderzoek Ou-5 bij de selectiecriteria betrokken. Deze tweede
constructiestap resulteerde in de eindversie van de Inventaris Leerstijlen van
120 items.

De eindversie van de Inventaris Leerstijlen bevat 27 uitspraken over verwer-
kingsactiviteiten, 28 over sturingsactiviteiten, 25 over studie-motieven en 40
over  studie-opvattingen. In tabel  5.1  worden de resultaten weergegeven  van
een hoofdcomponentenanalyse op de uitspraken die betrekking hebben op de
verwerkingsactiviteiten van Ou-studenten. Vijf duidelijke dimensies kunnen
worden onderkend die vijf onderscheiden verwerkingsstrategieen represente-
ren: combinaties van verwerkingsactiviteiten die door studenten vaak in
samenhang worden gebruikt. De eerste factor groepeert uitspraken die
betrekking hebben op het relateren en structureren van de studiestof. Ken-
merkend is dat studenten leerstofonderdelen met elkaar in verband proberen
te  brengen  en deze onderdelen proberen te structureren  tot een geheel.   Op  de
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Tabel  5.1   Factorladingen van typerende ILS-items over verwerkingsstrategie#n  in   cen   5-
factorcn Varimax-oplossing (hoofdcomponenten-analyse) en gecorrigeerde item-schaaltotaal
correlaties (r-it)  (N =654, ladingen  >  -.25 en  < .25 weggelaten).

Factoren en ladingen r-it Schalen en items

Fl  F2  F3  F4  F5

Schaa! Relateren en structureren
.73 .58  Ik probeer onderwerpen die in cen cursus afzonderlijk

worden behandeld samen te brengen tot een geheel.
.71 . 56       Ik breng specifieke feiten in verband  met de grote  lijn  van

een leereenheid.
64 .56  Ik vergelijk conclusies uit verschillende leereenheden met

elkaar.

Schaal Memoriseren en herhalen
77 .60   Rijtjes met kenmerken van een bepaald verschijnsel prent

ik in mijn hoofd.
70 .55   Definities leer ik zo letterlijk mogelijk van buiten.

66 .53    Ik herhaal de belangrijkste onderdelen van een leereenheid

net zo lang tot ik ze uit mijn hoofd ken.

Schaal Concrete verwerking
.25 .71 .58   Ik probeer gebeurtenissen in de dagelijkse werkelijkheid te

interpreteren met behulp van de kennis die ik door een
cursus heb verworven.

.69 .52   Ik gebruik wat ik door een cursus leer bij mijn activiteiten

buiten de studie.
.67 .40 Ik besteed vooral aandacht aan de praktisch bruikbare

onderdelen van een cursus.

Schaal Analyseren
.63 .35    Ik werk een leereenheid punt voor punt af en bestudeer elk

afgerond stukje apart.
.33 .62 .48  Ik analyseer de afzonderlijke onderdelen van een theorie

stap voor stap.
55 .38   Ik begin pas aan een volgende leereenheid, als ik de leer-

eenheid die ik heb bestudeerd tot in detail beheers.

Schaa! Kritisch verwerken
75  .57 Ik probeer de interpretaties van deskundigen kritisch te

benaderen.
74   .58 Ik vergelijk mijn visie op een onderwerp uit de cursus met

de visie van de auteurs.
.27 .70    .50    Ik ga na of de conclusies van de auteurs logisch volgen uit

de feiten waarop ze zijn gebaseerd.
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Tabel 5.2 Factorladingen van typerende ILS-items over regulatiestrategie#n in een 5-
factoren Varimax-oplossing (hoofdcomponenten-analyse) en gecorrigeerde item-schaaltotaal
correlaties  (r-it)   (N = 654, ladingen   >   -.25  en   < .25 weggelaten)

Factoren en ladingen r-it Schalen en items

Fl  F2  F3  F4  F5

Schaa! Externe sturing leerproces
70 .53   Ik studeer volgens de aanwijzingen die in het cursusmate-

riaal worden gegeven.
64 .35  Ik gebruik de introducties en leerdoelen om precies te

weten waar ik naar toe moet.
.46 .32  De vragen en opgaven in het cursusmateriaal werk ik

helemaal uit op het moment dat ik ze tegenkom onder
het studcren.

Schaa! Zegsturing teerproces en -resuitaten
.66 .54   Om mijn leervordering te toetsen probeer ik een antwoord

te formuleren op vragen over de studiestof die ik zelf
bedenk.

.56 .38  Als ik moeite heb met een stuk cursusstof, probeer ik te

analyseren waarom dat moeilijk voor me is.
.47 .34   Als ik aan een nieuwe leereenheid begin, denk ik eerst na

over de manier waarop ik die het best kan bestuderen.

Schaal Zegsturing teerinhoud
81 .66 Ik bestudeer naast de cursusstof ook anderc literatuur die

met de cursusinhoud te maken heeft.
.81 .65      Ik voeg uit andere bronnen iets aan de studiestof toe.

.73 .57  Als ik cen stuk cursustekst niet goed begrijp, zoek ik er

andere literatuur bij over dat onderwerp

Schaa! Stuurloos leergedrag
72 .51   Ik constateer dat ik het moeilijk vind om vast te stellen of

ik de cursusstof voldoende beheers.
.68 .47  Ik realiseer me, dat het mij niet duidelijk is wat ik moet

onthouden en wat niet.
56 .36  Ik merk dat de leerdoelen te globaal voor me zijn om er

een goed houvast aan te hebben.

Schaal Extent sturing leerresullaten
.85   .54   Als ik de vragen van de zelftoets goed kan beantwoorden,

besluit ik dat ik de leereenheid goed beheers.
.82  .56  Als ik alle opgaven die in het studicmateriaal staan kan

maken, besluit ik dat ik de stof goed beheers.
.46 .47   .47 Ik toets mijn leervordering uitsluitend door het maken van

de vragen, opgaven en zelftoetsen   in het cursusmateri-
aal.
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Tabel 5.3 Factorladingen van typerende ILS-items over mentate leennodellen in een 5-
factoren Varimax-oplossing (hoofdcomponenten-analyse) en gecorrigeerde item-schaaltotaal
cormlaties (r-it)  (N =654,  ladingen  >  -.25  en  < .25 weggelaten).

Factoren en ladingen r-it Schalen en items

Fl  F2 F3 F#  PS

Schaal Sainen studeren
.88 . 85        Ik    heb er behoefte   aan   om   bij mijn studie met andere

studenten samen te werken.
.82 .81  Ik vind het belangrijk om samen met medestudenten te

controleren  of  ik de studiesto f voldoende heb begrepen.
72 .66   Als ik moeite heb met bepaalde onderdclen van dc studie-

stof, vraag ik het liefst aan anderc studenten om uitleg.

Schaal Sti,nulerend onderwijs
.79 .69 Het cursusteam moet mij een aanzet geven om zelf verder

te denken over hoe de cursusstof en de werkelijkheid
met elkaar samenhangen.

.76 .72   De studiebegeleider/consulent moet mij stimuleren om bij

"moeilijkheden  zelf naar  oplossingen te zoeken.
76 .68 Het cursusteam moet mij ertoe aanzetten verschillende

theorie8n die worden behandeld met elkaar te vergelij-
ken.

Schaal Opbouw van kennis
58 .44  Ik mod uit mezelf andere boeken raadplegen als ik een

stuk cursussto f niet goed begrijp.
53 .34 Ik mod uit mezelf naar verbanden zoeken in de studiestof.

50 .41 Leren houdt voor mij in proberen een bepaald probleem
van een groot aantal kanten te benaderen en daarbij
aspecten te betrekken die ik van te voren niet kende.

Schaal Opname van kennis
.67 .50 Onder leren versta ik proberen het studiemateriaal dat ik

voor me krijg te onthouden.
60 .41 Ik moet uit mezelf de cursusstof net zo vaak herhalen tot

ik die voldoende weet.
57 .51 Bij opgaven en opdrachten heb ik het liefst dat me precies

verteld wordt  wat  ik  moet  doen.

Schaa! Gebruik van kennis
71  .55 Wat ik leer moet ik kunnen gebruiken om praktische

problemen  op te lossen.
.70 .53 Onder leren versta ik mezelf voorzien van informatie. die

ik na verloop van tijd of onmiddellijk kan gebruiken.
26  .49   .35   Ik heb het liefst cursussen waarin veel praktische toepas-

singen van theoretische onderdelen worden gegeven.
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Tabel 5.4 Factorladingen van typerende ILS-items over leerori#ntaties   in    een 5- factoren

Varimax-oplossing (hoofdcomponenten-analyse) en gecorrigeerde item-schaaltotaal

correlaties (r-it)  (N =654, ladingen  >  -.25 en  < .25 weggelaten).

Factoren en ladingen r-it Schalen en items

Fl  F2  F3  F4  F5

Schaa! Testgericht
.85 .77   Ik wil voor mezelf uittesten of ik een studie in het hoger

onderwijs aankan.
.77 .67   Dat ik voor hoger onderwijs heb gekozen is voor mij een

uitdaging.
.72 .58   Ik wil anderen laten zien, dat ik in staat ben hoger onder-

wijs met succes te volgen.

Schaal Beroepsgericht
.80 61        Ik   heb dit leerstofgebied gekozen omdat   het   werk   dat   ik

ermee kan doen mij enorm interesseert.
.75 .70 Ik wil door deze studie vooral vakbekwaamheid verwer-

ven.

.74 ..25 .65   Ik kies vooral die cursussen die me nuttig lijken voor mijn

huidige of toekomstige beroep.

Schaa[ Certijicaatgericht
.82 .69 Mijn bclangrijkste doel bij deze studie is om certificaten te

behalen.
78 .69   Ik studeer vooral om te slagen voor het tentamen.

.30 .69 .65  Het gaat er mij bij deze studie om punten bij elkaar te

sparen voor een diploma.

Schaal Persoonlijk gernteresseerd
71 .59   Ik doe deze studie uit pure belangstelling voor de onder-

werpen die worden behandeld.
67 .43   lk doe deze studie omdat ik leren en studeren op zich leuk

vind.
-.32 .57 .44   Ik kies vooral die cursussen waarvan de inhoud aansluit bij

mijn persoonlijke interessen.

Schaal Ambivalent
.79    .63    Ik ben bang dat deze studie te zwaar voor me is.
72     .52 Ik vraag me af of deze studie alle moeite wel waard is.
68     .51     Ik twijfel  er aan of dit leerstofgebied wel de juiste richting

voor  mij   is.
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tweede factor hebben uitspraken die te maken hebben met het memoriseren en
herhalen van de studiestof hoge ladingen. Studenten proberen feiten, defini-
ties, rijtjes met kenmerken en dergelijke uit het hoofd te leren door deze te
herhalen. De uitspraken met hoge ladingen op de derde factor hebben
gemeenschappelijk dat ze verwijzen naar het concretiseren en toepassen van
de leerinhoud. Studenten denken bij het verwerken van de studiestof aan
zaken die ze kennen uit eigen ervaring en gebruiken wat ze door een cursus
leren bij hun activiteiten buiten de studie. De vierde factor groepeert uitspra-
ken die betrekking hebben op een grondige en anatytische manier van
studeren. Hierbij wordt de studiestof stapsgewijs doorgenomen en worden de
afzonderlijke onderdelen 66n voor 66n gedetailleerd bestudeerd. Gemeen-
schappelijk element van de activiteiten die hoog laden op de laatste factor is
de kritische manier waarop de leerinhoud wordt verwerkt. Studenten vormen
een eigen visie op de behandelde onderwerpen, trekken eigen conclusies en
gaan kritisch om met de conclusies die door de auteurs van het cursusmateri-
aal worden getrokken. De Cronbach alpha van de overeenkomstig de factoren
samengestelde ILS-verwerkingsschalen varieert tussen .67 en .80.

In  tabel 5.2 worden de resultaten  van een soortgelijke analyse weergegeven
voor de 28 uitspraken uit de Inventaris Leerstijlen die betrekking hebben op
de wijze waarop studenten hun leerprocessen sturen. Ook hier kunnen vijf
dimensies worden onderkend die in dit geval vijf verschillende regulatiestra-
tegiern representeren. De eerste factor groepeert uitspraken die worden
gekenmerkt doordat studenten zich bij het sturen van hun leerprocessen in
hoge mate laten leiden door de didaktische toevoegingen die in het cursusma-
teriaal zijn verweven, zoals de introducties, leerdoelen, aanwijzingen, vragen,
opgaven en dergelijke: exteme   sturing   van  het   leerproces.  De tweede factor
kan worden geYnterpreteerd als ze#ituring van het lee,proces en de leerresul-
taten. Studenten plannen hun verwerkingsactiviteiten, diagnostiseren de
oorzaak van moeilijkheden die zich tijdens het leren voordoen, bedenken
vragen om hun leervorderingen te toetsen, en richten zich ook op leerdoelen
die niet in het cursusmateriaal staan, maar die ze zichzelf stellen. De uitspra-
ken die hoog laden op de derde factor hebben gemeen dat ze verwijzen naar
het raadplegen van andere literatuur en bronnen buiten de cursusstof. Deze
sturingsstrategie kan worden geinterpreteerd als zelfsturing gericht op
leerinhouden. De vierde factor groepeert activiteiten  die le maken hebben  met
het registreren van moeilijkheden met de sturing van de eigen leerprocessen:
stuurloos leergedrag. Studenten vinden het moeilijk vast te stellen of ze de
studiestof voldoende beheersen, vinden het niet duidelijk wat ze moeten
onthouden, en ondervinden te weinig houvast aan de sturingselementen zoals
leerdoelen en studeeraanwijzingen die in het Ou-cursusmateriaal zijn verwe-
ven. Gemeenschappelijk kenmerk van de uitspraken die hoog laden op de
vijfde factor is dat studenten zich bij het bewaken en toetsen van hun leerre-
sultaten in hoge mate laten leiden door de didaktische hulpmiddelen in het
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cursusmateriaal, zoals zelftoetsen, opgaven en vragen: externe sturing
leerresultaten. De Cronbach alpha van de vijf ILS-regulatieschalen die
overeenkomstig de bovenbeschreven factoroplossing werden samengesteld
varieert tussen  .67 en  .78.

De 40 uitspraken over de mentale leermodellen en de 25 over de leeroriEnta-
ties werden op dezelfde wijze geanalyseerd als de items die betrekking
hebben op verwerkings- en regulatie-activiteiten. In tabellen 5.3 en 5.4
worden de resultaten weergegeven. De factoren die betrekking hebben op
mentate leermodellen kunnen als volgt worden geinterpreteerd: een mentaal
leermodel waarin veel waarde wordt gehecht aan sarnen studeren en het

verdelen van de taken bij het studeren met medestudenten; een mentaal
leermodel waarin stimulerend ondent,0's belangrijk wordt gevonden; een
model waarin studeren wordt opgevat als het opbouwen van eigen kennis en
inzichten; een visie waarbij studeren wordt gezien als het opnemen van kennis
die door het onderwijs wordt verschaft; en een opvatting waarbij veel waarde
wordt gehecht aan het leren gebruiken van kennis die men verwerft. De
leerorientatie-factoren kunnen als volgt worden geinterpreteerd: een orientatie
gericht op het uittesten van de eigen capaciteiten; een beroepsgerichte
leeroritntatie; een orientatie waarbij men vooral gericht is op het behalen van
cen#icaten; een orientatie waarbij studenten hun studie primair doen uit
persoonlijke interesse; en een ambivalente leerorientatie.  De  Cronbach  alpha
van de ILS-schalen die overeenkomstig deze factoroplossingen werden
samengesteld varieert tussen .74 en .93.

Voor de KUB-onderzoeken werd deze versie zoveel mogelijk intact gelaten.
Alleen woorden uit items die in de context van het reguliere onderwijs weinig
betekenis hebben werden aangepast. Zo werden bijvoorbeeld begrippen als
'leereenheid' vervangen door 'artikel' of 'hoofdstuk   van een studieboek',
'leerstofgebied' door 'studierichting', 'cursusteam' en 'studiebegeleider'  door
'docent', 'zelftoets' door 'vragen  in  het  boek' of 'vragen  die  door de docent
worden gesteld', en dergelijke. In tabellen  5.5  en 5.6 worden het aantal items

per schaal en subschaal, de betrouwbaarheden van deze schalen, de gemiddel-
de item-gemiddelden en de gemiddelde standaarddeviatie van de items
weergeven voor zowel de Ou- als KUB-onderzoeken. Zoals in deze tabellen
is te zien, bestaan de hoofdschalen diepte-verwerking, stapsgewijze verwer-
king, zelfsturing en externe sturing ieder uit 2 subschalen. Afhankelijk van
het doel van de afname kunnen of de hoofd- of de subschalen worden
gebruikt. In de tabellen worden de psychometrische gegevens van zowel
hoofd- als subschalen weergegeven. In de Ou-populatie varieert de Cronbach
a voor de hoofdschalen van .68 tot .93, terwijl 2 subschalen een a van .67
hebben. Bij de KUB-studenten varieert deze a voor de hoofdschalen van .57
tot .89, terwijl 66n subschaal daar onder zit. Van alle 24 hoofd- en sub-
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Tabel 5.5 Aantal items, interne consistentie (Cronbach a), gemiddeld item-gemiddelde (M
items) en gemiddelde item-standaarddeviatie (SD items) van ILS-schalen over onderzoeken
Ou-2, Ou-3 en Ou-4 (N = 654).

ILS-schalen N items      a M items SD items

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking                                       1 1 .8 3 3.42 1.22

Relateren & structureren        7 .80 3.56 1.20
Kritisch verwerken             4 .72 3.16 1.27

Stapsgewijze verwerking                 11 .79 2.78 1.32

Memoriseren & herhalen 5 .79 2.63 1.36

Analyseren                           6 .67 2.92 1.29

Concrete verwerking                 5 .74 3.03 1.25

Regulatiestrategiein
Zelfsturing                                            11 .81 2.47 1.30

Leerproces & -resultaten          7 .75 2.45 1.29

Leerinhoud                  4 .78 2.50 1.33

Externe sturing                                         11 .78 3.49 1.30

Leerproces                           6 .67 3.45 1.32

Leerresultaten                            5 .71 3.51 1.28

Stuurloos leergedrag             6 .68 2.15 1.16

Mentale teennodellen
Opbouw van kennis                 9 .77 3.69 1.01

Opname van kennis                   9 .78 3.47 1.20

Gebruik van kennis                 6 .76 3.75 1.07

Stimulerend onderwijs             8 .90 2.85 1.32

Samen studeren                     8 .93 2.25 1.23

Leeroritntalies
Persoonlijk geinteresseerd         5 .74 3.69 1.17

Certificaatgericht                     5 .81 3.09 1.38

Testgericht                                                             5                                  . 86 2.59 1.41

Berocpsgencht                 5 .85 3.11 1.46

Ambivalent                                5 .75 1.75 1.01

schalen hebben er bij de Ou-populatie 21 een a van .70 of hoger, bij de
KUB-studenten zijn er dat 19.

In tabellen 5.7 en 5.8 worden voor de beide populaties de relaties tussen de
ILS-schalen weergegeven in een 4-factoren hoofdcomponentenanalyse met
Varimax-rotatie. In beide onderzoeken komen dezelfde dimensies terug,
hoewel de volgorde in verklaarde variantie van deze factoren enigszins
verschilt. De eerste factor kan worden geinterpreteerd als een betekenisge-
richie   leerstijl, met hoge ladingen van relateren en structureren, kritisch
verwerken, zelfsturing van leerprocessen en leerinhouden, opbouw van kennis
als mentaal leermodel en persoonlijke interesse als leerorientatie. Ook een
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Tabel 5.6 Aantal items, interne consistentie (Cronbach a), gemiddeld item-gemiddelde (M
items) en gemiddelde item-standaarddeviatie (SD items) van ILS-schalen over onderzoek
KUB-2 (N = 795).

ILS-schaal N items      a M items SD items

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking                                  11 .85 3.16 1.21

Relateren & structureren         7 .83 3.36 1.18

Kritisch verwerken               4 .72 2.81 1.25

Stapsgewijze verwerking                 11 .78 2.78 1.29

Memoriseren & herhalen         5 .79 2.83 1.30

Analyseren                           6 .63 2.73 1.16

Concrete verwerking                  5 .71 2.81 1.17

Regulatiestrategiein
Zelfsturing 11 .79 2.30 1.19

Leerproces & -resultaten          7 .73 2.54 1.28

Leerinhoud                  4 .73 1.87 1.03

Externe sturing                                         11 .68 3.22 1.22

Leerproces                            6 .48 3.08 1.21

Leerresultaten                               5 .65 3.38 1.23

Stuurloos leergedrag             6 .72 2.40 1.17

Mentale leermodellen
Opbouw van kennis                9 .78 3.52 .99

Opname van kennis                   9 .77 3.53 1.10

Gebruik van kennis                 6 .70 3.91 .91

Stimulerend onderwijs              8 .88 3.13 1.13

Samen studeren                    8 .89 3.01 1.20

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd         5 .57 3.17 1.04

Certificaatgericht                                  5 .76 3.28 1.18

Testgericht                                                             5                                  . 84 2.83 1.28

Beroepsgericht                         5 .69 3.79 1.07

Ambivalent                                                             5 .82 2.07 1.12

concrete verwerking laadt vrij hoog op deze factor. Opvallend is hierbij wel
dat persoonlijke interesse als leerorientatie bij de Ou-populatie een lagere
samenhang met deze dimensie vertoont dan bij de KUB-studenten. De tweede
factor kan worden gezien als een reproduktiegerichte leerstijl, met hoge

ladingen van de ILS-schalen memoriseren en herhalen, analyseren, externe
sturing van leerprocessen en leerresultaten, certificaat- en testgerichte
leeroriEntaties en opname van kennis als mentaal leermodel. De derde factor
(bij de KUB-populatie vierde factor) kan worden geinterpreteerd als een
toepassingsgerichte leerstijl, met hoge ladingen van concrete verwerking,
beroeps- en certificaatgerichte leeroritntaties en gebruik van kennis als
mentaal leermodel. De vierde  (bij  de KUB derde) factor tenslotte kan worden
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Tabel 5.7 Factorladingen van ILS-schalen in een 4-factoren Varimax-oplossing over
onderzoeken Ou-2, Ou-3 en Ou-4 (hoofdcomponentenanalyse; N = 654; ladingen < .25
weggelaten).

ILS-schaal                                        Fl                      R                      F3                      F4

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking

Relateren & structureren 71

Kritisch verwerken .74

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen .64

Analyseren .30 .69

Concrete verwerking .57 .43

Regulatiestrategiein
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .78

Leerinhoud 69

Externe storing
Lecrproces .81

Leerresultaten .67

Stuurloos leergedrag .74

Mentale leennodellen
Opbouw van kennis 73

Opname van kennis .68 .38

Gebruik van kennis .68

Stimulcrend onderwijs .60

Samen studeren .67

Leeroritntaties

Persoonlijk geinteresseerd .25 -.69

Certificaatgericht .43. .61

Testgericht .37 .33

Beroepsgericht .84

Ambivalent .71

Eigenwaarde 3.6 3.0 2.4 2.0

% verklaarde variantie 17.9 14.9 11.9 9.8

Cumulatief % 17.9 32.8 44.7 54.6
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Tabel 5.8 Factorladingen van ILS-schalen in ecn 4-factoren Varimax-oplossing over
onderzoek KUB-2 (hoofdcomponentenanalyse;    N     = 795; ladingen     > -.25    en     <.25
weggelaten).

ILS-schaal                                                            F 1                                 Fl                                 F3                                 F4

Verwerkingsstrategietn
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .73

Kritisch vcrwerken .71

Stapsgewijze verwerking
Memoriscren & herhalen .72

Analyseren .73

Concrete verwerking .67 .37

Regulatiestrategietn
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .74

Leerinhoud .71

Externe sturing
Leerproces .72

Leerresultaten .57

Stuurloos leergedrag .74

Mentate teennodellen
Opbouw van kennis .74

Opname van kennis -.38 .60 .39

Gebruik van kennis 74
Stimulerend onderwijs .72

Samen studeren .62

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .52

Certificaatgericht -.40 .46 .36

Testgericht .30

Beroepsgericht .80

Ambivalent -.26 .65

Eigenwaarde 4.3 3.0 1.9 1.3

% verklaarde variantie 21.3 15.2 9.6 6.4

Cumulatief % 21.3 36.5 46.1 52.5
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Tabel 5.9 Verschillen in gemiddelde ILS-schaalscores (M) en standaarddeviaties (SD) tussen
Ou- en KUB-studenten, op basis van een MANOVA (N = 1449). 1

ILS-schaal OU KUB Univar. F

(1.1437)
M      SD      M      SD

Verwerkingsstrategiein
Diepte-verwerking

Relateren & structureren 24.9 5.6 23.5 5.8 21.8***
Kritisch verwerken 12.7 3.8 11.3 3.7 49.3***

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen 13.1 5.0 14.1 4.8 15.8***

Analyseren 17.5 4.8 16.3 4.1 25.6***
Concrete verwerking 15.1 4.3 14.1 4.0 22.8***

Regulatiestrategietn
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten 17.1 5.7 17.8 5.5 5.1*
Leerinhoud 10.0 4.1 7.5 3.1 169.0***

Externe sturing
Leerproces 20.7 4.9 18.5 3.8 93.9***
Leerresultaten 17.5 4.4 16.9 3.9 9.0**

Stuurloos leergedrag 12.9 4.4 14.5 4.6 44.5***

Mentate leermodellen
Opbouw van kennis 33.2 54 31.7 5.4 28.5***

Opname van kennis 31.2 6.5 31.7 5.9 2.6

Gebruik van kennis 22.5 4.4 23.4 3.5 20.9***

Stimulerend onderwijs 22.8 8.0 25.0 6.7 33.2***
Samen studeren 18.0 8.0 24.1 7.2 230.7***

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd 18.4 4.1 15.8 3.1 185.3***

Certificaatgericht 15.5 5.2 16.4 4.2 13.8***

Testgericht 13.0 5.6 14.1 5.0 18.1***

Beroepsgericht 15.5 5.7 18.9 3.6 187.4***
Ambivalent 8.7 3.6 10.4 4.2 60.6***

Hotellings Multivariate Significantie Toets (20,1418) = 0.69, F=48.7***

1

Significantieniveau: *: p < .05; **: p < .01. ***: p   <    .001.
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gezien als een ongerichte  leerstijl, met hoge ladingen van stuurloos leerge-
drag, een ambivalente leeroriEntatie, en samen studeren en stimulerend
onderwijs als mentale leermodellen.

In tabel 5.9 worden de ILS-schaalscores van Ou- en KUB-studenten met
elkaar vergeleken. Opvallend is de grotere mate van externe sturing bij Ou-
studenten, hetgeen samenhangt met een lagere score op stuurloos leergedrag.
KUB-studenten hebben hogere scores op zelfsturing van het leerproces dan
Ou-studenten, maar lagere scores op zelfsturing van leerinhouden. Ou-
studenten scoren hoger op de beide schalen van de diepte-verwerking en op
de schalen analyseren en concrete verwerking, terwijl KUB-studenten over
het algemeen meer memoriseren en herhalen. KUB-studenten zijn certificaat-,
beroeps- en testgerichter in hun studiemotivatie danOu-studenten en staan ook
wat ambivalenter tegenover hun studie. Ou-studenten scoren hoger op
persoonlijke interesse. Bij de mentale leermodellen scoren KUB-studenten
hoger op gebruik van kennis, stimulerend onderwijs en samenwerking, terwijl
Ou-studenten hogere scores hebben op opbouw van kennis.

5.2.3 De samenhang van verwerkingsstrategiein met regulatiestrategiein,
mentale leermodellen en leeroriiintaties

Voor de Ou- en KUB-studenten afzonderlijk werden een vijftal multiple
regressie-analyses uitgevoerd met de ILS-verwerkingsstrategieEn als afhanke-
lijke variabelen en de regulatiestrategietn, mentale leermodellen en leerori-
entaties uit de ILS als onafhankelijke variabelen. De resultaten worden
weergegeven in tabellen  5.10  en  5.11. De patronen van samenhangen  zijn
voor beide groepen studenten in hoge mate vergelijkbaar. Bij beide groepen
hangt de mate waarin studenten de twee dieptestrategieBn hanteren bij het
verwerken van de studiestof, vooral samen met de mate waarin ze een
zelfgestuurde strategie gebruiken bij de regulatie van hun leerprocessen.
Naarmate studenten meer gebruik maken van deze verwerkingsstrategietn,
hebben ze ook vaker een studie-opvatting waarin de opbouw van eigen kennis
centraal staat en hebben met name KUB-studenten ook minder vaak een
reproduktieve studie-opvatting. Bij beide groepen levert zelfsturing van
leerinhouden ook een positieve bijdrage aan de mate waarin studenten de
studiestof kritisch verwerken, en bij KUB-studenten ook aan het gebruik van
een relaterende verwerkingsstrategie. Bij beide groepen studenten vertoont
het gebruik van deze relaterende strategie een licht negatief verband met
stuurloos leergedrag. Leeroriantaties vertonen, op 66n uitzondering na, geen
enkel verband met het gebruik van diepte-verwerkingsstrategieen. De ene
uitzondering betreft bij Ou-studenten de bijdrage van persoonlijke interesse
aan het kritisch verwerken van de studiestof.
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Tabel  5.10  Betagewichten  van regulatiestrategieen, mentale leermodellen  en  leerorientaties
als predictoren van verwerkingsstrategietn bij Ou-studenten op basis van het totale
regressiemodel, en significantieniveaus van de bijbehorende F-waarden (N =654; gewichten
2 -.05 en 5.05 weggelaten).

Verwerkingsstrategietn Relateren Kritisch Memori- Analy- Conereet
& struc- verwerken seren & seren vet-werken

tureren herhalen

Predictoren

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .38*** .34*** .22*** .31*** .15***

Leerinhoud .06 .13*** .23***

Externe sturing
Leerproces -.08 .08 .38*** -.07

Lcerresultaten .06 .09*

Stuurloos leergedrag -.12** -.13**

Mentale leermodellen
Opbouw van kennis .15*** .15*** .06

Opname van kennis -.08* .45*** .13** -.09*

Gebruik van kennis -.06 .08* .43***

Stimulerend onderwijs -.09*
Samen studeren

Leerori2ntaties
Persoonlijk geinteresseerd .07 .13** .06

Certificaatgericht .06

Testgericht
Berocpsgericht .07

Ambivalent -.06

R2 (DF=15,637) .33*** .33*** ,29*** .39*** .35***

F 21.3 20.6 17.0 26.9 22.7

'
Bijbehorende F-waarde: *: p <  .05, **: p <  .01, ***: p <  .001.

De beide stapsgewijze verwerkingsstrategiean worden echter op een geheel
andere wijze aangestuurd dan de beide diepte-strategie8n. Aan de mate
waarin studenten een gedetailleerde, analytische strategie gebruiken leveren
zowel de strategie gebaseerd op externe sturing als die gebaseerd op zelfstu-
ring van leerprocessen een bijdrage, en wel in ongeveer gelijke mate.
Studenten gebruiken deze verwerkingsstrategie ook vaker naarmate hun
studie-opvatting meer reproduktief van aard is. Bij KUB-studenten hangt het
gebruik van deze verwerkingsstrategie ook samen met zelfsturing bij het
raadplegen van leerinhouden. Het gebruik van de memoriserende en herha-
lende verwerkingsstrategie hangt bij beide groepen studenten vooral samen
met een reproduktieve studie-opvatting, gevolgd door de mate waarin een
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Tabel 5.11 Betagewichten  van regulatiestrategieEn, mentale leermodellen en lecroriEntaties
als predictoren van verwerkingsstrategietn bij KUB-studenten op basis van het totale
regressiemodel   (DF=15,774), en significantieniveaus   van de bijbehorende F-waarden
(N =795;  gewichten  2  -.05 en  S .05 weggelaten).

Verwerkingsstrategietn Relateren Kritisch Memori- Analy- Concreet

& struc- verwerken seren & seren verwerken
tureren herhalen

Predictoren

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten 41*** .25*** .18*** .20*** .22***

Leerinhoud .15*** ,19*** .12** .24***

Externe sturing
Leerproces .17*** .27***

Lecrresultaten -.07* .07*

Stuurloos leergedrag -.07* -.06 .06

Mentate teermodellen
Opbouw van kennis .07* .14***

Opname van kennis -.19*** - 14*** .50*** ,19*** -.17***

Gebruik van kennis .07* .30***

Stimulerend onderwijs -.10** -.07*
Samen studeren -.07*

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .07* .13***

Certificaatgericht .10** -.06

Testgericht .06

Beroepsgericht
Ambivalent -.06

R2 (DF=15,774) .44*** .35*** .32*** .28*** .39***

F 40.4 28.2 24.2 20.1 32.7

1 Bijbehorende F-waarde: *: p <  .05; **: p < .01; ***: P   <   .001.

zelfgestuurde strategie wordt gebruikt bij het reguleren van de eigen leerpro-
cessen. Bij KUB-studenten levert daarnaast een extern gestuurde strategie een
ongeveer even grote bijdrage als de zelfgestuurde. LeeroriEntaties vertonen
vrijwel geen verband met het hanteren van de stapsgewijze verwerkingsstrate-
gie8n. De enige samenhang van enige betekenis is die bij KUB-studenten
tussen certificaatgerichtheid en analyseren. Het gebruik bij zowel Ou- als
KUB-studenten van een concrete verwerkingsstrategie hangt vooral samen
met een mentaal leermodel waarin de bruikbaarheid van kennis centraal staat.
Daarnaast leveren ook de beide zelfgestuurde regulatiestrategieen een bijdrage
aan het gebruik van de concrete verwerkingsstrategie. Vooral bij KUB-
studenten hangt een veelvuldig gebruik van de concrete strategie ook samen
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Tabel 5.12 Betagewichten van mentale leermodellen  en   leeroriEntaties als predictoren   van
regulatiestrategietn bij Ou-studenten op basis  van het totale  regressiemodel  (DF = 10,642),
en  significantieniveaus  van de bijbehorende F-waarden  (N =654; gewichten   2   -.05  en  E
.05 weggelaten). 1

RegulatiestrategieEn Zelfsturing Zelfsturing Externe Externe Stuurloos
leerproces leerinhoud sturing sturing leergedrag
& -resul- leerproces leerresul-
taten taten

Predictoren

Mentale leer,nodetten
Opbouw van kennis .50*** .45*** .08 -.06

Opname van kennis -.14*** - 16*** .41*** ,29*** .12**

Gebruik van kennis .09*

Stimulerend onderwijs
Samen studeren .08* .06 -.06 -.09* .19***

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .09* .06

Certificaatgericht .13*** .16*** .14**

Testgericht -.06 .07

Berocpsgericht .09* -.06

Ambivalent -.15*** 40***

R2 (DF=10,642) .31*** .27*** .28*** .16*** .31***

F 28.5 23.6 24.7 12.5 28.9

'
Bijbehorende F-waarde: *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.

met een weinig reproduktieve studie-opvatting. Het enige directe verband van
het concreet verwerken van de studiestof met een leeroriEntatie is dat bij
KUB-studenten met persoonlijke interesse.

In   tabellen   5.10   en   5.11    is   ook   te   zien   dat bij beide groepen studenten   de
mate van zelfsturing van hun leerprocessen een positieve samenhang vertoont
met het gebruik van alle vijf verwerkingsstrategieen, het meest echter met de
beide diepte-strategieen. Externe regulatiestrategieen hangen niet samen met
het   gebruik van relaterende, kritische en concrete verwerkingsstrategietn.
Opvallend is verder dat de reproduktieve studie-opvatting een negatieve
bijdrage levert aan het gebruik van relaterende, kritische en concrete strate-
gieen en dat deze verbanden sterker zijn bij KUB- dan bij Ou-studenten. De
extern gestuurde regulatiestrategie gericht op het bewaken van de leerresulta-
ten, de mentale leermodellen waarin veel waarde wordt gehecht aan stimule-
rend onderwijs en aan samenwerking met medestudenten, en de beroepsge-
richte, testgerichte en ambivalente leeroritntaties vertonen weinig tot geen
samenhang met de strategieEn die studenten gebruiken om de leerstof te
verwerken.
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Tabel   5.13   Betagewichten   van   mentale   leermodellen  en   leerorientaties als predictoren   van
regulatiestrategiedn bij KUB-studenten op basis   van het totale model (DF= 10,779),   en
significantieniveaus  van de bijbehorende F-waarden  (N =795; gewichten  2  -.05  en   5   .05
weggelaten). '

RegulatiestrategieEn Zelfsturing Zelfsturing Externe Externe Stuurloos
leerproces leerinhoud sturing sturing leergedrag
& -resul- leerproces leerresul-
taten taten

Predictoren

Mentale leennodellen
Opbouw van kennis .49*** .33*** .06

Opname van kennis -.12** -.17*** .35*** .26*** .12***

Gebruik van kennis -.06 .09*

Stimulerend onderwijs -.09** -.07* .16***

Samen studeren .06 .10** .12***

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .16***

Certificaatgericht -.06 .10* .10*

Testgericht
Bet'oepsgericht .15*** .11**

Ambivalent -.07* -.09* -.06 .42***

R2 (DF=10,779) .34*** .27*** .18*** .17*** .35***

F 39.4 28.5 16.8 15.9 42.1

' Bijbehorende F-waarde: *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.

5.2.4 De samenhang van regulatiestrategiein met mentale leermodellen
en leeroriEntaties

Voor beide groepen werden ook vijf multiple regressie-analyses uitgevoerd
met de ILS-regulatiestrategieEn als afhankelijke variabelen en de mentale
leermodellen en leerorientaties uit de ILS als onafhankelijke variabelen. Zoals
in tabellen 5.12 en 5.13 is te zien, zijn ook hierbij de patronen van samen-
hangen in beide typen universiteiten in hoge mate vergelijkbaar. Bij beide
groepen vertoont het gebruik van de twee zelfgestuurde strategieEn de
grootste samenhang met de studie-opvatting waarin de eigen verantwoorde-
lijkheid voor het opbouwen van kennis wordt benadrukt. Ook de reproduktie-
ve studie-opvatting levert een bijdrage aan het gebruik van deze strategie8n,
zij het kleiner en negatief. Leerorientaties spelen een minder belangrijke rol
bij zelfregulatie. Wel is er bij beide groepen studenten sprake van positieve
bijdragen van beroepsgerichtheid aan zelfsturing van het leerproces en van
persoonlijke interesse aan zelfsturing van leerinhouden, hoewel deze effecten
groter lijken te zijn bij KUB- dan bij Ou-studenten. Bovendien hangt bij Ou-
studenten zelfsturing van het leerproces samen met een certificaatgerichte
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leeroritntatie en bij KUB-studenten zelfsturing van leerinhouden met een
beroepsgerichte leeroriEntatie.

De mate waarin zowel Ou- als KUB-studenten gebruik maken van de beide
extern gestuurde leerstrategie8n hangt vooral samen met de mate waarin ze
van opvatting zijn dat leren in essentie het opnemen van aangeboden kennis

inhoudt. Ook bij het gebruik van externe regulatiestrategieen spelen leerori-
entaties een ondergeschikte rol in vergelijking met de mentale leermodellen.
In beide groepen geldt wel dat naarmate de certificaatgerichtheid van studen-
ten toeneemt ook het gebruik van extern gestuurde leerstrategieen toeneemt,
en dat een toename in ambivalentie samengaat met een afname in het gebruik
van de externe regulatiestrategie gericht op leerprocessen. Deze motivationele
effecten lijken sterker bij Ou- dan bij KUB-studenten.

Stuurloos leergedrag houdt bij zowel Ou- als KUB-studenten het meest
verband met de ambivalente leerorientatie. Verder gaat een toename in de
mate waarin studenten dit stuurloos leergedrag vertonen samen met een
toename van de waarde die ze hechten aan samenwerking met medestudenten
en ook met een toename van reproduktieve elementen in hun studie-opvatting.
Bij KUB-studenten geldt bovendien dat hoe stuurlozer hun leergedrag is, hoe
meer waarde ze hechten aan stimulerend onderwijs. Bij beide groepen
studenten hangen de studie-opvatting 'gebruik van kennis' en de testgerichte
leerorientatie niet of nauwelijks samen met de wijze waarop studenten hun
leerprocessen reguleren.

5.3 Onderzoek Ou-5: stabiliteit van leerstijlen

De stabiliteit van leerstijlen werd onderzocht door de Inventaris Leerstijlen na
drie maanden nogmaals af te nemen bij de studenten uit onderzoek Ou-2.

5.3.1 Methode

Smdenten. De steekproef werd gevormd door de 211 respons-studenten uit
onderzoek  Ou-2,  die de eerste versie  van  de ILS hadden ingevuld  en  gere-
tourneerd. Van deze 211 aangeschreven studenten retourneerden er 151 de
volledig ingevulde ILS (72% respons). Respons non-respons vergelijkingen
wezen  uit  dat deze groepen niet significant  (p > .05) van elkaar verschilden
met betrekking tot leeftijd, hoogst voltooide vooropleiding, geslacht, leerstof-
gebied en tentamendeelname.   Zie  voor een beschrijving  van deze gegevens

bij onderzoek Ou-2. Omdat in dit geval ook de leerstijlgegevens van de non-
respons studenten bekend waren uit onderzoek Ou-2, werden respons- en
non-responsgroepen ook vergeleken in hun scores op de ILS. Op 18 van de
20 ILS-schalen deden zich geen significante verschillen in gemiddelde ILS-
schaalscores voor tussen deze twee groepen. Wel bleken verschillen op de
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twee andere schalen. Respons-studenten hadden in onderzoek Ou-2 blijk
gegeven van een grotere certificaatgerichtheid (14.8 vs 12.8, F(1,206)=6.5,
p<.05) en testgerichtheid (13.2 vs 11.4, F(1,206)=4.5, p<.05) in hun
leeroriEntatie dan non-respons studenten.

Inventaris Leerstillen. In dit onderzoek werd de herziene versie van de ILS
gebruikt met 144 items (zie bij onderzoek Ou-3).

Procedure. Drie maanden (13% week) na de eerste afname van de ILS in
onderzoek  Ou-2  werd de herziene versie  van  de ILS, samen  met een begelei-
dende brief en een portvrije retourenveloppe, verzonden aan alle studenten uit
de steekproef. Drie weken later werd een reminder verstuurd aan alle
studenten die tot dan toe niet hadden gereageerd. Het onderzoek geschiedde
op vrijwillige basis; studenten die meewerkten werd toegezegd dat ze de
eindversie van de ILS en de Handleiding voor studenten toegezonden zouden
krijgen.

Dataverwerking. De test - hertest betrouwbaarheid van de ILS werd berekend
door de ILS-schaalscores van studenten op de eerste en tweede afname met
elkaar te correleren (Pearson r). Daarnaast werden voor alle schalen t-toetsen
voor afhankelijke steekproeven uitgevoerd om verschillen in gemiddelde
schaalscores tussen eerste en tweede afname op significantie te toetsen.

5.3.2 Resultaten

In   tabel 5.14 worden de correlaties weergegeven   voor de eerste en tweede
afname van de ILS. De correlaties varieren van .58 tot .80 voor de hoofd-
schalen, terwijl de laagste correlatie bij de subschalen .55 bedraagt. Opval-
lend is dat de correlaties over het algemeen bij de studie-activiteiten wat lager
zijn  dan  bij de leerorientaties en mentale leermodellen. In tabel 5.15 worden
de resultaten van de t-toetsen weergegeven. Twee aspecten van de reproduk-
tiegerichte leerstijl vertonen een significante toename: externe sturing van het
leerproces en een certificaatgerichte leerorientatie. Van de betekenisgerichte
leerstijl vertonen twee aspecten een toename (relateren & structureren en
zelfsturing leerproces en -resultaten) en 66n aspect een afname (zelfsturing
leerinhoud).

5.4 Conclusies

Cognitieve verwerkingsstrategieen

De resultaten van de Ou- en KUB-onderzoeken blijken in hoge mate verge-
lijkbaar te zijn en bevestigen in grote lijnen de resultaten van de fenomeno-
grafische analyses uit het vierde hoofdstuk. De leeractiviteiten die studenten
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Tabel  5.14   Test - hertest correlaties   (r) bij Ou-studenten van ILS-schalen   met ecn interval
van 13'h week (N = 151). 1

ILS-schaal r ILS-schaal                                           r

Verwerkingsstrategieen Regulatiestrategieen
Diepte-verwerking .63 Zelfsturing .70

Relateren & structureren .58 Leerproces & -resultaten .66

Kritisch verwerken .55 Leerinhoud .69

Stapsgewijze verwerking .73 Exteme sturing .75

Memoriseren & herhalen .71 Leerproces .79

Analyseren .67 Leerresultaten .61

Concrete verwerking .58 Stuurloos leergedrag .68

Mentate leermodellen Leeroritntaries
Opbouw van kennis .72 Persoonlijk geinteresseerd .74

Opname van kennis .79 Certificaatgericht .72

Gebruik van kennis .70 Testgericht .78

Stimulerend onderwijs .76 Beroepsgericht .80

Samen studeren 79 Ambivalent .74

1 Significantieniveau alle correlaties: p < .001 (66nzijdige toetsing).

Tabel 5.15 Significante verschillen in gemiddelde ILS-schaalscores  (M) en standaarddevia-
ties (SD) tussen   de  eerste en tweede a fname  van  de  ILS bij Ou-studenten,   met een interval
van 13'h week, op basis van t-toetsen voor afhankelijke steekproeven. '

ILS-schaal le afname 2.e afname                 t
(DF = 147)

M      SD      M      SD

Diepte-verwerking
Relateren & structureren 24.2 5.2 25.6 4.9 -38***

Zelfsturing
Leerproces & -resultaten 16.9 5.3 18.1 5.2 -3.3***

Leerinhoud 11.2 4.1 10.2 4.0 3.9***

Externe sturing
Leerproces 20.1 5.1 20.9 4.6 -3.1**

Certificaatgericht 14.8 5.3 15.6 5.2 -2.3*

' Significantieniveau: *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.
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in de twee verschillende leeromgevingen gebruiken om de leerinhouden te
verwerken blijken zodanig samen te hangen dat van een vijftal onderscheiden

strategietn kan worden gesproken: een relaterende en structurerende strate-

gie, een kritische strategie, een memoriserende en herhalende strategie, een
analytische strategie en een concrete strategie.

Metacognitieve regulatiestrategieen

De regulatie-activiteiten die studenten gebruiken blijken zodanig samen te
hangen dat eveneens van vijf strategiean kan worden gesproken: twee
varianten van een zelfgestuurde strategie waarbij de ene meer is gericht op
het leerproces en de leerresultaten en de andere op de leerinhoud, twee
varianten van een extern gestuurde strategie waarbij de ene meer is gericht op
het leerproces en de andere op de leerresultaten, en een stuurloze strategie
gekenmerkt door een gebrek aan regulatie. Anders  dan bij verwerkingsstrate-
gieen is het bij regulatiestrategieen niet zo dat de strategieen combinaties
vormen van regulatiefuncties. Er is geen evidentie gevonden voor het bestaan
van ontwerpende, uitvoerende en controlerende regulatiestrategieEn, zoals
Sternberg (1988) die vermoedt. Het onderscheidend criterium tussen de
regulatiestrategieEn is veel meer de interne en externe dimensie dan een
combinatie van regulatiefuncties, zoals dat wel bij verwerkingsstrategieEn het
geval  is.

Mentale leermodellen

De concepties van studenten over allerlei aspecten die met studeren te maken
hebben blijken zodanig samen te hangen dat vijf mentale leermodellen
onderscheiden kunnen worden. Ze verschillen van elkaar in wat onder leren
en studeren wordt verstaan en in de visie op de taakverdeling tussen de
student, het onderwijs en medestudenten: een visie op leren als een construe-
tief proces waarbij door een actieve inzet van leeractiviteiten eigen kennis en
inzichten worden opgebouwd; leren gezien als een reproduktief proces
waarbij extern aanwezige kennis moet worden opgenomen in het geheugen
van de student; een visie op leren waarin veel waarde wordt gehecht aan het
gebruiken van de kennis die men verwerft; een opvatting waarin het als
belangrijke taak van het onderwijs wordt gezien studenten voortdurend te
stimuleren tot het uitvoeren van leeractiviteiten; en een visie waarin veel
waarde wordt gehecht aan het verdelen van de taken bij het studeren met
medestudenten.

Leerorientaties

De motieven, verwachtingen, houdingen, zorgen en twijfels van studenten
blijken zodanig samen te hangen dat vijf leeroriEntaties kunnen worden
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onderscheiden: een persoonlijk geinteresseerde orientatie waarbij vooral
wordt gestudeerd uit belangstelling voor de behandelde onderwerpen en om
zich persoonlijk te ontwikkelen; een certificaatgerichte oriEntatie waarbij
vooral wordt gestudeerd om te slagen voor tentamens; een testgerichte
oritntatie waarin het uittesten en bewijzen van de eigen capaciteiten voorop
staat; een beroepsgerichte orientatie waarbij vooral wordt gestudeerd om
vakbekwaamheid in een beroep te verwerven; en een ambivalente oriiintatie
gekenmerkt door een twijfelachtige, onzekere houding ten opzichte van de
studie.

Leerstijlen

In beide contexten, de Ou en de KUB, werden ook dezelfde vier karakteris-
tieke leerstijlen aangetroffen. De betekenisgerichte leerstijl wordt gekenmerkt
door het gebruik van relaterende en kritische verwerkingsstrategieEn, zelfge-
stuurde strategieen zowel wat betreft het reguleren van eigen leerprocessen en
leerresultaten als het medebepalen van leerinhouden, een mentaal leermodel
waarin het construeren van .eigen kennis en inzichten centraal staat, en
persoonlijke interesse als leerorientatie. Het gebruik van memoriserende en
analytische verwerkingsstrategieen, extern gestuurde strategieen met betrek-
king tot de regulatie van de eigen leerprocessen en het bewaken van de
bereikte leerresultaten, een mentaal leermodel waarin studeren wordt opgevat
als het opnemen van aangeboden kennis, en een leeroriEntatie gericht op het
behalen van certificaten en het uittesten van de eigen capaciteiten, blijken
dermate samen te hangen dat van een reproduktiegerichte leerstijl kan worden
gesproken. De toepassingsgerichte leerstijl wordt getypeerd door het hanteren
van concrete verwerkingsstrategieen, een mentaal leermodel waarin veel
waarde wordt gehecht aan het gebruiken van kennis die wordt verworven, en
een beroepsgerichte leeroriEntatie. De ongerichte leerstijl tenslotte wordt
gekenmerkt door stuurloos leergedrag, een mentaal leermodel waarin veel
waarde wordt gehecht aan samenwerking met medestudenten en aan stimule-
ring tot het gebruik van leeractiviteiten door het onderwijs, en een ambivalen-
te studie-oriEntatie.

Deze op factoranalyses gebaseerde leerstijlen komen grotendeels overeen met
leerstijlen zoals die uit de fenomenografische analyses naar voren kwamen.
Wel blijkt uit de hier gevonden samenhangen dat de extern gestuurde variant
van de betekenisgerichte leerstijl en de intern gestuurde variant van de
reproduktiegerichte leerstijl, zoals     die     in het vorige hoofdstuk werden
beschreven, kennelijk weinig voorkomen.
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Inventaris Leerstijlen

De betrouwbaarheden van de schalen van de Inventaris Leerstijlen blijken
redelijk tot zeer goed te zijn, zowel in de originele Ou-versie als in de
afgeleide versie voor het Hoger Onderwijs. De ILS is goed toepasbaar in het

gehele hoger onderwijs.

Stabiliteit van leerstijlen

Wat betreft de stabiliteit van leerstijlen kan worden geconcludeerd dat deze in
het algemeen vrij hoog is, mede gezien de relatief lange tijd tussen eerste en
tweede afname  van  de ILS. Opvallend  is  wel  dat deze stabiliteit hoger  is  voor
mentale leermodellen en leerorientaties dan voor leer- en denkstrategieEn.
Ook bleek uit het test - hertest onderzoek dat externe sturing en certificaatge-
richtheid, twee aspecten van de reproduktiegerichte leerstijl, toenemen
gedurende de Ou-studie. Ook ten aanzien van de betekenisgerichte leerstijl
bleken er veranderingen op te treden, echter niet allemaal in dezelfde rich-
ting: het gebruik van een relaterende verwerkingsstrategie en een zelfgestuur-
de strategie gericht op leerprocessen en -resultaten nemen toe, het gebruik
van de zelfgestuurde strategie gericht op leerinhouden neemt echter af.

Samenhangen van verwerkingsstrategieen met regulatiestrategieen, mentale
teermodellen en leerorientaties

De mate waarin studenten gebruik maken van relaterende, kritische en
analytische strategieen blijkt vooral samen te hangen met de regulatiestrate-
gieen die ze hanteren. Het directe effect van de mentale leermodellen van
studenten is hierbij gering. Het gebruik van de concrete strategie wordt in
ongeveer gelijke mate verklaard door regulatiestrategieEn en mentale leermo-
dellen, terwijl het gebruik van een memoriserende strategie vooral samen-

hangt met de mentale leermodellen van studenten. Bij de laatstgenoemde twee
strategieln is er dus sprake van een relatief groot, direct verband met
respectievelijk een pragmatische en reproduktieve studie-opvatting, zonder
tussenkomst van regulatiestrategieen. LeeroriEntaties vertonen vrijwel geen
directe samenhang met de verwerkingsstrategieen die studenten gebruiken.

Zelfsturing van leerprocessen hangt positief samen met het gebruik van alle
verwerkingsstrategieen. Externe sturing van leerprocessen, waarbij studenten
zich vooral laten leiden door de didaklische maatregelen in het studiemateri-
aal of van docenten, vertoont echter alleen verband met de mate waarin
studenten de studiestof stapsgewijs verwerken en met name gedetailleerd en
grondig analyseren. Opvallend is dat al deze verbanden op vrijwel identieke

wijze optreden in zowel het afstands- als contactonderwijs. Geconcludeerd
kan worden dat de regulatiekracht van didaktische maatregelen als leerdoelen,
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vragen, studeeraanwijzingen en opgaven met betrekking tot het activeren van
relaterende, kritische en concrete verwerkingsstrategieEn erg gering is.

Samenhangen van regulatiestrategieen met mentale leermodellen en leerori-
entaties

Mentale leermodellen en in mindere mate leerorilntaties vertonen indirecte
samenhangen met de verwerkingsstrategieen van studenten via de regulatie
van hun leerprocessen. Het gebruik van zelfgestuurde en extern gestuurde
strategieen wordt voor het grootste deel verklaard door de mentale leermodel-
len van studenten, het te werk gaan volgens een stuurloze strategie door hun
leeroriEntaties. Een mentaal leermodel waarin het opbouwen van eigen kennis
en inzichten centraal staat hangt in belangrijke mate samen met het gebruik
van zelfgestuurde strategieEn, een mentaal leermodel waarin het opnemen van
aangeboden kennis centraal staat met het gebruik van extern gestuurde
strategieen. Leerori8ntaties spelen bij deze regulatiestrategieen een onderge-
schikte rol. Stuurloos leergedrag hangt echter vooral samen  met een ambiva-
lente leerorientatie. Ook deze verbanden blijken vrijwel identiek in het
afstands- en contactonderwijs.

Tot slot

Opvallend is dat vrijwel alle verbanden tussen de verschillende aspecten van
leerstijlen op vrijwel identieke wijze optreden in zowel het afstands- als
contactonderwijs. In deze twee verschillende contexten met verschillende
studentenpopulaties zijn zeer overeenkomstige resultaten gevonden wat betreft
de interne structuur van leerstijlen. Dit wijst op een grote mate van generali-
seerbaarheid van de hier gevonden leerstijlen. Wel zijn er verschillen aange-
troffen in de mate waarin de leerstijlen in de twee verschillende onderwijs-
contexten voorkomen. Ou-studenten blijken meer kenmerken te vertonen van
de betekenisgerichte leerstijl en minder kenmerken van de toepassingsgerichte
en ongerichte leerstijl dan KUB-studenten. Daarnaast blijken Ou-studenten
meer extern gestuurd en minder zelfgestuurd te werk te gaan bij het reguleren
van hun leerprocessen en leerresultaten.



Hoofdstuk 6

Persoons- en contextgebonden invloeden
op leerstrategielin en leerstijlen

6.1 Inleiding

De analyses die in de voorgaande twee hoofdstukken zijn gepresenteerd
hebben meer helderheid opgeleverd over de aard van de leerstrategieen en
leerstijlen van studenten in verschillende leeromgevingen. In dit zesde
hoofdstuk zullen relaties tussen leerstrategietn en leerstijlen van studenten
enerzijds en een aantal persoons- en contextgebonden factoren anderzijds aan
een nader onderzoek worden onderworpen. Volgens de theorie zoals die in de
eerste twee hoofdstukken is geschetst, zijn leerstrategietn en leerstijlen het
resultaat van de interactie lussen de persoon en zijn of haar omgeving.
Leerstrategiean en leerstijlen worden niet beschouwd als eigenschappen van
studenten, maar als het resultaat van de wisselwerking tussen persoonsgebon-
den factoren en de onderwijsomgevingen waarin een persoon vertoeft en heeft
vertoefd. Als mogelijk belangrijke, persoonsgebonden invloeden op het
gebruik van verschillende leer- en denkstrategieEn door studenten werden
onder meer genoemd leeftijd en vooropleiding. Als beinvloedende factoren in
de onderwijsomgeving werden onder andere als relevant beschouwd de aard
van het leerstofdomein, het type leeromgeving waarin studenten onderwijs
volgen, met bijbehorende instructiestrategie8n, en hun studie-ervaring in dat
type leeromgeving. Ook werd in de eerste twee hoofdstukken geconcludeerd
dat het niet duidelijk is op welke wijze deze persoons- en contextgebonden
factoren samenhangen met de leerstrategieen en leerstijlen van studenten en
wat de relatieve bijdrage is van deze factoren aan verschillen tussen studenten
in hun leerstrategiean en leerstijlen.

Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd opgemerkt, wordt er vrij algemeen van
uitgegaan dat er grote verschillen zijn tussen jeugdigen en ouderen in hun
leren. Daar werd eveneens geconstateerd dat dergelijke verschillen slechts in
beperkte mate zijn gebaseerd op empirisch onderzoek. In publicaties waarin
dergelijke relaties wel worden gerapporteerd gebeurt dit vaak in de vorm van
enkelvoudige correlaties, zonder bijvoorbeeld te corrigeren voor de samen-
hang tussen leeftijd en vooropleiding. De theorie uit de eerste twee hoofd-
stukken doet geen uitspraken over samenhangen tussen de leerstijlen en het
geslacht van studenten. Toch is het mogelijk dat geslachtsgebonden verschil-
len in bijvoorbeeld de opvoeding, de gemiddelde maatschappelijke positie,
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het hebben van betaalde banen en dergelijke, invloed uitoefenen op de wijze
waarop mannen en vrouwen geneigd zijn te leren (Richardson & King,
1991).

De theorie uit de eerste 2 hoofdstukken veronderstelt dat de leerervaringen
die mensen opdoen en de leeromgevingen waarin dit gebeurt van invloed zijn
op de wijze waarop zij gewend en in staat zijn om te leren. Verschillen in
leerstijlen tussen studenten zouden geassocieerd moeten zijn met onder meer
de  vooropleiding van studenten  en de lengte  van hun huidige studie.  Voor
deze veronderstelde samenhang tussen leerstijlen en onderwijservaring is ook
enige empirische evidentie. Zo vonden Marton en SiiljO (1984) dat vooral
mensen met weinig onderwijservaring, ongeacht hun leeftijd, relatief vaak
blijk gaven van reproduktieve visies op leren. Volgens de theorie uit de
eerste twee hoofdstukken oefent ook de aard van het vakdomein een belang-

rijke invloed uit op de aard van de denkstrategieen die studenten gebruiken
bij het leren. Verschillende vakdomeinen zouden verschillende eisen stellen
aan de wijze waarop de leerstof het best kan worden verwerkt. Ramsden
(1988) vond hiervoor ook empirische ondersteuning in een onderzoek bij
Britse studenten aan reguliere universiteiten. Studenten Natuur- en Techni-
sche wetenschappen scoorden bijvoorbeeld van alle studenten het hoogst op
de serialistische leerstijl, terwijl studenten Letteren en Sociale wetenschappen
het hoogst scoorden op de holistische leerstijl. In de discussie over de
domeinspecificiteit van leer- en denkstrategieEn werd in hoofdstuk 1 de
positie ingenomen dat deze strategieln weliswaar in algemene termen kunnen
worden omschreven, maar dat deze ook domeinspecifieke aanpassingen
moeten ondergaan om optimaal te kunnen functioneren.

Volgens de theorie uit de eerste twee hoofdstukken oefent de aard van zowel
de leeromgeving als de instructiestrategieen die daarin worden gebruikt, een
belangrijke invloed uit op de leerstrategieen van studenten. Ook worden
wisselwerkingen verwacht tussen de instructiestrategietn die in een leeromge-
ving worden toegepast en de leerstrategieEn van studenten, wisselwerkingen
die al naar gelang hun aard consoliderend, constructief of destructief kunnen
uitwerken op leerprocessen en leerresultaten. Het is dus te verwachten dat
ook verschillende didaktische concepten die onderwijsinstellingen hanteren,
zoals afstandsonderwijs en contact-onderwils, samenhangen met de leerstijlen
van studenten en de leerstrategieen die ze hanteren. In hoofdstuk 3 zijn
enkele belangrijke verschillen besproken tussen de onderwijscontexten van de
Open universiteit en die van een contactuniversiteit zoals de KUB. Zo is er
bijvoorbeeld aan de Tilburgse universiteit in vergelijking met de Open
universiteit sprake van meer contacturen en van minder regulatie-elementen
die in het studiemateriaal zelf zijn verwerkt.
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Het doel van de analyses die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd is na te
gaan welke samenhangen verschillende, theoretisch relevante persoons- en
contextgebonden factoren vertonen met de leerstrategieBn en leerstijlen van
studenten in twee verschillende typen leeromgevingen. LeerstrategieEn en
leerstijlen worden hier beschouwd als afhankelijke variabelen ten opzichte
van diverse persoons- en contextgebonden factoren als onafhankelijke
variabelen.

Vraagstelling

Hoe hangen de leerstijlen van studenten samen met hun leeftijd, geslacht,
vooropleiding, leerstofdomein, studie-ervaring in de huidige leeromgeving, en
aard van de huidige leeromgeving?

6.2 Methode

6.2.1 Onderzoeken Ou-2, Ou-3 en Ou-4

Studenten, Inventaris Leerstijlen, procedures en respons

Deze gegevens zijn reeds in hoofdstuk 5 beschreven.

Achtergrond- en smdiegegevens. Bij elk van de drie Ou-onderzoeken waren
dezelfde achtergrond- en studiegegevens van studenten beschikbaar uit de
cursusadministratie van de Open universiteit. Bij hun eerste inschrijving
hadden studenten hun geboortejaar, geslacht en hoogst voltooide vooroplei-
ding vermeld. Daarnaast was bekend van welke cursussen het cursusmateriaal
reeds aan de studenten was verzonden en de maand en het jaar waarin deze
verzending had plaatsgevonden. Aan de ILS was bovendien een vraag
toegevoegd over de hoeveelheid Ou-cursusmateriaal die studenten reeds
hadden bestudeerd.

6.2.2 Onderzoek KUB-2

Studenten, Inventaris Leerstijlen, procedure en respons

Informatie hierover is reeds in hoofdstuk 5 beschreven.

Achtergrond- en smdiegegevens. Voorafgaand aan de ILS werden enkele
vragen gesteld over de achtergrond- en studiekenmerken van de studenten.
Als indicatoren van hun vooropleiding werd de studenten gevraagd naar hun
laatst gevolgde opleiding voor ze aan hun huidige propedeuse waren
begonnen, en het hoogst behaalde getuigschrift of diploma op deze laatste
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opleiding. Daarnaast werden vragen gesteld over hun huidige studierichting
en over hun geboortejaar en geslacht.

6.2.3 Dataverwerking

De data van de vier hierboven genoemde onderzoeken werden verwerkt met
behulp van regressie-analyses, waarbij gebruik werd gemaakt van het SPSSX
statistisch pakket. Voor de verschillende persoons- en contextgebonden
factoren werden de volgende variabelen gecreeerd: (11 Leefild. (2) Geslacht.
(3) De hoogst voltooide vooropleiding werd gerepresenteerd door een
continue variabele met 7 waarden: Lager Onderwijs, LBO, MAVO, MBO,
HAVO/VWO, HBO, en Wetenschappelijk Onderwijs. Ou-studenten hadden
uit deze categorieEn een keuze gemaakt bij hun inschrijving, KUB-studenten
werden aan een van deze categoriean toegewezen op basis een combinatie van
hun laatst gevolgde opleiding, het hoogst behaalde getuigschrift of diploma
op deze opleiding en de toelatingseisen die gelden voor reguliere HBO- en
WO-studies. (4) Type  leeromgeving.   (5) De continue variabele stu(lie-ervaring
in een type leeromgeving werd bij Ou-studenten gebaseerd op de vraag op de
ILS naar de hoeveelheid Ou-sursusmateriaal die studenten reeds daadwerke-
lijk hadden bestudeerd. Deze variabele had de volgende waarden: 1 tot 12
leereenheden; meer dan 12 leereenheden, maar nog niet een gehele cursus;
een gehele cursus; meer dan een volledige cursus; meer dan 2 volledige
cursussen; en meer dan 3 volledige cursussen. Ou-studenten kunnen op een
zelfgekozen tijdstip met hun studie beginnen en in een zelfgekozen tempo
studeren, zodat bij hen de studie-ervaring aan de Open universiteit aanzienlijk
kan varieren. Propedeuse-studenten aan een contactuniversiteit daarentegen
beginnen allemaal tegelijk met hun studie, in september, en het tempo van
het programma is voor iedereen gelijk. In de onderzochte groep KUB-
studenten was er dus weinig variatie in hun studie-ervaring aan de KUB en
deze variabele is dan ook niet in de analyses betrokken.

(6) Voor de toewijzing van studenten aan een leerstofdomein werden voor de Ou-
en KUB-populaties enigszins verschillende procedures gehanteerd. Bij KUB-

studenten was dit het eenvoudigst: zij werden toegewezen aan de studierich-
ting die ze hadden aangekruist. Omdat Ou-studenten zich niet inschrijven
voor een studierichting maar voor afzonderlijke cursussen, werd bij hen een
andere weg gevolgd. Eerst werd het aantal cursussen van elk leerstofgebied
geteld dat ze hadden ontvangen tot en met de maand voorafgaand aan de
maand waarin de ILS aan hen werd verstuurd. Vervolgens werden ze
toegewezen aan dat leerstofgebied waarvan ze de meeste cursussen hadden
ontvangen. Studenten die evenveel cursussen van verschillende leerstofgebie-
den hadden ontvangen kregen geen waarde op deze variabele. Bij beide
universiteiten werden tenslotte dummyvariabelen gecreterd die de verschillen-
de leerstofdomeinen representeren, waarbij studenten die tot een bepaald
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leerstofdomein behoren de waarde 1 toegewezen kregen en de studenten uit
de andere leerstofgebieden de waarde 0.

Naast de bovenbeschreven variabelen werden ook de schalen van de Inventa-
ris Leerstijlen als variabelen in de regressie-analyses ingevoerd. De data van
de 63 studenten uit onderzoek Ou-3 die alleen deel B van de ILS behoefden
in   te   vullen, de onderdelen 'Studie-opvattingen' en 'Studie-motieven',   zijn
vanwege de vergelijkbaarheid van de verschillende analyses verwijderd uit
alle analyses die in dit hoofdstuk worden gerapporteerd. De uitgevoerde
regressie-analyses hebben alle betrekking op lineaire samenhangen tussen

onafhankelijke en afhankelijke variabelen. In al deze analyses werden de
predictoren alle tegelijk, als totaal model, ingevoerd. Betagewichten werden
berekend om de samenhang van een onafhankelijke variabele, of predictor,
met een afhankelijk variabele, een ILS-schaal, vast te stellen onder constant-
houding van de oven'ge predictoren. Deze gewichten representeren dus
samenhangen die niet gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan andere predicto-
ren. Ook werden de percentages variantie in de afhankelijke variabelen
berekend die werden verklaard door het totale model aan predictoren. Alle
Beta-gewichten en percentages verklaarde variantie werden op significantie
getoetst door het berekenen van F-waarden. In de regressie-analyses waarin
de dummyvariabelen leerstofgebied en studierichting werden betrokken
fungeerden Rechtenstudenten als vergelijkingsgroep.

6.3 Resultaten

6.3.1 De samenhang van leerstijlen met leeftijd, geslacht, vooropleiding,
leerstofdomein, en studie-ervaring in de huidige leeromgeving

In  tabel  6.1  worden de gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven op  de

predictor leeftijd voor de onderzochte groepen Ou- en KUB-studenten. De
leeftijd van Ou-studenten blijkt gemiddeld een stuk hoger dan die van KUB-
studenten en vertoont bij de eerstgenoemde groep ook meer spreiding. In
tabel  6.1  zijn  ook de frekwenties en percentages vermeld  van de waarden  op
de andere predictoren voor beide groepen studenten. De verdeling mannen -
vrouwen is bij Ou- en KUB-studenten ongeveer gelijk. De hoogst voltooide
vooropleiding vertoont uiteraard bij Ou-studenten meer spreiding dan bij
KUB-studenten. Wat betreft leerstofgebied is te zien dat er weinig Ou-
studenten Natuurwetenschappen en Sociale wetenschappen in de onderzochte
groep vertegenwoordigd zijn. Tenslotte is in de tabel te zien dat er tussen
Ou-studenten onderling behoorlijke verschillen zijn in de hoeveelheid cursus-
materiaal die ze ten tijde van de onderzoeken al hadden bestudeerd. Aange-
zien in tabel 5.9 reeds de gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergege-
ven van de ILS-schalen voor beide groepen studenten, worden deze hier niet
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Tabel 6.1 Frekwcnties   (N) en percentages  van de waarden   op de predictoren  geslacht,
niveau van de hoogst voltooide vooropleiding, leerstofgebied, studierichting en Ou-studie-
ervaring, en gemiddelden en standaarddeviaties op de predictor leeftijd, bij Ou- en KUB-
studenten.

Ou-studenten KUB-studenten
Predictoren                                                     N                %                N                 %

Lechijd
Gemiddelde 36.5 22.5
Standaarddeviatie 10.2 6.2

Geen waarde (N, %)                              3             0.5         18             2.3
Geslacht

0: Mannen 402 61.5 446 56.3

1: Vrouwen 249 38.1 345 43.6

Geen waarde                                       3             0.5           1             0.1
Nivcau hoogst voltooide vooropleiding

1: Lager onderwijs                                   1              0.2           0              0.0
2: LBO                               8         1.2       0         0.0
3: MAVO                            67        10.2       0         0.0
4: MBO                             94        14.4       0         0.0
5: HAVO - VWO 180 27.5 592 74.7

6: HBO 239 36.5 147 18.6

7: W.O.                               44         6.7       8         1.0
Geen waarde                                   21            3.2        45            5.7

Leerstofgebied / Studierichting
Rechten 232 35.5 100 12.6

Beleids- en Bestuurswetens.                                            40                            6.1

Bestuurlijke Informatiekunde                                            77            9.7
Economische wetenschappen                                         43                            6.6
Economie 133 16.8

Econometrie 112 14.1

Sociale wetenschappen                                                 23                        3.5

Sociologie 105 13.3

Psychologie 189 23.9

Cultuurwetenschappen 184 28.1

Letteren                                                                                                                      73                     9.2
Technische wetenschappen                                        53                        8.1
Natuurwetenschappen                              18              2.8
Geen waarde                                     61             9.3           3             0.4

Studie-ervaring aan Ou
1: 1 - 12 lecreenheden                               82              12.5
2:  >  12 leereenh,  <  1 cursus                   60               9.2
3: 1 gehele cursus                                  71             10.9
4: > 1 volledige cursus 124 19.0

5:  > 2 volledige cursussen 118 18.0

6: > 3 volledige cursussen 106 16.2

Geen waarde                                      93            14.2

Totale aantal 654 100.0 792 100.0
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Tabel 6.2 Intercorrelaties tussen de predictoren leeftijd, geslacht, hoogst voltooide voorop-

leiding, studie-ervaring  aan  de  Ou en leerstofgebied bij Ou-studenten  (N =654; correlaties
2 -.05 en 5 .05 weggelaten). 1

Leeftijd Geslacht Vooropleiding Ou-ervaring

Leeftijd
Geslacht
Vooropleiding
Ou-ervaring
Leerstofgebied

Rechtswetenschappen -.17*** -.16*** .50***

Beleids- en Bestuurswetens. - 14*** -.08* .09* -.22***

Economische wetenschappen -.06 -.14*** .12** -.06

Sociale wetenschappen -.09* -.15***

Cultuurwetenschappen .22*** .37*** -.07

Technische wetenschappen -.10* -.16*** .06 - 27***

Natuurwetenschappen -.06 ..19***

' *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001 (twcczijdige toetsing).

Tabel 6.3 Intercorrelaties tussen de predictoren leeftijd, geslacht, hoogst voltooide  voorop-
leiding en studierichting bij KUB-studenten   (N=792;   correlaties    2    -.05   en    S    .05
weggelaten).    1

Leeft d Geslacht Vooropleiding

Leeft d
Geslacht
Vooropleiding .56***

Studierichting
Rechten .09*

Bestuurlijke Informatiekunde - 15*** -.11**-.18***
Economie -.15*** -.18*** -.10**
Econometrie -.25*** -.15*** -.20***
Sociologie .27*** .06 .26***

Psychologie .20*** .26*** .21***

Letteren 20*** -.10**

' *: p < .05; **: p <  .01; ***: p < .001 (tweezijdige toetsing).
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Tabel 6.4 Betagewichten van leeftijd, geslacht, vooropleiding, studie-ervaring aan de Ou en
leerstofgebied als predictoren van leerstijlen bij Ou-studenten op basis van het totale
regressiemodel (N =654), proporties verklaarde variantie (RD door dit model en significan-
tieniveaus van de bijbehorende F-waarden (Gewichten 2 -.05 en 5 .05 weggelaten). 1

Predictoren Leef- Ge- Voor- Erva- Leerstofgebied 2
tijd slacht oplei- ring

ding OU B&B Econo

Leerstijlen

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking

Relateren & structurercn .08 .16** .09

Kritisch verwerken .06 -.12** .11* .11*

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen .09* .19***  -.06

Analyseren .20*** .06 ..10* .12*

Concrete verwerking .06 -.14** .14**

Regulatiestrategie n
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten
Leerinhoud .12** -.10* -.11*

Externe sturing
Leerproces .21*** .17***  - 15*** .11* -.06 .07

Lcerresultaten .19*** -.08 .10*

Stuurloos leergedrag .11* -.12** -.14** -.07

Mentale teennodellen
Opbouw van kennis .13** .07

Opname van kennis .17*** .15** -.17*** -.13**

Gebniik van kennis -.07 -.11** -.09

Stimulerend onderwijs .08 -.11*

Samen studeren .06 -.20*** -.08

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .29*** .11** -.06

Certificaatgericht -.12** -.15*** .28*** -.06

Testgericht -.28*** .07 -.11*

Beroepsgericht -.27*** .12**

Ambivalent -.12** -.32*** -.12* -.10*

1 Bijbehorende F-waarde: *: p <  .05; **: p <  .01; ***: p <  .001.
2   B  &  B:   Beleids- en Bestuurswetenschappen; Econo: Economische wetensch.; Sociaal:

Sociale wetensch.; Cultuur: Cultuurwetensch.; Techn: Technische wetensch.; Natuur:
Natuurwetensch. Studenten Rechtswetenschappen fungeren als vergelijkingsgroep.
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Vervolg tabel 6.4

Predictoren Leerstofgebied                         R        F (DF=
Totale 10,500)

Sociaal Cultuur Techn Natuur Model
Leerstijlen

Verwerkingsstrategiein
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .06 .09 .04* 2.3

Kritisch verwerken .08 21*** .07*** 3.7

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen -.12* -.10* .05** 2.6

Analyseren -.17** .06 08*** 4.5

Concrete verwerking -. 12* .08*** 4.5

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

.01 0.6Leerproces & -resultaten .08

Leerinhoud .09 .22*** .07 ,09*** 4.8

Externe sturing
Leerproces -.16** .11*** 6.2

Leerresultaten - 28*** .11*** 6.2

Stuurloos leergedrag -.09 .08 .07*** 3.5

Mentale teermodellen
Opbouw van kennis .10* .10 .05** 2.8

Opname van kennis ..19*** -.08 .11*** 6.0

Gebruik van kennis -.45*** -.10* .22*** 14.1

Stimulerend onderwijs .07 06 .04* 2.2

Samen studeren -.06 .06*** 3.2

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .10* .38*** .09* .32*** 23.0

Certificaatgericht -.30*** -.07 .25*** 16.9

Testgericht -.09 -.10* .13*** 7.2

Beroepsgericht -.46*** .39*** 31.8

Ambivalent -.09 -.13* -.14** .11*** 5.9

opnieuw vermeld. In tabellen 6.2 en 6.3 worden de intercorrelaties tussen de
predictoren weergegeven.

In tabellen 6.4 en 6.5 worden de percentages variantie in de scores van Ou-
en KUB-studenten op de ILS-schalen weergegeven die door de predictoren
leeftijd, geslacht, vooropleiding, leerstofgebied c.q. studierichting, en voor
Ou-studenten nog hun studie-ervaring aan de Ou, worden verklaard. Tevens
worden daar de Beta-gewichten weergegeven van de bovengenoemde regres-
sie-analyses met betrekking tot deze variabelen.
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Tomle model. Het totale model aan predictoren verklaart een significant deel
van de variantie in 19 van de 20 ILS-schalen bij Ou-studenten en in 18 ILS-
schalen bij KUB-studenten. Van alle ILS-schalen hangen bij Ou-studenten een
beroepsgerichte, persoonlijk geTnteresseerde en certificaatgerichte leerorienta-
tie, het mentaal leermodel 'gebruik van kennis',   en een testgerichte leerori-
entatie het meest samen met het geheel aan predictoren, in volgorde van het
percentage verklaarde variantie. Bij KUB-studenten  zijn dit achtereenvolgens
een certificaatgerichte leerorientatie, de externe regulatiestrategie gericht op
het bewaken en toetsen van de leerresultaten, het mentaal leermodel 'opbouw
van  kennis', de zelfgestuurde strategie  bij het reguleren van leerinhouden,  en
het mentaal leermodel 'opname van kennis'. Opmerkelijk is vooral de relatief
grote samenhang bij Ou-studenten tussen deze predictoren en hun leeroriEnta-
ties. Geen enkele van deze predictoren levert bij Ou-studenten een significan-
te bijdrage aan het percentage verklaarde variantie op de ILS-schaal 'zelfstu-
ring van leerproces en leerresultaten'. Aan variantie  in de scores  van  KUB-
studenten op de ILS-schalen 'testgerichte leeroriantatie' en 'stimulerend
onderwijs' levert eveneens geen enkele van deze predictoren een significante
bijdrage. Wanneer we de bijdragen van de predictoren leeftijd, geslacht,
vooropleiding, Ou-studie-ervating, en leerstofgebied c.q. studierichting aan
de leerstijlen van studenten met elkaar vergelijken valt het volgende op.

Leefijd. Zoals uit de factoranalyses in hoofdstuk 5 bleek, kunnen een viertal
karakteristieke leerstijlen worden onderscheiden: een betekenisgerichte, een
reproduktiegerichte, een toepassingsgerichte en een ongerichte leerstijl (zie
tabellen 5.7 en 5.8). Naarmate studenten ouder zijn vertonen ze, ongeacht de
universiteit waar ze studeren, meer kenmerken van de betekenisgerichte
leerstijl. Ze raadplegen vaker andere bronnen dan de verplichte tentamenstof,
zijn meer van opvatting dat leren neerkomt op het opbouwen van eigen
kennis en inzichten, en studeren meer uit persoonlijke interesse dan jongere
studenten. De sterkte van deze verbanden varieert wel tussen de beide
instellingen. KUB-studenten hanteren bij een hogere leeftijd ook vaker beide
diepte-verwerkingsstrategieen, maar bij Ou-studenten ontbreekt deze relatie.
Studenten van beide universiteiten zijn, naarmate ze ouder zijn, ook minder
certificaatgericht in hun leerorientatie. Ou-studenten vertonen echter tegelij-
kertijd meer andere kenmerken  van de reproduktiegerichte leerstijl.    Bij   hen
gaat een hogere leeftijd gepaard met een toename in het gebruik van de beide
stapsgewijze verwerkingsstrategietn en de beide externe regulatiestrategie8n,
en in het opvatten van studeren als het opnemen van aangeboden kennis.
Deze relaties ontbreken bij KUB-studenten. De verbanden met de toepas-
singsgerichte leerstijl zijn verschillend voor beide instellingen. Een toename
in leeftijd gaat bij KUB-studenten samen met een toename in het gebruik van
de concrete verwerkingsstrategie en bij Ou-studenten met een afname in de
beroepsgerichtheid van hun leerorientatie. Bij geen van beide groepen is er
een samenhang van leeftijd met de waarde die studenten hechten aan het
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gebruiken van de kennis die ze verwerven. Wat de ongerichte leerstijl betreft
kan worden geconstateerd dat naarmate studenten van beide universiteiten
ouder zijn, ze ook vaker stuurloos leergedrag vertonen. Concluderend kan
worden gesteld dat leeftijd een belangrijke predictor is van de betekenisge-
richte leerstijl en, alleen bij Ou-studenten, ook van de reproduktiegerichte
leerstijl. Verder is leeftijd een belangrijke predictor voor alleen de gedrags-
component  van de ongerichte leerstijl: stuurloos leergedrag. Leeftijd vertoont
weinig verbanden met de toepassingsgerichte leerstijl, die bovendien verschil-
lend zijn voor Ou- en KUB-studenten.

Geslacht. Alleen bij Ou-studenten is er sprake van een consistent verband
tussen geslacht en leerstijlen van studenten. Ou-vrouwen vertonen meer
kenmerken van de reproduktiegerichte leerstijl dan Ou-mannen: ze scoren
hoger  op een externe regulatiestrategie,   op de memoriserende verwerkings-
strategie, en op het reproduktieve mentaal leermodel. Hoewel ook vrouwelij-
ke KUB-studenten hoger scoren op een externe regulatiestrategie dan hun
mannelijke studiegenoten, scoren zij juist lager op een ander aspect van de
reproduktiegerichte leerstijl: de certificaatgerichte leerorientatie.    Wat   de
andere leerstijlen betreft lijkt er geen sprake van belangrijke verbanden met
het geslacht van studenten. Voor studenten van beide typen universiteiten
geldt dat mannen vaker een kritische verwerkingsstrategie hanteren dan
vrouwen. Vrouwelijke Ou-studenten doen hun studie meer uit persoonlijke
interesse dan hun mannelijke studiegenoten. Voor studenten van beide typen
universiteiten geldt dat mannen ook vaker een concrete verwerkingsstrategie
gebruiken dan vrouwen. Vrouwelijke KUB-studenten hechten meer waarde
aan samenwerking met medestudenten dan hun studiegenoten van het andere
geslacht. Geconcludeerd kan worden dat, alleen bij Ou-studenten, geslacht
een belangrijke predictor   is   van de reproduktiegerichte leerstijl. Verbanden
van geslacht met de andere leerstijlen zijn er weinig.

Hoogst voltooide vooropleiding. Naarmate het niveau van de hoogst voltooide
vooropleiding lager is, vertonen studenten van beide typen universiteiten
meer kenmerken van de reproduktiegerichte leerstijl. Lager opgeleiden
verwerken de studiestof gedetailleerder en analytischer, maken meer gebruik
van externe bronnen bij de regulatie van hun leerprocessen, en zijn meer van
opvatting dat leren het opnemen van aangeboden kennis inhoudt, dan studen-
ten met een hogere vooropleiding. Lager opgeleide KUB-studenten maken
ook meer gebruik van een memoriserende verwerkingsstrategie. Bij deze
studenten is de hoogte van hun vooropleiding zelfs de enige significante
predictor van het gebruik van een memoriserende strategie. Lager opgeleide
Ou-studenten zijn certificaat- en testgerichter in hun leeroriantatie.

Weinig verbanden zijn er tussen de vooropleiding van studenten en de
betekenisgerichte leerstijl. Bij beide groepen studenten vertoont vooropleiding
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Tabel 6.5 Betagewichten van leeftijd. geslacht, vooropleiding en studierichting als predicto-
ren van leerstijlen bij KUB-studenten op basis  van het totale regressiemodel  (N =792),
proporties verklaarde variantie (R2) door dit model en significantieniveaus van de bijbeho-
rende F-waarden (Gewichten 12 -.05 en f .05 weggelaten). 1

Predictoren Leef- Ge- Voor- Studierichting2

tijd slacht oplei-
ding BIK Econo Ecotrie

Leerstijlen

Verwerkingsstrategietn
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .11* .09* .09* -.12*

Kritisch verwerken .19*** -.14*** -.10* -.09
Stapsgewijze verwerking

Memoriseren & herhalen -.06 -.11* -.11*

Analyseren -.09* -.11** -.09

Concrete verwerking .15*** -.11** -.17***

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .10* -.06

Leerinhoud .35*** -.09* -.08
Externe sturing

Leerproces -.11* -.06 -.06 -.06

Lcerresultaten .14*** -.07 .16*** .20*** .22***
Stuurloos leergedrag .16*** -.15*** 09* .10* .11*

Mentale leermodellen
Opbouw van kennis .27*** .08* -.08 -.11*

Opname van kennis .06 -.22*** 09*
Gebruik van kennis -.11*
Stimulerend onderwijs .07 .07 -.09 .06 .11*

Samen studeren .18*** -.09* .10* .14**   .20***

Leeroritnzaties
Persoonlijk geinteresseerd .15*** 07 06

Certificaatgericht -.15*** -.15*** -.07
Testgericht -.07

Beroepsgericht -.07 -.11*
Ambivalent .08* -.08 .12* .19***

'
Bijbehorende F-waarde: *  p <  .05. **: p < .01; ***: p < .001.

2 BIK: Bestuurlijke Informatiekunde; Econo: Economie; Ecotrie: Econometrie; Socio:
Sociologie; Psycho: Psychologie. Letter: Letteren. Studenten Rechten fingeren als
vergelijkingsgroep
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Vervolg tabel 6.5

Predictoren Studierichting                                                  R2                      F  (DF=

Totale 9,720)

Socio Psycho Letter Model

Leerstijlen

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .06 .08*** 6.9

Kritisch verwerken 06 .09 .13** .12*** 10.6

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen -.06 -.06 .04** 2.9

Analyseren -.11* ..19*** -.15** .08*** 7.1

Concrete verwerking .11* .11*** 9.7

Regulatiestrategietn
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .15** .06*** 4.7

Leerinhoud .14*** 12.5

Externe sturing
Leerproces -.23*** -.18*** .05*** 4.1

Leerresultaten -.14** -.15*** .15*** 14.2

Stuurloos leergedrag .06 .08 .03* 2.4

Mentale leennodellen
Opbouw van kennis .14*** 12.7

Opname van kennis -.07 -.15** -.11* .13*** 12.1

Gebruik van kennis -.09 -.17** - 16*** .04** 3.0

Stimulerend onderwijs .07 .02 1.7

Samen studeren .09 .07*** 5.6

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .06 .20*** .18*** .11*** 9.4

Certificaatgericht -.15** -.26*** -.21*** .21*** 20.8

Testgericht .01 0.6

Beroepsgericht ..19*** -.07 -.20*** .06*** 5.5

Ambivalent .08 .05*** 3.8

geen verband met het gebruik van zelfregulatie-leerstrategieen en met de mate
waarin studenten er constructieve mentale leermodellen op na houden. Wel
zijn er enkele verschillen in de verwerkingsstrategieEn die tot deze leerstijl
behoren. Hoger opgeleide Ou-studenten verwerken de studiestof kritischer en
hoger opgeleide KUB-studenten gebruiken vaker een relaterende en structure-
rende strategie. Ook met de toepassingsgerichte leerstijl zijn er vrijwel geen
verbanden op beide universiteiten. Het enige verband is dat hoger opgeleide
Ou-studenten minder waarde hechten aan het praktisch gebruiken van de
kennis die ze door hun studie verwerven dan lager opgeleide studenten. Wat
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de ongerichte leerstijl betreft kan worden geconcludeerd dat lager opgeleiden
ongeacht de universiteit, meer kenmerken van stuurloos leergedrag vertonen
dan hoger opgeleiden. Hoger opgeleide Ou-studenten zijn ook minder
ambivalent in hun leeroritntatie.

Concluderend kan worden gesteld dat de hoogst voltooide vooropleiding
vooral te maken heeft met de mate waarin studenten een reproduktiegerichte
leerstijl vertonen. Bij KUB-studenten is vooropleiding een belangrijker
predictor van deze reproduktiegerichte leerstijl dan bij Ou-studenten. Op
beide instellingen is de hoogte van de vooropleiding ook een belangrijke
predictor voor de gedragscomponent van de ongerichte leerstijl: stuurloos
leergedrag. De hoogte van de vooropleiding van studenten heeft niet veel te
maken met de mate waarin ze kenmerken van de betekenis- en toepassingsge-
richte leerstijlen vertonen. Opvallend is verder dat bij KUB-studenten in
vergelijking met Ou-studenten relaties tussen leeroritntaties en het niveau van
hun vooropleiding ontbreken.

Studie-ervaring aan de Ou. Relatief gevorderde Ou-studenten hebben lagere
scores op alle aspecten van de ongerichte leerstijl dan hun minder gevorderde
studiegenoten. Ze hebben minder last van stuurloos leergedrag en van een
ambivalente leeroriantatie, en ze hechten minder waarde aan stimulerend
onderwijs en aan samenwerking met medestudenten. Daarnaast laten meer
ervaren studenten zich bij het sturen van hun leerprocessen ook meer leiden
door de didaktische hulpmiddelen die in het Ou-studiemateriaal zijn verwe-
ven, en vertonen ze meer kenmerken van de certificaatgerichte leerorilintatie:
twee   aspecten    van de reproduktiegerichte leerstijl. De verbanden    met    de
betekenisgerichte leerstijl zijn niet consistent. Naarmate studenten meer Ou-
cursusmateriaal hebben bestudeerd, maken ze vaker gebruik van een relate-
rende en structurerende verwerkingsstrategie, maar raadplegen ze minder
vaak literatuur buiten de verplichte cursusstof. Het enige verschil met
betrekking tot de toepassingsgerichte leerstijl is dat relatief gevorderde Ou-
studenten meer uit beroepsgerichte ori8ntaties studeren dan hun minder
ervaren studiegenoten. Samenvattend kan worden gesteld dat studie-ervaring
aan de Ou een belangrijke predictor is voor de mate waarin de leerstijl van
studenten getypeerd kan worden als ongericht. Verder houdt studie-ervaring
aan de Ou verband met het toenemen van enkele kenmerken van de reproduk-
tiegerichte leerstijl. Weinig verbanden zijn er tussen deze studie-ervaring en
de betekenis- en toepassingsgerichte leerstijlen.

Leerstofgebied c.q. studierichting

In tabellen 6.4 en 6.5 is ook te zien of er bij de hier onderzochte Ou- en
KUB-studenten sprake is van verschillen in leerstrategiean en leerstijlen
geassocieerd met verschillende leerstofgebieden c.q. studierichtingen. Bij de
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Open universiteit wijken met name studenten Cultuurwetenschappen in hun
leerstijlen af van andere studenten (zie tabel 6.4).  Van alle studenten vertonen

zij de meeste kenmerken  van de' betekenisgerichte leerstijl. Ze scoren  het

hoogst op kritisch verwerken, zelfsturing van leerinhouden, opbouw van
kennis en persoonlijke interesse. In deze opvatting en orientatie worden ze
gevolgd door studenten Sociale wetenschappen, in de la:itische verwerkings-
strategie door studenten Beleids- en bestuurswetenschappen. Studenten
Rechten vertonen de minste kenmerken van de betekenisgerichte leerstijl: ze
scoren het laagst op zelfsturing van leerinhouden en, samen met studenten

Natuurwetenschappen, op de kritische verwerkingsstrategie. Er zijn weinig
verschillen tussen de studenten van de verschillende leerstofgebieden in de
mate waarin ze gebruik maken van de relaterende verwerkingsstrategie en
zelf hun leerprocessen reguleren.

Ou-studenten Economie, Rechten, en Natuurwetenschappen vertonen de
meeste kenmerken van de reproduktiegerichte leerstijl. Studenten Economie
gaan het meest analytisch te werk bij het studeren en maken ook het meest

gebruik van de beide extern gestuurde leerstrategieen. Het reproduktieve
mentaal leermodel komt het meest voor bij studenten Rechten en Natuurwe-
tenschappen. Studenten Cultuurwetenschappen vertonen de minste kenmerken
van alle studenten van de reproduktiegerichte leerstijl. Ze scoren het laagst
op alle zes aspecten die deze leerstijl kenmerken. Tussen studenten van de
andere leerstofgebieden dan Cultuurwetenschappen is er weinig verschil in de
mate waarin ze de studiestof memoriseren. Studenten Beleids- en Bestuurswe-
tenschappen zijn relatief weinig van opvatting dat leren overeenkomt met het
opnemen van aangeboden kennis.

Studenten Cultuurwetenschappen vertonen ook de minste kenmerken van alle
studenten van de toepassingsgerichte leerstijl. Ze scoren het laagst op
concrete verwerkingsstrategie, het mentaal leermodel 'gebruik van kennis' en
de beroepsgerichte leerorientatie. Tussen studenten van andere studierichtin-
gen is weinig verschil in dit mentaal leermodel en deze leerorientatie. Wat
betreft de concrete verwerkingsstrategie scoren studenten Beleids- en Be-
stuurswetenschappen het hoogst. Er zijn weinig verschillen tussen de studen-
ten van de verschillende leerstofgebieden in de meeste aspecten van de
ongerichte leerstijl: stuurloos leergedrag en de mentale leermodellen 'samen
studeren' en 'stimulerend onderwijs'.   Wel zijn Rechtenstudenten het meest
ambivalent in hun studie-orientatie in vergelijking met studenten van de
meeste andere leerstofgebieden.

Geconcludeerd kan worden dat studenten Cultuurwetenschappen, en in
mindere mate studenten Sociale wetenschappen, de meeste kenmerken
vertonen van de betekenisgerichte leerstijl. Studenten Economie, en in
mindere mate studenten Rechten en Natuurwetenschappen vertonen de meeste
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kenmerken van de reproduktiegerichte leerstijl. Studenten Beleids- en Be-
stuurswetenschappen vertonen de meeste kenmerken van de toepassingsge-
richte leerstijl, hoewel de verschillen  tussen de diverse leerstofgebieden,   met
uitzondering van Cultuurwetenschappen, bij deze leerstijl minder groot zijn
dan bij de vorige twee. Weinig verschillen zijn er tussen de studenten van de
verschillende leerstofgebieden in de ongerichte leerstijl.

In tabel 6.5 worden verschillen in leerstijlen tussen KUB-studenten van
verschillende studierichtingen weergegeven. Op een aantal ILS-schalen lijken
de 7 studierichtingen van de KUB zich te groeperen in 3 groepen, met als
eerste studenten Psychologie, Letteren en Sociologie, als tweede studenten
van de Economische Faculteit met als studierichtingen Econometrie, Econo-
mie en Bestuurlijke Informatiekunde, en als derde studenten Rechten.

Studenten Psychologie en Letteren vertonen de meeste kenmerken van de
betekenisgerichte leerstijl, studenten Econometrie en Economie de minste.
Letterenstudenten behoren tot de hoogst scorende groep op drie aspecten van
deze leerstijl: kritisch verwerken, het mentaal leermodel 'opbouw van
kennis', en de persoonlijk geinteresseerde leeroriantatie. Psychologie-studen-
ten behoren bij dit mentaal leermodel en deze leeroritntatie ook tot de hoogst
scorende groep, terwijl zij als enige groep afwijken van andere studenten
door een relatief hoge score op zelfsturing van hun leerprocessen. Studenten
Econometrie scoren van alle studenten het laagst op twee aspecten van deze
leerstijl: de relaterende verwerkingsstrategie     en het mentaal leermodel
'opbouw van kennis'. Studenten Economie   zijn het minst kritisch   in   hun
verwerking van de studiestof. Er zijn nauwelijks verschillen tussen studenten
van de verschillende studierichtingen in de mate waarin zij bij het studeren
andere bronnen raadplegen dan de verplichte studiestof.

Econometrie- en Rechtenstudenten vertonen de meeste kenmerken van de
reproduktiegerichte leerstijl, studenten Psychologie en Letteren de minste.
Studenten Econometrie behoren tot de hoogst scorende groep op de analyti-
sche verwerkingsstrategie, externe sturing van leerresultaten, en het repro-
duktieve mentaal leermodel. Studenten Rechten scoren relatief   hoog   op   de
analytische verwerkingsstrategie en op externe sturing van leerprocessen.
Studenten Economie en BIK behoren tot de hoogst scorende groep op externe
sturing van leerresultaten. Psychologie- en Letteren-studenten scoren het
laagst op vijf aspecten van deze leerstijl: een analytische verwerkingsstrate-
gie, beide externe regulatiestrategieen, het mentaal leermodel 'opname van
kennis' en een certificaatgerichte leeroritntatie. Op deze verwerkingsstrategie
en leeroritntatie behoren Sociologie-studenten ook tot de laagstscorende
groep. Weinig verschillen zijn er tussen studenten van de verschillende
studierichtingen in de mate waarin zij de studiestof memoriseren en herhalen.
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Rechtenstudenten vertonen de meeste kenmerken van de toepassingsgerichte
leerstijl, Letterenstudenten de minste. Rechtenstudenten behoren bij het
mentaal leermodel 'gebruik van kennis' en de beroepsgerichte leeroriEntatie
tot de hoogstscorende groep. Studenten Bestuurlijke Informatiekunde scoren
ook  relatief hoog  op deze leerorientatie.  Van alle studenten gaan Psychologie-
studenten het meest concreet te werk bij de bestudering van hun studiestof,
maar zij hechten relatief weinig belang aan de bruikbaarheid van de kennis
die zij verwerven. Letterenstudenten behoren bij dit mentaal leermodel en de
beroepsgerichte leeroriEntatie tot de laagst scorende groep, Sociologie-
studenten alleen bij deze leeroriEntatie. Studenten Econometrie verwerken de
studiestof het minst concreet.

Studenten Econometrie en Economie vertonen de meeste kenmerken van de
ongerichte leerstijl, Rechtenstudenten de minste. De eerstgenoemde studenten
behoren tot de hoogstscorende groep op drie van de vier aspecten van deze
leerstijl: stuurloos leergedrag, samen studeren, en een ambivalente studiehou-
ding. Op de twee eerstgenoemde aspecten hebben ook studenten Bestuurlijke
Informatiekunde relatief hoge scores. Rechtenstudenten behoren tot de
laagstscorende groep op deze drie aspecten van de ongerichte leerstijl.
Studenten Letteren scoren ook relatief laag op samen studeren en Psycholo-
gie-studenten op een ambivalente studiehouding. Weinig verschillen zijn er
tussen studenten van de verschillende studierichtingen in de mate waarin zij
belang hechten aan stimulerend onderwijs.

Wat betreft de dominantie van bepaalde leerstijlen in de diverse studierichtin-
gen kan dus worden geconcludeerd dat de betekenisgerichte leerstijl op de
KUB het meest voorkomt bij studenten Psychologie en Letteren en het minst
bij studenten Econometrie en Economie. De reproduktiegerichte leerstijl
wordt het meest aangetroffen bij Econometrie- en Rechtenstudenten en het
minst bij studenten Psychologie en Letteren. Rechtenstudenten vertonen de
meeste kenmerken van de toepassingsgerichte leerstijl, Letterenstudenten de
minste. Studenten Econometrie en Economie tenslotte vertonen de meeste
kenmerken van de ongerichte leerstijl, Rechtenstudenten de minste.

Samenvattend kan worden gesteld dat leerstofgebied c.q. studierichting in
beide typen leeromgevingen een belangrijke predictor is voor zowel de
toepassingsgerichte, de betekenisgerichte, als de reproduktiegerichte leerstij-
len. Op de KUB is studierichting bovendien een belangrijke predictor voor
twee   aspecten   van de ongerichte leerstijl. Bij Ou-studenten heeft leerstofge-
bied echter weinig te maken met de ongerichtheid in de leerstijlen van
studenten.
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6.3.2 De samenhang van leerstijlen met de aard van de huidige leeromge-
ving

In tabel 5.9 werden al aanwijzingen gevonden voor verschillen in leerstrate-
gietn en leerstijlen tussen studenten van de Ou en de KUB. In die tabel
werden de gemiddelde ILS-schaalscores van de gehele groep Ou- en KUB-
studenten met elkaar vergeleken. Daarbij werd geen rekening gehouden met
verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, vooropleiding en leerstofgebied
c.q. studierichting tussen de beide populaties. Zoals echter in tabel  6.1   is  te
zien, zijn er tussen deze beide groepen aanzienlijke verschillen in leeftijd en
hoogst voltooide vooropleiding en in mindere mate ook in de hun leerstofge-
bieden c.q. studierichtingen. Zo bedroeg de gemiddelde leeftijd van de
onderzochte groep Ou-studenten bijvoorbeeld 36,5 jaar en die van de KUB-
studenten 22,5 jaar. En uit tabellen 6.4 en 6.5 is gebleken dat de leeftijd, de
vooropleiding en het leerstofgebied c.q. de studierichting van studenten
samenhangen met hun leerstijlen. Het lijkt daarom juister om de invloed van
het type leeromgeving te bepalen onder constanthouding van leeftijd, ge-
slacht, vooropleiding en studierichting c.q. leerstofgebied.

Aangezien bij de KUB-studenten geen equivalent voorhanden was van de Ou-
variabele 'studie-ervaring  aan  de  Ou',  werd deze variabele  niet  in de analyses
betrokken. Om de variabele studierichting c.q. leerstofgebied, vanaf nu
aangeduid als studiegebied, constant te kunnen houden werden op de eerste
plaats alle Ou-studenten Natuur- en Technische wetenschappen buiten de
analyses gehouden. Voor deze leerstofgebieden is immers geen vergelijkbare
studierichting op de KUB aanwezig. Vervolgens werden drie studiegebieden
gecreBerd. Ou-studenten Economische en Beleids- en Bestuurswetenschappen
werden samen met de KUB-studenten Economie, Econometrie en Bestuurlijke
Informatiekunde toegewezen aan een 'Economisch en Bestuurlijk studiege-
bied'. Ou-studenten Sociale en Culturele wetenschappen en KUB-studenten
Psychologie, Sociologie en Letteren werden toegewezen aan een 'Sociaal en
Cultureel studiegebied'.    Ou- en KUB-studenten Rechten tenslotte werden
toegewezen   aan het 'studiegebied Rechten'. Deze laatste groep studenten
fungeerde in de analyses, evenals in de voorgaande analyses, als vergelij-
kingsgroep ten aanzien   van de variabele 'studiegebied'. Drie categorieen
studiegebied leverden alsdus twee dummyvariabelen op.

De intercorrelaties tussen deze predictoren worden vermeld in tabel 6.6. De
relaties tussen de aard van de leeromgeving, afstandsonderwijs versus
contactonderwijs, en de leerstijlen van studenten in die omgeving onder
constanthouding van de andere predictoren worden weergegeven in tabel 6.7.
Aangezien in deze tabel de Betagewichten van leeftijd, geslacht, vooroplei-
ding en studiegebied ongewogen gemiddelden zijn van de eerder voor de
beide instellingen afzonderlijk gepresenteerde gegevens, zullen die hier
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Tabel 6.6 Intercorrelaties tussen de predictoren lecftijd, geslacht, hoogst voltooide voorop-
leiding, type leeromgeving en studiegebied  bij  Ou- plus KUB-studenten  (N   Ou   =   583;  N
KUB = 792; correlaties 2 -.05 en 5 .05 weggelaten). 1

Leeft d Geslacht Voor- Type leer-

opleiding omgeving

Leeftod
Geslacht
Vooropleiding
Type leeromgeving -.65*** .07**

Studiegebied
Rechten .24*** -.10*** -.12*** - 33***

Economisch & Bestuurlijk -.36*** -.28*** .26***

Sociaal & Cultureel .12*** .38*** .12*** .07*

1 *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001 (tweezijdige todsing)

verder niet worden besproken. Wat interessant is in die tabel zijn de verban-
den van de leerstijlen van studenten met het type onderwijs dat zij volgen,
onder constanthouding van overige relevante predictoren. Ongeacht leeftijd,
geslacht, vooropleiding en studiegebied scoren Ou-studenten hoger op drie
aspecten van de betekenisgerichte leerstijl dan KUB-studenten: kritisch
verwerken, zelfsturing van leerinhouden, en persoonlijke interesse. Op 6dn
aspect scoren KUB-studenten wat hoger: ze maken wat meer gebruik van een
zelfgestuurde strategie bij de regulatie van hun leerprocessen. In hun verwer-
kingsstrategieB n en mentale leermodellen vertonen KUB-studenten wat meer
kenmerken van de reproduktiegerichte leerstijl dan Ou-studenten. Ze scoren
hoger op een memoriserende en herhalende verwerkingsstrategie en het
mentaal leermodel 'opname van kennis'. Ou-studenten scoren hoger  op  66n
aspect van deze leerstijl: ze maken wat meer gebruik van een extern gestuur-
de strategie bij de regulatie van hun leerprocessen.

KUB-studenten scoren hoger op de leerorientatie- en leerconceptie-componen-
ten van de toepassingsgerichte leerstijl dan Ou-studenten: beroepsgerichtheid
en gebruik van kennis. Dit vertaalt zich echter niet in een verwerkingsstrate-
gie: er is geen verschil tussen beide groepen in de mate waarin zij hun
studiestof concreet verwerken. Het meest opvallend met betrekking tot de
relatie tussen type leeromgeving en de leerstijlen van studenten is echter het
relatief grote verschil in de ongerichte leerstijl. KUB-studenten hebben
hogere scores dan Ou-studenten op alle vier aspecten die deze leerstijl
kenmerken: stuurloos leergedrag, de mentale leermodellen 'samen studeren'
en 'stimulerend onderwijs',  en de ambivalente leerorientatie.

Samenvattend kan worden gesteld dat de aard van de leeromgeving vooral
een belangrijke predictor is voor de mate waarin studenten een ongerichte
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Tabel 6.7 Betagewichten van leeftijd, geslacht, vooropleiding, type leeromgeving en
studiegebied als predictoren van leerstijlen bij Ou- plus KUB-studenten op basis van het
totale  regressiemodel  (N  Ou   =   583;  N  KUB   = 792), proporties verklaarde variantie  (RD
door dit model, en significantieniveaus van de bijbehorende F-waarden (Gewichten 2 -.05
en   S .05 weggelaten).   '

Predictoren Leef- Ge- Voor- Type Studiegebied2 W  F(DF
tijd slacht oplei- leer- Totale    =  6,

ding geving E&B S&C Model  1244)
Leerstijlen

Verwerkingsstrategiein
Diepte-venverking

Relateren & structureren .09* .10***-.07 .06 .05*** 10.2

Kritisch verwerken .12** -.12*** .10***-.12*** .19*** .10*** 24.0
Stapsgewijze verwerking

Memoriseren & herhalen .09** - 08** .13*** -.09* .03*** 5.7

Analyseren .14*** -.10*** -.18*** .07*** 15.8

Concrete verwerking .10** -.13*** -.07 .04*** 8.9

Regulatiestrategie*n
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten -.06* .07* .09* .07 .02***  4.1

Leerinhoud .23***-.09** -.20*** .06 .17*** .17*** 41.5

Externe sturing
Leerproces .20*** .09** -.14***-.09* -.20*** .12*** 28.7
Leerresultaten .16*** .08** -.08** .15***-.23*** .11*** 24.8

Stuurloos leergedrag .16*** -.11*** .27*** .09* .06*** 12.8

Mentale leermodellen
Opbouw van kennis .21*** .06* -.06 .11** .10*** 21.9

Opname van kennis .11** .11***-.22*** .13*** -.19*** .09*** 19.8
Gebruik van kennis -.10** .10** -.08* -.29*** .10*** 22.6
Stimulerend onderwijs .08* .06* .17*** .09* .06 .03*** 7.1
Samen studeren .12*** .35*** .14*** .06 .17*** 40.9

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd        .34***  . 10*** -.18*** .12*** .31*** .29*** 86.3
Certifieaatgericht -.18***-.09***-.09*** -.11** -.38*** .20*** 50.2
Testgericht .06 -.20*** .17***-.08* -.08* .06*** 12.5

Beroepsgericht -.30***-.07** .24***-.18***-.35*** .28*** 81.9
Ambivalent .07* -.11*** .20*** .08* .06*** 13.8

' Bijbehorende F-waarde: *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.
2 E & B: Economische en Bestuurlijk; S & C: Sociaal en Cultureel. Studenten Rechten

fungeren als vergelijkingsgrocp.
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leerstijl hebben. Ook de toepassingsgerichte en betekenisgerichte leerstijlen
hebben te maken met de aard van de leeromgeving, zij het in mindere mate.
Weinig verschillen zijn er tussen de beide instellingen in de mate waarin
reproduktiegerichte leerstijlen voorkomen bij hun studenten.

6.4 Conclusies

Geconcludeerd kan worden dat leerstijlen van studenten geassocieerd zijn met
persoons- en contextgebonden factoren. Alle 20 aspecten van leerstijlen zoals
die in dit onderzoek zijn geoperationaliseerd hangen significant samen met
6dn of meer van deze factoren. De resultaten wijzen erop dat de verschillende
leerstijlen verschillende bronnen hebben. Zo blijkt de betekenisgerichte
leerstul het meest geassocieerd te zijn met het leerstofgebied c.q. de studie-
richting en de leeftijd van studenten. Deze leerstijl komt het meest voor bij
studenten uit het sociaal-culturele studiegebied en komt ook meer voor
naarmate studenten ouder zijn. Ook heeft deze leerstijl te maken met de aard
van de leeromgeving: studenten in het afstandsonderwijs vertonen er meer
kenmerken van dan studenten in het reguliere onderwijs. Weinig verbanden
zijn er tussen de betekenisgerichte leerstijl enerzijds en het geslacht, de
hoogst voltooide vooropleiding en de lengte van studie-ervaring aan de Open
universiteit van studenten anderzijds.

De reproduktiegerichte leerstijl blijkt het meest samen te hangen met de
hoogst voltooide vooropleiding van studenten, bij KUB-studenten meer nog
dan bij Ou-studenten, en met hun leerstofgebied c.q. studierichting. Het
meest komt deze leerstijl voor bij studenten met een relatief lage vooroplei-
ding en bij studenten uit de economische, juridische en natuurwetenschappe-
lijke studiegebieden. Alleen bij Ou-studenten is deze reproduktiegerichte
leerstijl ook geassocieerd met leeftijd, geslacht en studie-ervaring aan de Ou,
bij KUB-studenten niet. Bij de Open universiteit komt deze leerstijl relatief
vaak voor bij vrouwen, bij oudere studenten en bij gevorderde studenten.
Weinig verbanden zijn er tussen de reproduktiegerichte leerstijl en het type
leeromgeving.

Dat in het afstandsonderwijs zowel de reproduktiegerichte als de betekenisge-
richte leerstijlen meer voorkomen naarmate studenten ouder zijn wijst
wellicht op het bestaan van twee verschillende groepen studenten. De ene
groep is mogelijk vergelijkbaar met de KUB-studenten, bij wie leeftijd en
vooropleiding hoog correleren. Dit betreft bij de KUB voornamelijk studen-
ten die vrij snel na een afgeronde HBO-opleiding aan hun universitaire studie
zijn begonnen. De andere groep bestaat mogelijk uit wat oudere Ou-studenten
die na hun middelbare school nauwelijks meer hebben gestudeerd en die voor
hun huidige leerstijl teruggrijpen op leerervaringen van vele jaren geleden.

Een argument voor deze verklaring is de verschillende leeftijdopbouw van
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studenten aan Ou en de KUB. Oudere KUB-studenten hebben immers
dezelfde leeftijd als jongere Ou-studenten.

De toepassingsgerichte leerstijl blijkt het meest geassocieerd met het leerstof-
gebied c.q. de studierichting van studenten, gevolgd door de aard van de
leeromgeving. Ou-studenten Beleids- en bestuurswetenschappen en KUB-
studenten Rechten hebben de meeste kenmerken van deze leerstijl. Verder
komt deze leerstijl meer voor bij studenten in het contactonderwijs dan in het
afstandsonderwijs. Weinig verbanden zijn er tussen enerzijds de toepassings-
gerichte leerstijl en anderzijds de leeftijd, het geslacht, de hoogst voltooide
vooropleiding en de studie-ervaring aan de Open universiteit van studenten
anderzijds.

De ongerichte leerstijl tenslotte blijkt het meest geassocieerd met de aard van
de leeromgeving. Deze leerstijl komt aanmerkelijk meer voor bij studenten in
het contactonderwijs dan in het afstandsonderwijs. Binnen de Open universi-
teit blijkt ook de lengte van de studie-ervaring aan de Ou in belangrijke mate
verband te houden   met het voorkomen   van deze leerstijl. Beginnende   Ou-
studenten hebben meer kenmerken van deze leerstijl dan hun relatief gevor-
derde studiegenoten. Leeftijd en de hoogst voltooide vooropleiding zijn
belangrijke predictoren voor alleen de gedragscomponent van deze leerstijl.
Naarmate studenten ouder zijn of een lagere vooropleiding hebben gaan ze
stuurlozer te werk bij hun studie. Bij KUB-studenten is deze leerstijl boven-
dien geassocieerd met hun studierichting. Met name bij studenten van de
Economische Faculteit komt deze leerstijl relatief vaak voor. Weinig verban-
den zijn er van de ongerichte leerstijl met het geslacht van studenten en bij
Ou-studenten met hun leerstofgebied.
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Samenhangen van leerstrategielin en
leerstijlen met tentamenresultaten

7.1 Inleiding

De voorgaande drie empirische hoofdstukken hebben meer duidelijkheid
opgeleverd over verschillende aspecten van de theorie zoals beschreven in de
eerste twee hoofdstukken. Tot nu toe werd nog niet ingegaan op relaties
tussen de leerstrategietn en leerstijlen van studenten en de tentamenresultaten
die zij behalen. Deze zullen in dit zevende hoofdstuk empirisch worden
onderzocht.

In de eerste twee hoofdstukken werd 'leren' opgevat als het ontwikkelen van
een manier van denken en handelen die de cultuur van een vakgemeenschap
kenmerkt. Het werd gezien als een actief proces waarin de lerende mentale
modellen van de vakinhoud construeert, modificeert en gebruikt om situaties
op dat vakgebied te interpreteren en erin te handelen. Leeractiviteiten spelen
dus een centrale rol. De kwaliteit van de leeractiviteiten die studenten
ondernemen, zo werd verondersteld, bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit
van de leerresultaten die ze boeken. Dergelijke uitgangspunten liggen ook ten
grondslag aan de constructivistische stroming in de onderwijspsychologie die
recent is opgekomen (zie bijv Duffy & Jonassen, 1991; Glaser, 1991;
McGuinness & Nisbet, 1991). De manier waarop de kwaliteit van leerresulta-
ten dient te worden gemeten vormt binnen dit constructivisme een belangrijk
punt van aandacht. Zo verwerpt Cunningham (1991) het gebruik van
traditionele toetsen en suggereert om naar de leeractiviteit en taakuitvoering
zelf te kijken en naar het vermogen van de lerende om te reflecteren op deze
activiteit. Volgens Palincsar en Winn (1990) leggen de gebruikelijke toetsen
de nadruk op kennis die gereproduceerd kan worden, meer dan op kennis die
gebruikt kan worden in situaties waarbij problemen in de werkelijkheid
opgelost moeten worden. Zij pleiten voor de samenstelling van toetsen waarin
het gebruik van constructieve leeractiviteiten ook wordt beloond.

Een vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is dan ook in hoeverre de
tentamens die gebruikelijk zijn in het eerste jaar van het hoger onderwijs een
beroep doen op de verschillende leeractiviteiten die studenten ontplooien.
Naar samenhangen tussen leerstijlen en tentamenresultaten in het hoger
onderwijs is al wel enig onderzoek verricht. Zo vroeg Entwistle (1988)
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studenten in het reguliere hoger onderwijs aan te geven hoe goed zij hun
studieprestaties vonden in vergelijking met die van hun medestudenten, en hij
bracht deze zelfbeoordelingen in verband met de scores van de studenten op
de schalen van zijn Inventory  of  Approaches  to Studying. Kember en Harper
(1987) gingen na welke schalen van Entwistle's instrument discrimineerden
tussen studenten in het afstandsonderwijs die slaagden voor een bepaalde
cursus en zij die zakten of geen tentamen deden. Decruyenaere en Janssen
(1990) onderzochten de relaties tussen leerstrategietn en gemiddeld tentamen-
cijfer bij Psychologie-studenten aan een reguliere universiteit. Meyer,
Parsons en Dunne (1990) gingen bij studenten aan een reguliere technische
universiteit na welke samenhangen er bestonden tussen de scores van
studenten op Entwistle's instrument en hun gemiddelde tentamencijfers.
Hoewel deze en soortgelijke onderzoeken enig inzicht opgeleverd hebben
over de samenhangen tussen leerstijlen en tentamenresultaten, zijn ze vaak
beperkt in hun reikwijdte. In de eerste plaats hebben ze vrijwel allemaal
betrekking op 66n soort onderwijsvorm, contactonderwijs of afstandsonder-
wijs. Ook zijn vrijwel altijd maar 66n of enkele leerstofdomeinen in het
onderzoek betrokken. Ten derde wordt vaak maar 6dn indicator voor
tentamenresultaten gebruikt, zoals gemiddeld tentamencijfer of slagen/zakken
voor een cursus. Tenslotte worden vaak wel verwerkingsstrategiean en
leerorientaties van studenten gemeten, maar geen regulatiestrategieen en
mentale leermodellen.

Doel van dit hoofdstuk is inzicht te verwerven in de samenhangen van
verwerkings- bn regulatiestrategietn, leerorientaties En mentale leermodellen
met verschillende indicatoren voor tentamenresultaten, in twee verschillende
typen leeromgevingen en in verschillende typen leerstofdomeinen. De
resultaten van vier onderzoeken zullen worden gerapporteerd: onderzoeken
Ou-2, Ou-3, Ou-4 en KUB-2. Als indicatoren voor tentamenresultaten
worden gebruikt: gemiddelde tentamencijfers, slaagpercentages, studiesnel-
heid, tentamendeelname, scores op afzonderlijke tentamens, en scores op
verschillende vraagtypen en vraagvormen in tentamens. Twee verschillende
typen leeromgevingen worden gerepresenteerd door het afstandsonderwijs van
de Open universiteit en het contactonderwijs van de Katholieke Universiteit
Brabant. De leerstofdomeinen omvatten onder meer Economische weten-
schappen, Rechten, Cultuurwetenschappen, Letteren, en Sociale wetenschap-
pen.

Vraagstelling

Op welke wijze hangen de leerstrategieen en leerstijlen van studenten samen
met verschillende indicatoren voor tentamenresultaten binnen twee typen
leeromgevingen en verschillende typen leerstofdomeinen?
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7.2 Onderzoeken Ou-2, Ou-3 en Ou-4

7.2.1 Methode

Studenten, respons en procedure

Deze gegevens zijn reeds beschreven in hoofdstuk 5.

Tentamengegevens

Bij elk van deze onderzoeken waren dezelfde tentamengegevens van de
studenten uit de steekproefgroepen beschikbaar uit de cursusadministratie van
de Open universiteit:
*  De cursus(sen) waarvoor een student zich had ingeschreven.
*  Van elke cursus de maand en het jaar waarin het cursusmateriaal aan een

student was verzonden.
*   Van elke cursus de maand en het jaar waarin een student had deelgenomen

aan een tentamengelegenheid (maximaal 6 keer).
*  Van elke cursus de maand en het jaar waarin een student was geslaagd

voor het tentamen.

Variabelen

Op basis van de bovenstaande cursus- en tentamengegevens werden drie
indicatoren voor tentamenresultaten en een groep Dummyvariabelen voor het
leerstofgebied van studenten gecreeerd. De volgende variabelen werden in  de
analyses betrokken.

(1) Slaagpercentage. Deze indicator voor tentamenresultaten was een continu-
e variabele en hield in het percentage geslaagde tentamendeelnames van het
totale aantal tentamengelegenheden waaraan een student had deelgenomen.
Voor elke cursus waarover een student wel eens tentamen had gedaan werd
het aantal tentamendeelnames geteld waarvan de uitslag reeds in de cursusad-
ministratie was ingevoerd. Wanneer een student was geslaagd kreeg deze de
waarde 1 op een dichotome variabele, wanneer hij of zij was gezakt werd de
waarde '0' toegewezen. Per student en per cursus werd de waarde op deze
dichotome variabele geslaagd/gezakt gedeeld door het aantal tentamendeelna-
mes, en vervolgens vermenigvuldigd met 100 om een percentage te cretren.
Vervolgens werd het gemiddelde slaagpercentage berekend over alle cursus-
sen waarover studenten wel eens tentamen hadden gedaan. Deze slaagpercen-

tages werden berekend zowel over de cursussen van alle zeven leerstofgebie-
den, als apart over de cursussen van de afzonderlijke leerstofgebieden.
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(2) Smdiesnelheid. Ook deze indicator was een continue variabele en hield in
het aantal behaalde cursussen gedeeld door het aantal maanden Ou-studie. Het
aantal maanden Ou-studie werd berekend door middel van het verschil tussen
de maand dat aan studenten hun eerste Ou-cursus was verzonden en de maand
waarin de laatste tentamenuitslagen in de cursusadministratie waren inge-
voerd. Vervolgens werd de variabele 'studiesnelheid' gecreeerd door het
totale aantal cursussen waarvoor studenten waren geslaagd te delen door het
aantal maanden Ou-studie, voor die studenten met 1 maand of langer Ou-
studie. Alle variabelen nodig voor de aanmaak van deze variabele 'studiesnel-
heid' werden zowel berekend over de cursussen van alle zeven leerstofgebie-
den, als apart over de cursussen van de afzonderlijke leerstofgebieden.

(3) Tentamendeelname bij  1 jaar of langer Ou-stu<lie. De dichotome variabele
'tentamendeelname' werd alleen berekend voor studenten aan wie hun eerste
Ou-cursus 6dn jaar of langer geleden was verzonden. Studenten van deze
groep die nog nooit aan een tentamengelegenheid over een Ou-cursus hadden
deelgenomen werden beschouwd als drop-outs en kregen de waarde '0' op de
variabele 'tentamendeelname', studenten die tenminste    6dn keer hadden
deelgenomen sinds ze waren gestart kregen de waarde  1. De creatie van deze
variabele werd gebaseerd op cursussen van alle zeven leerstofgebieden.
Gezien het betrekkelijk geringe aantal respons-studenten met de waarde '0'
op deze variabele werd deze verder niet apart berekend voor cursussen van
de afzonderlijke leerstofgebieden.

(4) Leerstofgebied. De variabele 'leerstofgebied' werd, in tegenstelling tot de
berekeningswijze in hoofdstuk 6, alleen gebaseerd op die cursussen waarover
een student ten minste 6dn keer deelgenomen had aan een tentamengelegen-
heid en waarvan de uitslag was ingevoerd in de cursusadministratie. Studen-
ten werden toegewezen aan dat leerstofgebied waartoe de meeste cursussen
behoorden waarover zij wel eens tentamen hadden gedaan. Deze discrete
variabele 'leerstofgebied' bevatte acht categorieen of waarden: de zeven
leerstofgebieden en een 'overige' categorie voor die studenten met evenveel
cursussen van verschillende leerstofgebieden. Na inspectie van de frekwenties
van de waarden werd deze variabele met acht categorieen vervolgens omgezet
in vier Dummy-variabelen: (1) Cultuurwetenschappen, (2) Economische
wetenschappen, en (3) Rechtwetenschappen, waarop studenten die aan deze
leerstofgebieden waren toegewezen de waarde '1' kregen en alle overige
studenten de waarde  '0',  en (4) Overige wetenschappen, waarop alle studen-
ten Beleids- en bestuurswetenschappen, Natuurwetenschappen, Sociale
wetenschappen en Technische wetenschappen, alsmede studenten met even-
veel cursussen van verschillende leerstofgebieden de waarde '1' la:egen en de
andere studenten de waarde  '0'.
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(5) Leerstijl. De leerstijlvariabelen waren dezelfde als die in hoofdstuk 5
werden beschreven. De verwerkings- en regulatiestrategieEn, mentale leermo-
dellen en leerorientaties van studenten werden gerepresenteerd door 20 scores

op de schalen van de Inventaris   Leerstijlen   (ILS).

Analyses

Bij alle analyses werden alleen de gegevens van die studenten gebruikt die de
gehele ILS hadden ingevuld. Evenals in het vorige hoofdstuk werden dus de
data  van  de 63 studenten uit onderzoek  Ou-3,  die  deel  A  van  de  ILS  niet  in
hoefden te vullen, in alle analyses buiten beschouwing gelaten. De analyses
met de variabelen 'slaagpercentage' en 'studiesnelheid' werden alleen
uitgevoerd op de gegevens van die studenten die tenminste Can keer aan een
Ou-tentamengelegenheid hadden deelgenomen waarvan de uitslag reeds in de
Ou-cursusadministratie was ingevoerd. De analyses met de variabele 'tenta-
mendeelname' werden alleen uitgevoerd op de data van studenten aan wie 66n
jaar of langer geleden hun eerste Ou-cursus was verzonden, gerekend vanaf
de laatste tentamendeelname in de cursusadministratie. De analyses met de
variabelen slaagpercentage en studiesnelheid over cursussen van de afzonder-
lijke leerstofgebieden werden alleen uitgevoerd bij Cultuurwetenschappen,
Economische wetenschappen en Rechtswetenschappen. Voor de andere vier
leerstofgebieden werden deze analyses niet gedaan, omdat na inspectie van de
frekwenties van de indicator-variabelen voor tentamenresultaten bleek dat het
aantal tentamendeelnames bij de studenten in de responsgroepen daarvoor te
gering was. De volgende analyses werden uitgevoerd.

Correlaties. Tussen slaagpercentage en studiesnelheid werden de intercorrela-
ties   berekend. Ook werden de correlaties berekend tussen deze indicator-
variabelen en de scores van studenten op alle ILS-schalen. De correlaties met
de indicator-variabelen werden zowel berekend over cursussen van alle zeven
leerstofgebieden heen als apart voor cursussen van drie verschillende leerstof-
gebieden. In de analyses over de cursussen van alle leerstofgebieden werden
ook de correlaties berekend tussen de indicator-variabelen en de Dummy-
variabelen met betrekking tot leerstofgebied. Alle correlaties werden tweezij-
dig op significantie getoetst.

Multiple regressie-analyses. Bil slaagpercentage en studiesnelheid werden
regressie-analyses uitgevoerd met als predictoren de scores van studenten op
alle schalen van de Inventaris Leerstijlen. De proportie verklaarde variantie
(RD in de indicator-variabelen door leerstijlen als geheel werd berekend en
op significantie getoetst door het berekenen van F-waarden.

Multivariate variantie-analyse. Aangezien de variabele 'tentamendeelname'
geen continue maar dichotome variabele was, werd hierbij een MANOVA
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uitgevoerd om verschillen tussen tentamendeelnemers en niet-tentamendeelne-
mers in hun gemiddelde scores op de ILS-schalen op significantie te toetsen.
Univariate F-toetsen werden gebruikt om de schalen te identificeren waarop
zich de verschillen voordeden.

7.2.2 Resultaten

De bespreking van de resultaten van alle onderzoeken zal worden geordend
aan de hand van de vier leerstijlen die op grond van de analyses uit hoofdstuk
5 konden worden onderscheiden: de betekenisgerichte, reproduktiegerichte,
toepassingsgerichte en ongerichte leerstijlen. De aantallen studenten waarop
de analyses in onderzoeken Ou-2, Ou-3 en Ou-4 zijn gebaseerd staan weerge-
geven in tabel  7.1. Ook staan  daar de correlaties vermeld tussen slaagpercen-
tage en studiesnelheid, met betrekking tot de cursussen van alle zeven
leerstofgebieden en tot die van drie afzonderlijke leerstofgebieden. Binnen
Economische en Cultuurwetenschappen lijken de twee indicatoren voor
tentamenresultaten meer met elkaar samen te hangen dan binnen Rechtswe-
tenschappen. In tabel 7.2 staan de correlaties tussen de verschillende leerstof-
gebieden enerzijds en slaagfercentage en studiesnelheid anderzijds. Tussen
studenten van de diverse leerstofgebieden blijken er geen verschillen te zijn in
slaagpercentages. Studenten Rechtswetenschappen geven blijk van een relatief
hoge en studenten Cultuurwetenschappen van een betrekkelijk lage studiesnel-
heid.

Slaagpercentage

De samenhangen tussen leerstijlen van Ou-studenten en de slaagpercentages
die ze op tentamens behalen staan vermeld in tabel 7.3. Leerstijlen als geheel
verklaren over alle leerstofgebieden 15% van de variantie in slaagpercenta-
ges. Bij de afzonderlijke leerstofgebieden varieert dit percentage tussen 12 bij
Rechten en 27 bij Economie. Van de kenmerken van de betekenisgerichte
leerstijl vertonen alleen de verwerkingsstrategieen significante verbanden.
Naarmate studenten meer gebruik maken van een relaterende strategie
behalen ze hogere slaagpercentages, en dit geldt zowel over alle zeven
leerstofgebieden als binnen Economische en Cultuurwetenschappen. Het
gebruik van een kritische verwerkingsstrategie vertoont alleen een positieve
samenhang bij Economische wetenschappen. De leerstrategieen van de
reproduktiegerichte leerstijl hangen niet significant samen met slaagpercen-
tages. Naarmate studenten echter meer kenmerken vertonen van het repro-
duktieve mentaal leermodel behalen ze slechtere slaagpercentages,  over  alle
leerstofgebieden en binnen Economische en Cultuurwetenschappen. Verder
vertoont een testgerichte leeroriantatie alleen een negatieve associatie bij
Economische wetenschappen. Drie aspecten van de ongerichte leerstijl blijken
negatief te correleren. Naarmate studenten meer stuurloos leergedrag verto-
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Tabel 7.1 Aantal studenten en correlaties tussen (1) slaagpercentage en (2) studiesnelheid bij

Ou-studenten, over cursussen van alle 7 leerstofgebieden en van 3 leerstofgebieden apart. '

N                          r 1-2

Alle 7 leerstofgebieden 430 .54***

Economische wetenschappen 146 ,69***

Rechtswetenschappen 222 .38***

Cultuurwetenschappen 142 .74***

1 Significantieniveau: *: p < .05. **: p <  .01, ***: p < .001 (tweezijdige toctsing).

Tabel 7.2 Correlaties van de leerstofgebieden met slaagpercentages en studiesnelhe<len bij
Ou-studenten, over cursussen van alle 7 leerstofgebieden. 1

Leerstofgebied Slaag- Studie-

perc snelheid

Leerstofgebied
Economische wetenschap. -.01 -.03

Rechtswetenschappen -.02 .24***

Cultuurwetenschappen .02 -.31***

Overige wetenschappen .02 .10*

1 Significantieniveau: *. p < .05; **: p < .01; ***: p < .001 (tweezijdige toetsing).

nen, meer waarde hechten aan samenwerking met medestudenten bij de
studie, en ambivalenter tegenover hun studie staan, behalen ze slechtere

slaagpercentages. Deze verbanden doen zich voor zowel over alle leerstofge-
bieden als, op een enkele uitzondering na, binnen de drie afzonderlijke
leerstofgebieden. De kenmerken van de toepassingsgerichte leerstijl vertonen

geen significante samenhangen met slaagpercentages.

Studiesnelheid

De samenhangen tussen leerstijlen en studiesnelheden van Ou-studenten
worden eveneens weergegeven in tabel 7.3. Leerstijlen als geheel verklaren
over alle leerstofgebieden 22% van de variantie in studiesnelheid, binnen de
afzonderlijke leerstofgebieden ligt dit percentage tussen 17 bij Rechten en 31
bij Economie. Wat betreft de betekenisgerichte leerstijl is te zien dat het
veelvuldig gebruik van een relaterende verwerkingsstrategie samengaat met
het behalen van hoge studiesnelheden. Dit geldt zowel over alle leerstofgebie-
den als binnen Economische en Cultuurwetenschappen. Binnen Economie is
er bovendien een positieve samenhang met het gebruik van een kritische

verwerkingsstrategie. Naarmate studenten meer 'om de studiestof heen' lezen,
studeren meer opvatten als het opbouwen van eigen kennis, en hun studie
meer uit persoonlijke interesse doen, ligt hun studiesnelheid echter lager. Met
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Tabel 7.3 Correlaties van lecrstijlen met slaagpercentage en studiesnelheid bij Ou-studen-
ten, over cursussen van alle 7 leerstofgebieden en van 3 leerstofgebieden apart, en
proporties verklaarde variantie (Rl) in slaagpercentage en studiesnelheid door leerstijlen
(correlaties 22 -.05 en 5 .05 weggelaten).

Slaagpercentage Studiesnelheid

Leersto fgebied 2 Alle 7 Econo Recht Cult Alle 7 Econo Recht  Cult

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .17*** .19* .12 .22** .13** .18* .06 .20*

Kritisch verwerken .09 .18* .07 .15 -.06

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen -.12 -.07 .07

Analyseren .10 -.07 .06 .12 -.11

Concrete verwerking .09 .12** .06 .09

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

.09Leerproces & -resultaten .12

Lecrinhoud .07 -.10*

Externe sturing
Leerproces -.11 .06 -.06 .15* -.12

Leerresultaten .06 -.10 .10 -.11

Stuurloos leergedrag -.29***-.29***-.14* -.33***-.25***-.40***-.19** -.24**

Mentale leennodellen
Opbouw van kennis .07 -.08 ..10*

Opname van kennis -.16***-.25** -.11 -.20* -.08 -.25** -.19*
Gebruik van kennis -.08 -.09 -.10 .12** .06

Stimulerend onderwijs -.06 -.12 -.08 -.14** -.13 -.07

Samen studeren -.14** -.16* -.18* -.14** -.11

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd -.08 -.06 - 08 -.28*** .09 -.16* -.13
Certificaatgericht -.07 0826***-.13 .19** .12

Testgericht -.09 -.23** -.06 -.20* .12 -.06

Beroepsgericht .14 .09 .32*** .08 .18** .08

Ambivalent -.21***-.31***-.08 -.27***-.21***-.32***-.13* -.23**

R2                       .15*** .27** .12 .21 .22*** .31*** .17** .21

DF = 20,408 20,125 20,201 20,120 20,408 20,125 20,201 20,120
F 3.6 2.3 1.3 1.6 5.7 2.8 2.0 1.6

Significantieniveau:   *:   p    <    .05,   **:   p    <    .01;   ***:   p    <    .001 (correlaties 2-zijdige
toetsing).

2 Econo. Economische wetenschappen; Recht: rechtswetenschappen; Cult: Cultuurweten-
schappen.
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uitzondering van de samenhang met persoonlijke interesse bij Rechten doen
deze laatstgenoemde verbanden zich alleen voor over alle leerstofgebieden en
niet erbinnen. Dit wijst erop dat ze betrekking hebben op verschillen tussen

leerstofgebieden. Studenten Cultuurwetenschappen lezen bijvoorbeeld meer
om de stof heen dan studenten Rechtswetenschappen en ze realiseren ook
lagere studiesnelheden. De verwerkingsstrategieEn van de reproduktiegerichte
leerstijl vertonen geen significante verbanden met studiesnelheid. Het gebruik
van een extern gestuurde strategie gericht op de regulatie van eigen leerpro-
cessen hangt alleen binnen Rechtswetenschappen positief samen. Voor
Economische en Cultuurwetenschappen geldt dat naarmate studenten meer
kenmerken vertonen  van de reproduktieve mentaal leermodel, hun studiesnel-
heid juist lager ligt. Dit geldt ook voor een testgerichte leeroriantatie binnen
Economische wetenschappen. De certificaatgerichte leeroriantatie vertoont,
over alle leerstofgebieden en binnen Rechten, een positieve associatie.

Over alle leerstofgebieden blijken alle drie kenmerken van de toepassingsge-
richte leerstijl een positieve samenhang te vertonen met studiesnelheid.
Naarmate studenten de studiestof conereter verwerken, meer waarde hechten
aan het leren gebruiken van kennis, en beroepsgerichter zijn in hun leerori-
entatie, behalen ze hogere studiesnelheden. Met uitzondering van het positie-
ve verband met een beroepsgerichte leeroriEntatie binnen Rechtswetenschap-
pen doen deze samenhangen zich alleen voor over alle leerstofgebieden en
niet erbinnen. Studenten Cultuurwetenschappen vertonen bijvoorbeeld in het
algemeen minder kenmerken van de toepassingsgerichte leerstijl dan Rechten-
studenten, terwijl zij ook een lagere studiesnelheid aanhouden. Twee kenmer-
ken van de ongerichte leerstijl zijn negatief geassocieerd met studiesnelheid in
alle analyses. Hoe stuurlozer studenten te werk gaan bij het studeren en hoe
ambivalenter hun leeroritntatie is, hoe lager hun studiesnelheid ligt. Over alle
leerstofgebieden geldt verder dat naarmate studenten meer waarde hechten
aan stimulerend onderwijs en aan samenwerking met medestudenten, ze er
langer over doen om te slagen voor hun cursussen.

Tentamendeelname

Tabel 7.4 geeft de resultaten weer van een MANOVA waarbij binnen de
groep studenten die 1 jaar of langer geleden met hun Ou-studie zijn begon-
nen, tentamendeelnemers in hun leerstijlen worden vergeleken met studenten
die nog nooit aan een tentamen hebben deelgenomen. Op alle vier aspecten
van de ongerichte leerstijl manifesteren zich significante verschillen tussen
deze beide groepen. Niet-tentamendeelnemers vertonen vaker stuurloos

leergedrag, hechten meer waarde aan stimulerend onderwijs en aan samen-

werking met medestudenten, en zijn ambivalenter in hun leerorientatie dan
tentamendeelnemers. Ook scoren niet-deelnemers hoger op twee aspecten van
de toepassingsgerichte leerstijl: de concrete verwerkingsstrategie en het
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Tabel 7.4 Significante verschillen in gemiddelde ILS-schaalscores (M) en standaarddeviaties
(SD) tussen Ou-studenten die verschillen in tentamendeetname (MANOVAL '

Niet-deelnemers  (N=29)  Declnemers (N=373) Univar.  F
(DF=1,

Leerstijlen                           M            SD           M SD 400)

Verwerkingsstrategietn
Concrete verwerking 16.2 3.7 14.5 4.3 4.5*

Regulatiestrategietn
Zelfsturing leerinhoud 11.7 3.9 9.4 4.1 8.2**

Stuurloos leergedrag 15.9 5.3 12.9 4.3 12.9***

Mentate leermode!!en
Gebruik van kennis 23.5 4.3 21.9 4.4 3.8*

Stimulerend onderwijs 26.8 7.6 22.8 8.3 6.1*

Samen studeren 22.6 9.9 17.5 8.0 10.6***

Leerorientaties
Certificaatgericht 12.7 5.5 16.1 5.0 12.6***
Ambivalent 11.2 4.4 8.4 3.5 16.3***

Hotellings Multivariate Significantie Toets (20,381) =0.1 7,F=3.2 3* * *

'
Significantieniveau: *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.

mentaal leermodel waarin het gebruik van kennis wordt benadrukt. Daarnaast
lezen niet-deelnemers meer om de verplichte cursusstof heen en zijn ze
minder certificaatgericht in hun leerorientatie dan studenten die wel aan
tentamens deelnemen.

7.3 Onderzoek Ou-4

7.3.1 Methode

Studenten en respons

Dit onderzoek vond plaats onder studenten die zich hadden opgegeven voor
6dn of meer van de tentamens Inleiding Bestuursrecht (Rechtswetenschappen),
Letterkunde 1 (Cultuurwetenschappen) of Economie en Geld (Economische
wetenschappen), die alle drie plaatsvonden in dezelfde maand. Op de dag dat
het tentamen plaatsvond, werd de ILS verstuurd aan alle studenten uit een
steekproef van 450 (drie keer 150). Zoals in hoofdstuk 5 reeds werd vermeld,
stuurden 329 studenten de ILS ingevuld terug (73 %). Niet alle studenten in
de responsgroep hebben echter ook daadwerkelijk deelgenomen aan het
tentamen of de twee tentamens waarvoor ze zich hadden opgegeven. De
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responsgroep bevatte 104 studenten die hebben deelgenomen aan het tentamen
Inleiding Bestuursrecht, 107 studenten die het tentamen Letterkunde 1 hebben
gedaan en 95 studenten die een poging hebben gewaagd te slagen voor het
tentamen Economie en Geld. Zeven studenten hebben aan twee van deze
tentamens deelgenomen, altijd de combinatie Inleiding Bestuursrecht -en
Economie en Geld. In totaal zijn er in de responsgroep dus 299 studenten die
hebben deelgenomen aan 6dn of twee van de bovengenoemde drie tentamens.

Procedure

Deze is reeds beschreven in hoofdstuk  5.

Tentamengegevens

Van de studenten uit de steekproef waren de volgende tentamengegevens
beschikbaar:
*  De scores op de 30 vierkeuzevragen en zes open vragen van het tentamen

Economie en Geld.
*  De scores op de 40 vierkeuzevragen van het tentamen Inleiding Bestuurs-

recht.

*  De scores op de 30 vierkeuzevragen en vijf open vragen van het tentamen
Letterkunde  1.

Ook was bekend hoeveel punten per vraag werden toegekend en welke twee
meerkeuzevragen bij elk van de tentamens Economie en Geld en Letterkunde
1 achteraf werden verwijderd bij de scoreberekening, omdat alle studenten
die fout hadden beantwoord.

Variabelen

Op basis van de bovenstaande tentamengegevens werden zes indicatoren voor
tentamenresultaten samengesteld en een groep Dummyvariabelen voor het
tentamen waaraan was deelgenomen. De analyses werden op de volgende
variabelen uitgevoerd.

(1) Totaalscore. Bij elk van de drie tentamens werd de totaalscore van de
studenten berekend volgens de normen die de Ou had gehanteerd. Dit
betekende dat de totaalscore werd berekend volgens het aantal punten per
vraag dat de Ou had toegekend en dat bij de twee bovengenoemde tentamens
twee meerkeuzevragen niet bij de scoreberekening werden betrokken.

(2) Deelscore meerkeuzevragen en open vragen. Bij de tentamens Economie
en Geld en Letterkunde 1 werden ook de deelscores van studenten apart voor
de meerkeuzevragen en open vragen berekend, eveneens volgens de normen
die de Ou had gehanteerd.
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(3) Deelscore kennis-, inzicht- en toepassingsvragen. De drie tentamens
werden door de toetsdeskundige van de Open universiteit, in samenwerking
met vakinhoudelijke deskundigen, ingedeeld in kennis-, inzicht- en toepas-
singsvragen. Hetzelfde gebeurde door twee medewerkers van het Tilburgse
projektteam. Vervolgens werden die tentamenitems waarover overeenstem-
ming bestond ingedeeld in schalen. De items die door de twee teams verschil-
lend waren beoordeeld werden nogmaals geanalyseerd en, indien mogelijk,
alsnog toegevoegd aan een schaal waarin ze door 6dn van de twee teams
waren ingedeeld. Vervolgens werden de deelscores van studenten berekend
op de aldus samengestelde kennis-, inzicht- en toepassings-schalen, ook weer
volgens de Ou-normen.

(4) Percentage van de maximaal haalbare scores. Bij alle drie tentamens
werden de verschillende tentamenscores ook omgezet in een percentage van
de maximaal haalbare scores, waarbij de studenten die aan twee tentamens
hadden deelgenomen geen waarde kregen op deze variabelen.

(5) Tentamen waaraan deelgenomen. Drie Dummy-variabelen werden
gecreeerd om de drie verschillende tentamens te representeren waaraan
studenten hadden deelgenomen.

(6) Leerstijl. De leerstijlvariabelen waren dezelfde als die in hoofdstuk 5
werden beschreven. De verwerkings- en regulatiestrategieen, mentale leermo-
dellen en leerorientaties van studenten werden gerepresenteerd door 20 scores
op de schalen van de Inventaris  Leerstijlen  (ILS).

Analyses

Correlaties. Tussen de zes scores op de drie afzonderlijke tentamens werden
de intercorrelaties berekend. Dit werd eveneens gedaan voor de zes percenta-
ges van de maximaal haalbare scores over alle drie tentamens heen. Ook
werden de correlaties berekend tussen de totaalscores en -percentages op de
tentamens en de scores van studenten op alle ILS-schalen. Bij de vijf deelsco-
res en -percentages op de tentamens werden alleen de correlaties met de
scores van studenten op de leerstrategie-schalen van de ILS berekend. De
correlaties met de indicator-variabelen werden zowel berekend over aile drie
tentamens heen als apart voor de drie afzonderlijke tentamens. In de analyses
over alle drie tentamens heen werden ook de correlaties berekend tussen alle
scorepercentages op de tentamens en de Dummy-variabelen met betrekking
tot het tentamen waaraan studenten hadden deelgenomen. Alle correlaties
werden tweezijdig op significantie getoetst.

Multiple regressie-analyses. Op analoge wijze als beschreven bij onderzoeken
Ou-2, Ou-3 en Ou-4 werden multiple regressie-analyses uitgevoerd met de
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Tabel 7.5 Aantal studenten en correlaties tussen de verschillende tentamenscores bij Ou-
studenten,  over  alle 3 tentamens  en per tentamen.

2. Score 3. Score 4. Score 5. Score 6. Score
meer- open kennis- inzicht- toepas-

keuze- vragen vragen vragen sings-

vragen vragen

Economie en geld (N=95)
1. Totaalscore 95*** .92*** .85*** .86*** ,90***

2. Score meerkeuze-vragen .75*** .92*** .79*** .80***

3. Score open vragen .64*** .82*** .90***

4. Score kennisvragen .66*** .67***

5. Score inzichtvragen .64***

Inleiding  Bestuursrecht  (N= 104)
1. Totaalscore .81*** .67*** .75***

4. Score kennisvragen .37*** .38***

5. Score inzichtvragen 41***

Letterkunde 1 (N= 107)
1. Totaalscore .91*** .79*** .71*** .79*** .86***

2. Score meerkeuze-vragen .45*** .81*** .55*** .79***

3.  Score open vragen .32** .87*** .65***

4. Score kennisvragen .29** .50***

5. Score inzichtvragen .53***

2. % goed3. % goed4. % goed5. % goed6. % goed

Over  alle  3  tentamens  (N=292)
1.   %  goed max totaalscore 91*** .83*** .81*** .76*** .86***

2. % goed max score meerk-vragen .58*** .84*** .59*** .78***

3. % goed max score open vragen .46*** .83*** .73***

4. % goed max score kennisvragen .44*** .59***

5. % goed max score inzichtvragen .50***

1 Significantieniveau: ***: p  <  .001 (tweezodige toetsing).

Tabel 7.6 Correlaties van de drie tentamens met de tentamenscores bij Ou-studenten.

Percentage goed van max. score Totaal- Meer- Open Kennis- Inzicht- Toepas-
score keuze- vragen vragen vragen sings-

Tentamen vragen vragen

Economie en Geld -.27*** :20*** -.01 -.31*** -.05 -.36***
Inleiding Bestuursrecht .14* -.13* .12* .19*** .08

Leuerkunde 1 .12* .32*** .01 .18** -.14* .26***

Significantieniveau: *: p <  .05; **: p < .01; ***: p < .001 (tweezijdige toetsing).
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Tabel 7.7 Correlaties van leerstijlen met de totaalscores op het tentamen bij Ou-studenten,
over alle 3 tentamens en per tentamen, en proporties verklaarde variantie (RD in totaalsco-
res door leerstijlen (correlaties 2 -.05 en f .05 weggelaten). '

Percentage goed van max. score Alle 3 Economie Inleiding Letter-
tentamens en Geld bestuurs- kunde 1

recht

Verwerkingsstrategie2n
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .16** 25* .17

Kritisch verwerken .06 .19 -.11

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen -.09 -.08 -.14 -.12

Analyseren .10 -.24*

Concrete verwerking .09

Regulatiestrategiein
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten 06 .17 -.13

Leennhoud .09 -16
Externe sturing

Leerproces -.09 - 11*.--

Leerresultaten -.10 -.08 -.15 -.11
Stuurloos leergedrag -.25*** -.24* -.29** -.19*

Mentale leermodellen
Opbouw van kennis .11 -.19* -.09

Opname van kennis -.13* -.19 -.18 -.06
Gebruik van kennis -.12* -.16 -.13

Stimulerend onderwijs -.06
Samen studeren -.19*

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .12* 23* -.20*

Certificaatgericht .06

Testgericht -.14* -.27** -.16 -.06
Beroepsgericht -.09 -.16
Ambivalent -.19*** -33*** -.13 -.11

R2 .16*** .35* .26 .24

DF 20.270 20.74 20,83 20,85
F 2.6 2.0 1.5 1.3

1 Significantieniveau: *: p < .05, **: p < .01, ***: p < .001 (correlaties 2-zijdige
toetsing).
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verschillende tentamenscores als afhankelijke variabelen en de scores van
studenten op de schalen van de ILS als predictoren.

7.3.2 Resultaten

In tabel 7.5 worden de aantallen studenten weergegeven die aan elk tentamen
hebben deelgenomen, alsmede het aantal studenten dat aan 6dn van de drie
tentamens heeft deelgenomen en waarop de analyses over alle drie tentamens
zijn gebaseerd. Ook staan daar de intercorrelaties vermeld tussen de verschil-
lende tentamenschalen, per tentamen en over alle drie tentamens. Van belang
hierbij zijn met name de correlaties tussen meerkeuzevragen en open vragen
en die tussen kennis-, inzicht- en toepassingsvragen. Bij het tentamen Econo-
mie en Geld blijken scores op meerkeuze- en open vragen meer met elkaar
samen te hangen dan bij het tentamen Letterkunde  1. De samenhangen tussen
scores van studenten op kennis-, inzicht- en toepassingsvragen zijn het grootst
bij eveneens het tentamen Economie en Geld en het kleinst bij het tentamen
Inleiding Bestuursrecht. In tabel 7.6 staan de correlaties vermeld tussen de
drie tentamens en de scores op deze tentamens. De totaalscores op het
tentamen Economie en Geld zijn gemiddeld lager dan die op de andere twee
tentamens. Verschillen in gemiddelde scores tussen de drie tentamens blijken
vooral veroorzaakt te worden door meerkeuzevragen en niet door open
vragen.

Totaalscores op tentamens

De samenhangen tussen leerstijlen en totaalscores van Ou-studenten op de
drie tentamens worden weergegeven in tabel 7.7. Leerstijlen als geheel
verklaren over alle drie tentamens 16% van de variantie in totaalscore-
percentages op de tentamens. Bij de afzonderlijke tentamens varieert de
verklaarde variantie tussen 24 % bij Letterkunde   1 en 35 % bij Economie  en
Geld. Over alle drie tentamens en binnen de tentamens Economie en Geld en
Letterkunde 1 blijken studenten naarmate ze meer gebruik maken van een
relaterende verwerkingsstrategie over het algemeen hoger te scoren op het
tentamen. Een positieve samenhang met de mate waarin studenten een
kritische verwerkingsstrategie gebruiken valt te zien bij Economie en Geld.
Over alle drie tentamens en binnen Economie en Geld is studeren uit per-
soonlijke interesse positief geassocieerd met deze indicator. Bij Inleiding
Bestuursrecht daarentegen vertonen het constructieve mentale leermodel en de
persoonlijke geinteresseerde studie-motivatie negatieve verbanden met de
totaalscore. De leerstrategieBn van de reproduktiegerichte leerstijl vertonen
enkele vakspecifieke relaties met de behaalde totaalscores. Het gebruik van
een analytische verwerkingsstrategie blijkt negatief geassocieerd met de
totaalscore op het tentamen Inleiding Bestuursrecht, en het gebruik van een
extern gestuurde strategie gericht op de regulatie van eigen leerprocessen
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Tabel 7.8 Correlaties van tentamen en leerstrategi n met de percentages van de totaal te
behalen deeLscores bij Ou-studenten, over alle 3 tentamens (correlaties k :05 en 5 .05
weggelaten).   1

Percentage goed van max. score Meer- Open Kennis- Inzicht- Toepas-
keuze- vragen vragen vragen sings-

vragen vragen

Verwerkingsstrategiein
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .15** .18** .10 .19*** .17**

Kritisch verwerken .07 .08 .09 .13*

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen -.16* -.10 -.13*

Analyseren
Concrete verwerking -.07 -.09 .06

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .12 -.06 .11* .12*

Leerinhoud .11 .12*

Externe sturing
Leerproces -.08 -.15* -.10
Leerresultaten -.12* -.11 -.10 -.08

Stuurloos lecrgedrag -.18** -.19** - 20*** -.25*** -.18**

'
Significantieniveau: *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001 (tweezijdige toetsing).

hangt negatief samen met de totaalscore op het tentamen Economie en Geld.
Over alle drie tentamens geldt dat naarmate studenten meer van opvatting zijn
dat studeren vooral het opnemen van aangeboden kennis inhoudt, en naarmate
zij meer zijn gericht op het uittesten van hun eigen capaciteiten, ze slechter
scoren op de tentamens. Binnen de afzonderlijke tentamens zijn deze verban-
den, met uitzondering van de samenhang met een testgerichte leerorilintatie
bij Economie en Geld, niet significant.

De kenmerken van de toepassingsgerichte leerstijl vertonen nauwelijks
samenhangen met de tentamen-totaalscores. Alleen het mentaal leermodel
waarin het gebruik van kennis wordt benadrukt, vertoont over alle drie
tentamens een negatief verband. De ongerichte leerstijl daarentegen hangt op
verschillende, altijd negatieve manieren samen met de behaalde tentamen-
totaalscores. Stuurloos leergedrag is in alle analyses negatief geassocieerd.
Ook de ambivalente leerorientatie vertoont consistente negatieve samenhan-
gen, zij het sterker bij Economie en Geld dan bij de andere twee tentamens.
Van de mentale leermodellen die deze ongerichte leerstijl kenmerken blijkt
alleen bij Inleiding Bestuursrecht de mate waarin studenten waarde hechten
aan samenwerking met medestudenten een negatieve samenhang te vertonen.
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Tabel 7.9 Correlaties van leerstrategie8n met deelscores bij Ou-studenten op het tentamen
Economie en Geld (correlaties 2 -.05 en 5 .05 weggelaten). 1

Deelscores Meer- Open Kennis- Inzicht- Toepas-
keuze- vragen vragen vragen sings-

LeerstrategieEn vragen vragerr

Verwerkingsstrategietn
Dicpte-verwerking

Relateren & structureren .27** .18 .24* .23* .21*

Kritisch verwerken .17 .18 .08 .21* .19

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen -.16 -.15
Analyseren .12 .07 .08 .06 .11

Concrete verwerking -.09 -.18

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .14 .18 .16 .21*

Lecrinhoud .08 .08 .07 .12 .06

Externe sturing
Leerproces -.22* -.18 -.16 -.25* -.12
Leerresultaten -.09 -.07 -.17

Stuurloos leergedrag -.19 -.26** -.15 -.24* -.25*

1 Significantieniveau: *: p < .05. **: p < .01; ***: p < .001 (correlaties 2-zijdige
toetsing).

Deelscores op de tentamens

De samenhangen over alle drie tentamens tussen de leerstrategieEn van Ou-
studenten en de percentages van de totaal te behalen deelscores op de vijf
tentamenschalen die ze hebben behaald, worden weergegeven in tabel 7.8.
Naarmate studenten vaker een relaterende verwerkingsstrategie gebruiken
scoren ze significant hoger op vier van de vijf tentamenschalen, met een
tendens in die richting op de vijfde, de schaal kennisvragen. Opvallend is dat
de zelfgestuurde strategie gericht op de regulatie van eigen leerprocessen en
-resultaten wel een positieve samenhang vertoont met het percentage behaalde
punten op inzicht- en toepassingsvragen, maar niet met het percentage goed
beantwoorde kennisvragen. Hoe vaker studenten verder een kritische verwer-
kingsstrategie en een zelfgestuurde regulatiestrategie gericht op leerinhouden
hanteren, hoe beter zij met name toepassingsvragen op het tentamen beant-
woorden. Het gebruik van een memoriserende verwerkingsstrategie gaat
samen met slechte scores op open vragen en op toepassingsvragen, zich bij de
regulatie van eigen leerprocessen laten leiden door externe bronnen blijkt
geassocieerd met slechte scores op vooral open vragen. Opvallend zijn ook de
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Tabel 7.10 Correlaties van leerstrategietn met deeiscores van Ou-studenten op de tentamens
Inleiding    bestuursrecht   en    Letterkunde    1, en proporties verklaarde variantie    (R2)    in
totaalscores door leerstrategietn (correlaties 2 -.05 en 5 .05 weggelaten). 1

Tentamen Inleiding bestuursrecht Letterkunde 1

Deelscores 2 Ken Inz Toe Mk Open Ken Inz Toe

Verwerkingsstrategiein
Diepte-verwerking

Relateren & structureren .17 .09 .10 .22* .22* 23*

Kritisch verwerken -.16 .12 .13 -.15 -.16 -.10

Stapsgewijze verwerking
Memoriscren & herhalen -.09 -.22* -.06 -.16 .06 -.17 -.14

Analyseren -.20* -.22* -.11 -.11

Concrete verwerking .06 .12 .14 .12

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten -.20* .10 -.14 .07 .08

Leednhoud -.11 -.08 .07

Externe sturing
Leerproces 06 .10 -.09 .14 -.07

Lecrresultaten -.14 -.06 -.15 -.17 -.18 -.07

Stuurloos leergedrag -.30** -.31*** -.19* -.13 -.10 -.21* -.16

1 Significantieniveau: *: p <  .05. **: p <  .01; ***: p < .001 (tweezijdige toetsing).
2 Ken: Kennisvragen; Inz: Inzichtvragen; Toe: Toepassingsvragen; Mk: Meerkeuzevragen;

Open: Open vragen.

consistent negatieve verbanden tussen stuurloos leergedrag en de scores op
alle vijf tentamenschalen.

In tabel 7.9 worden de correlaties weergegeven tussen leerstrategietn van
Ou-studenten en deelscores op het tentamen Economie en Geld. Een relate-
rende verwerkingsstrategie blijkt positief samen te hangen met de scores op
alle vijf tentamenschalen. Het gebruik van een la:itische verwerkingsstrategie
en van een zelfgestuurde regulatiestrategie gericht op de eigen leerprocessen
en -resultaten is geassocieerd met hoge scores op inzicht- en toepassingsvra-
gen, maar niet op kennisvragen. De negatieve verbanden tussen een memori-
serende strategie en de scores op open vragen en toepassingsvragen wijzen in
dezelfde richting    als    bij de vorige tabel. Naarmate studenten    zich    bij    de

regulatie van hun leerprocessen meer laten leiden door externe bronnen
scoren ze slechter op alle tentamenschalen en met name op inzichtvragen.
Stuurloos leergedrag hangt negatief samen met alle deelscores en vooral met
de scores op open vragen, inzichtvragen en toepassingsvragen.
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Tabel 7.10 geeft de correlaties weer tussen leerstrategietn van Ou-studenten
en deelscores op het tentamen Inleiding Bestuursrecht. De zelfgestuurde
regulatiestrategie gericht op eigen leerprocessen en -resultaten blijkt negatief
geassocieerd met de score op kennisvragen, maar niet met de andere twee
deelscores. Opvallend hier is dat de samenhang van een kritische verwer-
kingsstrategie met de score op kennisvragen een negatieve tendens vertoont
en de verbanden van deze strategie met de score op inzicht- en toepassings-
vragen juist positieve tendenzen laten zien. Naarmate studenten vaker een
memoriserende of analytische verwerkingsstrategie gebruiken scoren ze
slechter op vooral toepassingsvragen. Stuurloos leergedrag vertoont hier
negatieve verbanden met vooral de scores op kennis- en inzichtvragen.

De samenhangen tussen de leerstrategietn van Ou-studenten en hun deelsco-
res   op het tentamen Letterkunde     1 staan vermeld in dezel fde tabel.    Het
gebruik van een relaterende verwerkingsstrategie blijkt bij dit tentamen
vooral positief geassocieerd met de scores op open vragen, inzichtvragen en
toepassingsvragen. De negatieve tendenzen tussen enerzijds een kritische
verwerkingsstrategie en de scores op meerkeuze- en kennisvragen, en tussen
anderzijds een memoriserende strategie en de scores op open vragen, inzicht-
vragen en toepassingsvragen zijn opvallend. Stuurloos leergedrag blijkt
negatief te correleren met alle deelscores en met name met de scores op
inzichtvragen.

7.4 Onderzoek KUB-2

7.4.1 Methode

Studenten, respons en procedure

Deze gegevens zijn reeds beschreven in hoofdstuk 5.

Tentamengegevens

Voorafgaand aan de ILS werden enkele vragen gesteld over de studie en de
tentamenresultaten van studenten:
*  De studierichting.
*  Het studiejaar van eerste inschrijving voor de huidige studierichting.
*   Inschrijving als voltijd- of deeltijdstudent.
*  De cursussen uit het eerste semester-programma van het eerste studiejaar

die een student gevolgd  had.
* De behaalde eindcijfers voor de tentamens die een student over deze

cursussen had gedaan.
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Variabelen

Op basis van de bovenstaande studie- en tentamengegevens werden drie
indicatoren voor tentamenresultaten en een groep Dummy-variabelen voor de
studierichting van studenten gecreterd. De indicator-variabelen waren alle
gebaseerd op dezelfde tentamens, namelijk van die cursussen waarover alle
studenten van een studierichting tot en met het einde van het eerste semester
van het eerste studiejaar de gelegenheid hadden gehad tentamen af te leggen.
Voor die studierichtingen waarbij het voltijd-programma afweek van het
deeltijd-programma (Rechten en Psychologie), werden   voor de deeltijders
alleen de tentamens gebruikt over de cursussen die in het eerste semester van
het deeltijdse programma werden verzorgd. De volgende variabelen werden
in de analyses betrokken.

(1) Gemiddeld tentamenc(lter. Dit betrof een continue variabele. Voor elke
studierichting apart werd berekend over hoeveel cursussen van het eerste
semester programma een student tentamen had gedaan. De behaalde cijfers
voor deze tentamens werden bij elkaar opgeteld, en gedeeld door het aantal
cursussen waarover de student tentamen had gedaan. Uiteraard kregen
studenten die aan geen enkel tentamen hadden deelgenomen geen waarde op
deze variabele.

(2) Slaagpercentage. Deze indicator hield in het percentage geslaagde
tentamens van het aantal deelgenomen tentamens. De tentamencijfers die de
studenten hadden vermeld werden omgezet in een dichotome variabele gezakt
(0) of geslaagd (1). Hierbij werd geen rekening gehouden met eventuele
speciale regelingen in de examenreglementen, maar werden eenvoudigweg
alle cijfers tot en met 5.50 omgezet in een 0 en alle cijfers daarboven in een
1.   Uitgaande  van deze variabele   werd het aantal cursussen   uit het eerste
semester programma geteld waarvoor een student was geslaagd. Vervolgens
werd dit aantal behaalde cursussen gedeeld door het aantal cursussen waar-
over studenten tentamen hadden gedaan, en vervolgens vermenigvuldigd met
100 om een percentage te creifren. Ook op deze variabele kregen uiteraard
alleen studenten die over tenminste 6dn cursus tentamen hadden gedaan een
waarde.

(3) Studiesnelheid. Deze indicator hield in het percentage behaalde cursussen
van het eerste semester programma. Het aantal cursussen uit het eerste
semester programma waarvoor een student was geslaagd, werd gedeeld  door
het totale aantal cursussen uit dat programma en vervolgens weer vermenig-
vuldigd met 100.
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(4) Studierichting. De variabele studierichting was dezelfde die in het vorige
hoofdstuk is beschreven. Zeven Dummy-variabelen werden gebruikt die de
zeven studierichtingen representeerden.

(5) Leerstijl. De leerstijlvariabelen waren dezelfde als die in hoofdstuk 5
werden beschreven. De verwerkings- en regulatiestrategieEn, mentale leermo-
dellen en leerorientaties van studenten werden gerepresenteerd door 20 scores
op de schalen van de Inventaris  Leerstijlen  (ILS).

Analyses

Alle analyses werden uitgevoerd op dezelfde groep studenten: alleen eerste-
jaars met minimaal 66n tentamenpoging. Bij alle analyses werden alleen de
gegevens gebruikt van studenten die hadden aangegeven dat het studiejaar van
eerste inschrijving voor hun huidige studierichting hetzelfde was als het
studiejaar waarin het onderzoek plaatsvond. Verder werden bij alle analyses
alleen de gegevens van studenten betrokken die over tenminste 66n cursus uit
het programma van het eerste semester tentamen hadden gedaan. De enkele
studenten Wijsbegeerte werden, gezien hun geringe aantal, in alle analyses
buiten beschouwing gelaten, evenals studenten met een ontbrekende waarde
op  de variabele 'studierichting'. De volgende analyses werden uitgevoerd.

Correlaties. Tussen gemiddeld tentamencijfer, slaagpercentage en studiesnel-
heid werden de intercorrelaties berekend. Ook werden de correlaties bere-
kend tussen deze indicator-variabelen en de scores van studenten op alle ILS-
schalen. De correlaties met de drie indicator-variabelen werden zowel
berekend over alle zeven studierichtingen heen als apart voor de zeven
verschillende studierichtingen. In de analyses over alle studierichtingen heen
werden ook de correlaties berekend tussen de indicator-variabelen en de
Dummy-variabelen met betrekking tot studierichting. Alle correlaties werden
tweezijdig op significantie getoetst.

Multiple regressie-analyses. Op analoge wijze als beschreven bij onderzoeken
Ou-2, Ou-3 en Ou-4 werden multiple regressie-analyses uitgevoerd met de
verschillende indicatoren voor tentamenresultaten als afhankelijke variabelen
en de scores van studenten op de schalen van de ILS als predictoren.

7.4.2 Resultaten

De aantallen studenten waarop de analyses in dit onderzoek zijn gebaseerd
staan vermeld in tabel  7.11. Ook staan  daar de correlaties vermeld tussen
gemiddeld tentamencijfer, slaagpercentage en studiesnelheid, met betrekking
tot alle studierichtingen en tot de zeven afzonderlijke studierichtingen. De
drie indicatoren voor tentamenresultaten blijken het meest met elkaar samen
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Tabel 7.11 Aantallen studenten, en correlaties tussen (1) gemiddeld tentamencijfer, (2)
slaagpercentage en (3) studiesnelheid, bij KUB-studenten van alle 7 studierichtingen en per
studierichting.  '

N             r 1-2 r 1-3 r 2-3

Alle 7 studierichtingen 569 .86*** .75*** .85***

BIK                        68 .87*** .79*** .89***

Economic                                         80 .92*** .89*** .93***

Econometrie                                    86 .93*** .91*** 97***

Rechten                                       68 .86*** .74*** ,89***

Sociologie                              75 .90*** .71*** .82***

Psychologie 132 .70*** .49*** .62***

Letteren                                           60 .85*** .51*** .65***

1 Significantieniveau: ***: p < .001 (tweezodige toetsing).

Tabel  7.12  Correlaties  van de zeven studierichting   met  de drie indicatoren voor studieresul-
taten bij KUB-studenten. i

Studierichting Gem. Slaag Studie-

cijfer perc snelheid

BIK -.06 -.13** -.13**

Economie -.12** -.20*** -.17***
Econometrie - 24*** -.29*** - 24***
Rechten .05 .05 .12**

Sociologie -.02 .05 .05

Psychologie ,19*** .32*** .22***

Letteren .15*** .12**20***

1 Significantieniveau: *: p < .05: **: p < .01; ***: p < .001 (tweezijdige toetsing).

te hangen bij Econometrie en Economie en het minst bij Psychologie en
Letteren. In tabel 7.12 staan de correlaties weergegeven tussen de zeven
Dummy-variabelen die de verschillende studierichtingen representeren en de
drie indicatoren voor tentamenresultaten. Studenten Psychologie en Letteren
behalen relatief hoge tentamencijfers en studenten Econometrie en Economie
relatief lage. Studenten Psychologie en Letteren behalen relatief hoge scores
op de slaagpercentage-indicator, studenten Econometrie, Economie en BIK
relatief lage. De hoogste studiesnelheden worden gerealiseerd door studenten
Psychologie, de laagste door studenten Econometrie.

Gemiddeld tentamenciifer

De samenhangen tussen leerstijlen en gemiddelde tentamencijfers van KUB-
studenten staan weergegeven in tabel 7.13. Leerstijlen als geheel verklaren
over alle studierichtingen 25% van de variantie in tentamencijfers. Bij de
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afzonderlijke studierichtingen varieert dit percentage tussen 28 binnen

Psychologie en 51 binnen Economie. Wanneer alle studierichtingen tegelijk in
beschouwing worden genomen blijken alle zes kenmerken van de betekenis-
gerichte leerstijl significant positieve verbanden te vertonen met gemiddelde
tentamencijfers. Wel zijn er vakspecifieke verschillen te constateren. Het
gebruik van een relaterende verwerkingsstrategie hangt alleen binnen Econo-
metrie, Bestuurlijke Informatiekunde (BIK), Sociologie en Psychologie samen
met deze indicator, het gebruik van een kritische verwerkingsstrategie alleen
binnen Econometrie en Sociologie. Naarmate Econometrie- en Psychologie-
studenten meer zelfgestuurd te werk gaan bij de regulatie van hun leerproces-
sen behaten ze hogere tentamencijfers. Met name bij Econometrie en BIK is
ook zelfregulatie in de zin van het raadplegen van bronnen buiten de ver-
plichte studiestof geassocieerd met hoge tentamencijfers. De persoonlijk

geinteresseerde leeroriantatie correleert significant positief bij Sociologie.

Ook verschillende aspecten van de reproduktiegerichte leerstijl blijken
geassocieerd met het gemiddeld tentamencijfer, in dit geval echter vrijwel
uitsluitend negatief. Alleen binnen Econometrie hangt het gebruik van een
analytische verwerkingsstrategie positief samen met deze indicator. De beide
extern gestuurde regulatiestrategieEn vertonen negatieve, zij het zwakke,
samenhangen wanneer alle studierichtingen tegelijk in de analyses worden
betrokken. Naarmate studenten meer van opvatting zijn dat studeren vooral
het opnemen van aangeboden kennis inhoudt, behalen ze slechtere tentamen-

cijfers bij alle studierichtingen en met name bij Econometrie, Rechten,
Sociologie en Psychologie. De certificaatgerichte leeroriantatie vertoont een
negatieve samenhang met het gemiddeld tentamencijfer over alle studierich-
tingen, de testgerichte leerorientatie is binnen Letteren negatief geassocieerd
met deze indicator. Bij de externe regulatiestrategie gericht op leerresultaten
en de certificaatgerichte leerorientatie is er sprake van studierichtings-effec-
ten. Studenten Psychologie en Letteren maken, zoals bleek in hoofdstuk 6,
over het algemeen minder gebruik van deze regulatiestrategie, ze zijn minder
certificaatgericht,  n ze behalen gemiddeld hogere tentamencijfers dan
studenten Econometrie en Economie.

De toepassingsgerichte leerstijl vertoont vrij inconsistente relaties met het
gemiddeld tentamencijfer. Zo blijkt, wanneer alle studierichtingen tegelijk in
de analyses worden betrokken, het gebruik van een concrete verwerkingsstra-
tegie positief samen te hangen, terwijl het mentaal leermodel waarin het
gebruik van kennis centraal staat en de beroepsgerichte leerorientatie negatie-
ve verbanden te zien geven. Hoewel binnen de afzonderlijke studierichtingen
de correlaties met de concrete verwerkingsstrategie aanzienlijk verschillen,
bereiken deze geen significante waarden. Het mentaal leermodel waarin het
gebruik van kennis wordt benadrukt is vooral bij Rechten en Econometrie
negatief geassocieerd met het gemiddeld tentamencijfer. Het patroon van
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Tabel 7.13 Correlaties van leerstijlen met gemiddeld tentainencilfer bij KUB-studenten, over
alle 7 studierichtingen en per studierichting, en proporties verklaarde variantie (R2) in
gemiddeld tentamencijfer door leerstijlen (correlaties 2 -.05 en 5 .05 weggelaten). i

Studierichting Alle 7 BIK Econo- Econo- Rech- Socio- Psycho-Leue-
nnie metrie ten logic logie ren

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking

Relateren & structureren 25***27* .07 .30** .29** 27*** .12
Kritisch verwerken 22*** .11 .13 .28** .18 .25* .10

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen -.10 -.10 .10 .15

Analyseren .14 .13 .30** .08 .17

Concrete verwerking .10* .19 -.19 .20 .11 -.09

Regulatiestrategieen
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .15*** .11 .12 .33** .06 .06 .18*

Lecdnhoud 21***29* .13 .29** .09 .19 .13 .13

Externe sturing
Leerproces -.09* -.12 -.12 -.17 -.15 .14 .08

Leerresultaten -.09* .07 .15 .07

Stuurloos leergedrag -.32***-.34** -.36***-.29** -.44***-.22 -.33***-.10

Mentate leennodellen
Opbouw van kennis .13** .22 -.12 .11 .12 .08

Opname van kennis -.26***-.17 -.11 -.31** -.24* -.22* -.19* -.10

Gebruik van kennis -.17***-.09 -.13 -.22* -.27* -.18 -.24

Stimulerend onderwijs -.14***-.14 .07 -.14 -.33** -.16 -.09

Samen studeren -.25*** -.12 -.33** -.42***-.22* -.16 -.10

Leeroritntaties
Persoonlijk geinteresseerd .21*** .17 .11 .14 .36** .22

Certificaatgericht -.23***-.12 -.16 -.19 -.06 -.08 -.13

Testgericht .13 -.09 -.07 -.38**

Beroepsgericht -.09* -.20 -.06 -.09 .06 -.17
Ambivalent -.33***-.18 -.35** -.28** -.25* -.38***-.36***-.31*

R2                      .25*** .35 .51*** .47*** .48* .43* .28** .42

DF = 20,543 20,47  20,58  20,64  20,46 20,53 20,110 20,37
F 9.1 1.3 3.0 2.8 2.1 2.0 2.2 1.3

1

Significantieniveau: *: p < .05; **: p < .01, ***: p < .001 (correlaties tweezijdige
toetsing)
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samenhangen tussen het gemiddeld tentamencijfer en de kenmerken van de
ongerichte leerstijl is daarentegen weer in hoge mate consistent. In de
analyses over alle studierichtingen vertonen alle aspecten van deze leerstijl
negatieve verbanden. Stuurloos leergedrag en een ambivalente leerorientatie

zijn ook binnen alle afzonderlijke studierichtingen negatief geassocieerd met
de behaalde tentamencijfers. De verbanden met de mentale leermodellen die
tot deze leerstijl behoren zijn echter meer vakspecifiek van aard. Zo blijkt de
mate waarin studenten waarde hechten aan het delen van de taken bij hun
studie met medestudenten vooral bij Rechten, Econometrie en Sociologie
negatief samen te hangen met hun tentamencijfers, terwijl de mate waarin zij

van opvatting zijn dat het onderwijs hen voortdurend moet stimuleren alleen

bij Rechten significant negatief correleert.

Slaagpercentage

Tabel 7.14 laat de verbanden zien tussen leerstijlen en slaagpercentages van
KUB-studenten. Deze samenhangen zijn in hoge mate vergelijkbaar met die
tussen leerstijlen en gemiddeld tentamencijfer. Leerstijlen als geheel verkla-
ren over alle studierichtingen 23% van de variantie in slaagpercentages, bij
de afzonderlijke studierichtingen ligt dit percentage tussen 20 bij Psychologie
en 52 bij Economie. Alle zes kenmerken van de betekenisgerichte leerstijl
hangen over alle studierichtingen significant positief samen met het slaagper-
centage. Naarmate Econometrie-, BIK-, Sociologie- en Letteren-studenten
vaker gebruik maken van een relaterende verwerkingsstrategie behalen ze

hogere slaagpercentages, en dit geldt ook voor een kritische verwerkingsstra-
tegie binnen Econometrie en Sociologie. Binnen Econometrie zijn beide

zelfgestuurde regulatiestrategieen positief geassocieerd met deze indicator,
binnen BIK alleen zelfregulatie van de leerinhoud. Het constructieve mentale
leermodel vertoont bij Psychologie een significante correlatie, maar dan in
negatieve zin. Slaagpercentage hangt verder met name bij Sociologie ook
positief samen met de mate waarin studenten hun studie uit persoonlijke
interesse doen. Wat betreft de reproduktiegerichte leerstijl kan worden

geconstateerd dat de analytische verwerkingsstrategie binnen Econometrie
ook met het slaagpercentage positief is geassocieerd. Over alle studierichtin-
gen vertoont het gebruik van de beide extern gestuurde regulatiestrategieEn
een significant negatieve samenhang met deze indicator. Ook het reproduktie-
ve mentale leermodel hangt op negatieve wijze samen met slaagpercentages,
over alle studierichtingen en vooral bij Econometrie en Rechten. De certifi-
caatgerichte leerorientatie vertoont een negatief verband over alle studierich-
tingen en de testgerichte leerorientatie alleen binnen Letteren. Bij de externe

regulatiestrategie gericht op leerresultaten en bij de certifcaatgerichte leer-
orientatie is er sprake van studierichtings-effecten vergelijkbaar met die welke
optreden bij het gemiddeld tentamencijfer.
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Tabel   7.14   Correlaties   van   studierichting   en   leerstijlen met slaagpercentage bij KUB-
studenten, over alle 7 studierichtingen en per studicrichting (correlaties 2 -.05 en S .05
weggelaten).  1

Studierichting Alle 7 BIK Econo- Econo- Rech- Socio- Psycho-Lette-
nnie metric ten logic logie ren

Verwerkingsstrategieen
Diepte-verwerking

Relatcren & structurcren    .20*** .24* .28** .22* .08 .21

Kritisch verwerken .19*** .10 .08 .21* .13 .19 -.09 .08
Stapsgewijze verwerking

Memoriseren & herhalen .07 -.14 -.11 .08 -.07 .12 .11

Analyseren .11 .10 .25* -.06 .07

Concrete verwerking .08* .13 -.20 .17 -.06 -.10

Regulatiestrategiein
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten       . 12** .09 .1129**
Leerinhoud .16*** .23 .16 28** .13 .14

Externe sturing
Leerproces -.09* -.11 -.16 -.08 -.16 .19 .10

Leerresultaten -.12** .13 .15 .07 .14

Stuurloos leergedrag -.31***- 28* -.40***-.28** -.50***-.26* -.16 -.26*

Mentale leennodellen
Opbouw van kennis .13** .16 -.10 .08 -.07 .14 -.18* .07

Opname van kennis -.26***-.11 -.14 -.29** -.27* -.17 -.09

Gebruik van kennis - 16*** -.14 -.21* -.26* -.25* .08 -.11

Stimulerend onderwijs -.17***-.17 -.14 -.36** -.16 -.08

Samen studeren -.25*** -.09 -.35***-.43***-.26* -.08 -.18

Leerorientaties
Per·soonlijk geinteresseerd          .20***   . 18 .09 .19 -.14 .30** .20

Certificaatgericht -.24*** -.16 -.19 .11 -.08 -.09

Testgericht .17 -.11 -.10 .07 -.36**

Beroepsgericht -.07 -.20 .11 .08 -.08

Ambivalent -.33***-.21 -.34** -.31** -.22 -.41***-.23** -.52***

R2                       .23*** .29 .52*** .47*** .50* .44* .20 .46
DF 20,543 20,47   20,58   20,64   20,46   20,53   20,110 20,37
F 8.0 1.0 3.1 2.8 2.3 2.1 1.3 1.6

1

Significantieniveau:  *:  p   <   .05,   **:  p   <   .01;  ***:  p   < .001 (correlaties tweezijdige
toetsing)
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Ook de verbanden van kenmerken van de toepassingsgerichte leerstijl met
slaagpercentages lijken veel op die met gemiddeld tentamencijfer. Naarmate
studenten vaker gebruik maken van een concrete verwerkingsstrategie behalen
ze iets hogere slaagpercentages over alle studierichtingen. Naarmate ze meer
van opvatting zijn dat kennis te gebruiken moet zijn scoren ze echter lager op
deze indicator. Dit geldt over alle studierichtingen maar met name binnen
Rechten, Sociologie en Econometrie. Over alle studierichtingen vertonen alle
vier aspecten van de ongerichte leerstijl negatieve verbanden met slaagpercen-
tages. Stuurloos leergedrag en een ambivalente leeroriantatie zijn ook bij alle
afzonderlijke studierichtingen negatief geassocieerd. De mate waarin studen-
ten samenwerking met medestudenten belangrijk vinden hangt vooral bij
Rechten, Econometrie en Sociologie negatief samen met slaagpercentages, de
mate waarin zij waarde hechten aan stimulerend onderwijs met name bij
Rechten.

Studiesnelheid

De samenhangen tussen leerstijlen en studiesnelheid van KUB-studenten staan
vermeld in tabel 7.15. Leerstijlen als geheel verklaren over alle studierichtin-
gen 19% van de variantie in studiesnelheid, binnen de afzonderlijke studie-
richtingen varieert dit percentage tussen 31 bij Psychologie en 55 bij Rech-
ten. Alle zes kenmerken van de betekenisgerichte leerstijl vertonen, over alle
studierichtingen, positieve verbanden met studiesnelheid. Binnen de afzonder-
lijke studierichtingen hangt de mate waarin studenten een relaterende verwer-
kingsstrategie hanteren bij BIK en Econometrie significant positief samen met
studiesnelheid. Het gebruik    van een kritische verwerkingsstrategie    is    bij
Econometrie geassocieerd met een hoge studiesnelheid, maar bij Psychologie
juist met een lage. Binnen Econometrie hangt deze indicator significant
positief samen met het gebruik van de beide zelfgestuurde regulatiestrate-
gieEn, binnen BIK alleen met zelfregulatie van de leerinhoud. Het mentale
leermodel waarin het opbouwen van kennis wordt benadrukt is bij Psycholo-
gie-studenten negatief geassocieerd met studiesnelheid. De persoonlijk
geinteresseerde leerorientatie hangt binnen Rechten significant negatief samen
met deze indicator. Econometrie-studenten die vaak een analytische verwer-
kingsstrategie gebruiken realiseren gemiddeld hoge studiesnelheden. Alle
andere significante samenhangen met kenmerken van de reproduktiegerichte
leerstijl zijn negatief van aard. De beide extern gestuurde regulatiestrategieEn
vertonen over alle studierichtingen negatieve verbanden. Ook binnen Rechten
hangt het gebruik van een externe regulatiestrategie gericht op leerprocessen
negatief samen met studiesnelheid. Naarmate studenten meer van opvatting
zijn dat studeren het opnemen van aangeboden kennis inhoudt, behalen ze
over alle studierichtingen en binnen Econometrie, Rechten en Psychologie
lagere studiesnelheden. De certificaatgerichte leeroritntatie vertoont een
negatieve samenhang met studiesnelheid over alle studierichtingen en binnen
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Tabel 7.15 Correlaties van studierichting en leerstijlen met studiesnelheid bij KUB-
studenten, over alle 7 studierichtingen en per studierichting (cormlaties 2 -.05 en E .05
weggelaten). 1

Studierichting Alle 7 BIK Econo- Econo- Rech- Socio- Psycho-Lette-
mie metrie ten logic logic ren

Verwerkingsstrategieen
Dicpte-verwerking

Relateren & structureren 18*** .31** .29** .07 .11 .14

Kritisch vet-werken .14*** .18 .06 .24* .12 .12 -.20*

Stapsgewijze verwerking
Memoriseren & herhalen .06 -.13 -.10 -.07 .06 .08

Analyseren .19 .07 .24* -.09

Concrete verwerking 20 -.16 .16 -.11 -.25* -.12 .08

Regulatiestrategietn
Zelfsturing

Leerproces & -resultaten .11** .19 .09 .31**

Leerinhoud .11** .27* .06 .32** -.08 .12

Externe sturing
Leerproces -.09* -.06 -.11 -.09 -.29* .13

Leerresultaten -. 10* .16 .14 -.06

Stuurloos leergedrag -.33***-.34** -.37***-.33** -.50***-.18 -.30***-.13

Mentale leermodellen
Opbouw van kennis .09* .17 -.12 .10 -.07 -.18*

Opname van kennis -.24***-.14 -.10 -.30** ..29* -.19*
Gebruik van kennis -.11** .07 -.12 -.20 -.25* -.10 .07

Stimulerend onderwijs -.15***-.17 .13 -.16 -.28* -.11 -.15 .12

Samen studeren -.24*** -.38***-.40***-.07 -.29***-.06

Leerorientaties
Persoonlijk geinteresseerd .11** .13 .17 -.23* .19 -.08 .18

Ccrtificaatgericht -.18***-.09 -.15 -.23* .17

Testgericht .16 -.10 -.14 -.09

Beroepsgericht -.18 .13 -.09

Ambivalent -.29***-.27* -.28** -.34***-.17 -.31** -.18* -.30*

R2                       .19*** .37 .42* .49***.55** .32 .31** .34

DF 20,543 20,47  20,58  20,64  20,46 20,53 20,110 20,37
F 6.2 1.4 2.1 3.1 2.8 1.2 2.5 1.0

'
Significantieniveau: *: p < .05; **: p < .01, ***: p < .001 (correlaties tweezijdige
toetsing).
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Econometrie. Bij de externe regulatiestrategie gericht op leerresultaten is er
sprake van een studierichting-effect, vergelijkbaar met hetgeen ook werd
aangetroffen bij de vorige twee indicatoren.

Van de kenmerken van de toepassingsgerichte leerstijl vertoont, over alle
studierichlingen, alleen het mentale leermodel gericht op gebruik van kenhis
een samenhang met studiesnelheid en wel in negatieve zin. Deze studie-
opvatting is vooral bij Rechten en Econometrie negatief geassocieerd. Verder
hangt de mate waarin Sociologie-studenten gebruik maken van de concrete
verwerkingsstrategie significant negatief samen met de studiesnelheid die zij
realiseren. De correlaties met de concrete verwerkingsstrategie zijn binnen de
verschillende studierichtingen veel hoger dan in de analyse over alle studie-
richtingen, maar zowel in positieve als negatieve richting. Alle vier kenmer-
ken van de ongerichte leerstijl zijn, over alle studierichtingen, negatief
geassocieerd met studiesnelheid. Stuurloos leergedrag en een ambivalente
leerorientatie vertonen ook binnen alle afzonderlijke studierichtingen negatie-
ve verbanden. De mate waarin studenten waarde hechten aan samenwerking
met medestudenten hangt binnen de afzonderlijke studierichtingen alleen bij
Rechten, Econometrie en Psychologie negatief samen met studiesnelheid,
terwijl de mate waarin studenten stimulerend onderwijs belangrijk vinden met
name bij Rechten negatief correleert.

7.5 Samenvatting en conclusies

7.5.1 Samenvatting van de resultaten

De resultaten van de onderzoeken die in dit hoofdstuk werden besproken
kunnen als volgt worden samengevat. Deze samenvatting zal worden geor-
dend aan de hand van de kenmerken van de vier leerstijlen zoals die uit
hoofdstuk 5 naar voren zijn gekomen.

De betekenisgerichte leerstijl

Ret g€bruik van een relaterende en structureren£ie verwe,kingsstrategie hangl
bij Ou-studenten, over alle leerstofgebieden en binnen Economische en
Cultuurwetenschappen, positief samen met slaagpercentage, studiesnelheid, en
tentamen-totaalscore. Ook behalen Ou-studenten naarmate  ze deze strategie
vaker gebruiken, over alle leerstofgebieden en binnen Economische weten-
schappen hogere deelscores op alle vijf soorten tentamenvragen, en binnen
Cultuurwetenschappen hogere scores op open vragen, inzicht- en toepassings-
vragen. Bij KUB-studenten is een relaterende strategie, over alle studierich-
tingen en binnen BIK en Econometrie, significant positief geassocieerd met
alle drie indicatoren voor tentamenresultaten. Binnen Sociologie en Psycholo-
gie vertoont de strategie een positief verband met gemiddeld tentamencijfer,
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en binnen Sociologie en Letteren met het slaagpercentage. Binnen het Ou-
leerstofgebied Rechtswetenschappen en de KUB-studierichtingen Rechten en
Economie hangt het gebruik van deze strategie niet significant samen met
tentamenresultaten. De mate waarin Ou-studenten een kritische verwerkings-
strategie hanteren hangt over alle leerstofgebieden alleen significant samen
met de scores op toepassingsvragen, in positieve richting. Binnen Economi-
sche wetenschappen is de strategie positief geassocieerd met slaagpercentage,
studiesnelheid, tentamen-totaalscore, en deelscores op inzicht- en toepassings-
vragen. Naarmate KUB-studenten vaker een kritische strategie gebruiken
scoren zij, over alle studierichtingen en binnen Econometrie, significant
hoger op alle drie indicatoren voor tentamenresultaten. Binnen Sociologie
vertoont de strategie een positieve samenhang met gemiddeld tentamencijfer
en slaagpercentage, binnen Psychologie een negatief verband met studiesnel-
heid. Een kritische strategie is niet significant geassocieerd met tentamenre-
sultaten binnen de Ou-leerstofgebieden Rechtswetenschappen en Cultuurwe-
tenschappen, en de KUB-studierichtingen BIK, Economie, Rechten en
Letteren.

Het gebruik van een zelfgestuurde strategie bij het reguleren van de eigen
kerprocessen en -resultaten hangt bij Ou-studenten, over alle leerstofgebie-
den en binnen Economische wetenschappen, alleen samen de scores op
inzicht- en toepassingsvragen, in positieve richting. Binnen Rechtsweten-
schappen is deze strategie negatief geassocieerd met de score op kennisvra-
gen. Bij KUB-studenten hangt het gebruik van deze strategie, over alle
studierichtingen en binnen Econometrie, significant positief samen met alle
drie indicatoren voor tentamenresultaten. Naarmate Psychologie-studenten
deze strategie vaker gebruiken behalen ze hogere gemiddelde tentamencijfers.
Binnen Cultuurwetenschappen op de Ou en de overige studierichtingen op de
KUB hangt het gebruik van deze strategie niet significant samen met tenta-
menresultaten. De mate waarin Ou-studenten een zeggesmurde strategie
hanteren bij het reguleren van leerinhou(len is, over alle leerstofgebieden,
negatief geassocieerd met studiesnelheid en tentamendeelname maar positief
met de scores op alleen toepassingsvragen. Bij KUB-studenten hangt deze
strategie, over alle studierichtingen en binnen Econometrie en BIK, positief
samen met alle drie indicatoren voor tentamenresultaten. Binnen de afzonder-
lijke Ou-leerstofgebieden en de overige KUB-studierichtingen hangt het
gebruik van deze strategie niet significant samen met tentamenresultaten.

Het mentale leermodel waarin het opbouwen van eigen kennis centraal staat
hangt bij Ou-studenten over alle leerstofgebieden negatief samen met studie-
snelheid, en binnen Rechtswetenschappen negatief met tentamen-totaalscores.
Bij KUB-studenten is deze opvatting over alle studierichtingen significant
positief geassocieerd met alle drie indicatoren. Bij de afzonderlijke studierich-
tingen zijn er echter aanzienlijke verschillen tussen de correlaties, die alleen
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bij Psychologie significante waarden bereiken. Daar is sprake van negatieve
verbanden van deze studie-opvatting met slaagpercentage en studiesnelheid.
Binnen de overige Ou-leerstofgebieden en KUB-studierichtingen zijn er geen
significante relaties tussen deze studie-opvatting en tentamenresultaten. De
persoonlijk gernteresseerde leerorientatie is b\j Ou-studenten over alle
leerstofgebieden negatief geassocieerd met studiesnelheid en positief met
tentamen-totaalscores. Binnen Rechtswetenschappen hangt deze leeroriEntatie
echter negatief samen met zowel studiesnelheid als tentamen-totaalscores,
binnen Economische wetenschappen is er alleen een positief verband met
tentamen-totaalscores. Naarmate KUB-studenten meer uit persoonlijke
interesse studeren scoren zij, over alle studierichtingen en binnen Sociologie,
significant hoger op alle drie indicatoren voor tentamenresultaten. Bij
Rechten is deze leeroriEntatie echter significant negatief gerelateerd aan
studiesnelheid. Binnen het Ou-leerstofgebied Cultuurwetenschappen   en   de
overige KUB-studierichtingen zijn er geen significante relaties tussen per-
soonlijke interesse en tentamenresultaten.

De reproduktiegerichte leerstijl

Het gebruik van een memoriserende en herhalende verwerkingsstrategie hangt
bij zowel Ou- als KUB-studenten met geen enkele hoofdindicator voor
tentamenresultaten samen, zowel over als binnen alle leerstofgebieden en
studierichtingen. Wel zijn er enkele relaties met deelscores op Ou-tentamens.
Over de tentamens van alle leerstofgebieden en binnen de drie afzonderlijke
leerstofgebieden is deze strategie negatief geassocieerd met de scores op open
vragen en toepassingsvragen. De mate waarin zowel Ou- als KUB-studenten
een analytische venverkingsstrategie hanteren is, over alle leerstofgebieden en
studierichtingen, met geen enkele indicator voor tentamenresultaten geasso-
cieerd. Dit is eveneens het geval binnen twee Ou-leerstofgebieden en zes
KUB-studierichtingen. Binnen Ou-Rechtswetenschappen hangt deze strategie
negatief samen met tentamen-totaalscores en vooral met de scores op toepas-

singsvragen. Alleen Econometrie-studenten van de KUB behalen, naarmate ze
deze strategie vaker gebruiken, hogere scores op alle drie indicatoren voor
tentamenresultaten.

Bij Ou-studenten is het gebruik van een externe regulatiestrategie gericht op
leerprocessen, over alle leerstofgebieden alleen significant geassocieerd met

deelscores op open tentamenvragen, in negatieve zin. Binnen Economische
wetenschappen hangt deze strategie negatief samen met tentamen-totaalscores
en met deelscores op vooral inzichtvragen, binnen Rechtswetenschappen is er
een positief verband met studiesnelheid. Bij KUB-studenten hangt het gebruik
van deze strategie, over alle studierichtingen, licht negatief samen met alle
drie indicatoren voor tentamenresultaten. Bij de afzonderlijke studierichtingen
bereikt echter alleen de negatieve correlatie binnen Rechten met studiesnel-
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heid een significante waarde. Binnen Cultuurwetenschappen op de Ou en de
overige KUB-studierichtingen zijn er geen significant verbanden tussen het
gebruik van deze strategie en tentamenresultaten. Het gebruik van een externe
regulatiestrategie gericht op leerresultaten hangt bij Ou-studenten, zowel
over alle leerstofgebieden als binnen de drie afzonderlijke leerstofgebieden,
met geen enkele indicator voor tentamenresultaten significant samen. Dit is
ook het geval binnen alle KUB-studierichtingen. Alleen over alle studierich-
tingen is bij KUB-studenten deze strategie licht negatief maar significant
geassocieerd met alle drie indicatoren voor tentamenresultaten.

Ret mentale leermodel waarin de nadruk wordt gelegd op het opnemen van
aangeboden kennis hangt bij Ou-studenten, over alle leerstofgebieden,
negatief samen met slaagpercentage en tentamen-totaalscore. Binnen Econo-
mische wetenschappen en Cultuurwetenschappen treden negatieve verbanden
op van deze studie-opvatting met slaagpercentage en studiesnelheid. Binnen
Rechtswetenschappen zijn geen significante verbanden aanwezig. Bij KUB-
studenten vertoont deze studie-opvatting, over alle studierichtingen en binnen
Econometrie en Rechten, negatieve samenhangen met alle drie indicatoren
voor tentamenresultaten. Binnen Psychologie en Sociologie zijn er significan-
te negatieve associaties met gemiddeld tentamencijfer, binnen Psychologie
ook met studiesnelheid. De samenhangen binnen BIK, Economie en Letteren
tussen deze studie-opvatting en de indicatoren voor tentamenresultaten zijn
ook vrijwel allemaal negatief, maar bereiken geen significante waarden. De
certijicaatgerichte leerorientatie is bij Ou-studenten, over alle leerstofgebie-
den, positief geassocieerd met studiesnelheid en tentamendeelname. Ook
binnen Rechtswetenschappen treedt een positief verband op met studiesnel-
heid. Naarmate KUB-studenten meer kenmerken van deze leeroriEntatie
vertonen scoren  zij,   over alle studierichtingen, slechter   op  alle drie indicato-
ren voor tentamenresultaten. Ook binnen Econometrie is er een negatief
verband tussen deze leerorientatie en studiesnelheid. Binnen de andere Ou-
leerstofgebieden en KUB-studierichtingen zijn er geen significante samenhan-
gen tussen deze leeroriEntatie en tentamenresultaten. De testgerichte leer-
orientatie hangt bij Ou-studenten over alle leerstofgebieden alleen samen met
tentamen-totaalscores, in negatieve richting. Binnen Economische weten-
schappen is deze motivatie echter negatief geassocieerd met zowel tentamen-
totaalscores als slaagpercentage en studiesnelheid. Bij KUB-studenten is
alleen binnen Letteren sprake van negatieve correlaties van deze motivatie
met gemiddeld tentamencijfer en slaagpercentage. Over alle KUB-studierich-
tingen en binnen twee Ou-leerstofgebieden en zes KUB-studierichtingen zijn
er geen significante verbanden tussen deze leerorientatie en tentamenresulta-
ten.
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De toepassingsgerichte leerstijl

De mate waarin Ou-studenten gebruik maken van een concrete verwelicings-
strategie hangt, over alle studierichtingen, positief samen met studiesnelheid
en negatief met tentamendeelname. Binnen de drie afzonderlijke Ou-leerstof-
gebieden zijn er geen significante samenhangen tussen deze strategie en
tentamenresultaten. Bij KUB-studenten is deze strategie, over alle studierich-
tingen, licht maar significant positief geassocieerd met gemiddeld tentamen-

cijfer en slaagpercentage. Binnen Sociologie is er sprake van een negatief
verband tussen deze strategie en studiesnelheid. Hoewel er tussen de overige

studierichtingen aanzienlijke verschillen zijn in de richting van de correlaties
met indicatoren voor tentamenresultaten, bereiken deze geen van alle signifi-
cante waarden.

Het mentale leermodel waarin het gebruik van kennis centraal staat vertoont
bij Ou-studenten, over alle leerstofgebieden, een positieve samenhang met
studiesnelheid en negatieve samenhangen met tentamendeelname en tentamen-
totaalscore. Bij KUB-studenten is deze studie-opvatting, over alle studierich-
tingen en binnen Rechten en Econometrie, negatief geassocieerd met alle  drie
indicatoren voor tentamenresultaten. Binnen Sociologie is er sprake van een

significant negatief verband met alleen slaagpercentage. Binnen de afzonder-
lijke Ou-leerstofgebieden en de overige KUB-studierichtingen zijn er geen
significante samenhangen tussen deze studie-opvatting en tentamenresultaten.
Bij Ou-studenten is de beroepsgerichte leerorientatie positief geassocieerd
met studiesnelheid, over alle leerstofgebieden en binnen Rechtswetenschap-
pen. Alle andere indicatoren hangen niet significant samen met deze motiva-
tie. Bij KUB-studenten vertoont deze leeroriEntatie over alle studierichtingen
een licht negatieve samenhang met gemiddeld tentamencijfer. Binnen de
afzonderlijke studierichtingen zijn er geen significante relaties tussen deze
motivatie en tentamenresultaten.

De ongerichte leerstijl

De mate waarin Ou-studenten stuurloos kergedrag vertonen   is,   over   alle
leerstofgebieden, negatief geassocieerd met alle vier hoofdindicatoren en alle
vijf tentamen-deelscores. Ook binnen alle afzonderlijke leerstofgebieden hangt
stuurloos leergedrag negatief samen met alle hoofdindicatoren en met alle
tentamen-deelscores, vooral met de scores op inzichtvragen. Bij KUB-
studenten vertoont stuurloos leergedrag negatieve verbanden met alle drie
indicatoren voor tentamenresultaten, over en binnen alle studierichtingen.

Opvallend zijn hier met name de hoge correlaties bij Rechten. De ambivalen-
te leeroritntatie vertoont bij zowel Ou- als KUB-studenten negatieve verban-
den met alle indicatoren voor tentamenresultaten, over en binnen alle leerstof-

gebieden en studierichtingen.
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Het mentale leermodel waarin veel waarde wordt gehecht aan stimulerend
onderwijs hangt bij Ou-studenten over alle leerstofgebieden significant
negatief samen met studiesnelheid en tentamendeelname. Bij KUB-studenten
is deze studie-opvatting, over alle studierichtingen en binnen Rechten,
negatief geassocieerd met alle drie indicatoren voor tentamenresultaten.
Binnen de afzonderlijke Ou-leerstofgebieden en de overige KUB-studierichtin-
gen zijn er geen significante verbanden tussen deze studie-opvatting en
tentamenresultaten. Bij Ou-studenten is het mentale leennodel waarin samen
studeren met medestudenten wordt benadrukt, over alle leerstofgebieden
negatief geassocieerd met slaagpercentage, studiesnelheid en tentamendeelna-
me. Binnen Rechts- en Cultuurwetenschappen is er sprake van negatieve
verbanden van deze opvatting met slaagpercentage, binnen Rechtswetenschap-
pen ook met tentamen-totaalscores. Bij KUB-studenten zijn er, over alle
studierichlingen en binnen Econometrie en Rechten, negatieve verbanden
tussen deze studie-opvatting en alle drie indicatoren voor tentamenresultaten.
Opvallend ook hier zijn de relatief hoge correlaties bij Rechten. Daarnaast
zijn er significant negatieve verbanden van deze opvatting met gemiddeld
tentamencijfer en slaagpercentage bij Sociologie,   en met studiesnelheid   bij
Psychologie. Binnen Economische wetenschappen op de Ou en de KUB-
studierichtingen BIK, Economie en Letteren zijn er geen significante samen-
hangen tussen deze opvatting en tentamenresultaten.

7.5.2 Conclusies

De vraagstelling die aan het begin van dit hoofdstuk werd geformuleerd
luidde als volgt: 'Op welke wijze hangen de leerstrategieEn en leerstijlen van
studenten samen met verschillende indicatoren voor tentamenresultaten binnen
twee typen leeromgevingen en verschillende typen leerstofdomeinen?' De
volgende conclusies kunnen nu worden getrokken.

Leerstijlen bluken geassocieerd met tentamenresultaten die studenten in het
hoger onderwijs behalen. Bij de Ou verklaren leerstijlen als geheel tussen 12
en   35 %    van de variantie in tentamenresultaten,    bij    de KUB liggen   die
percentages tussen 19 en 55%. Naast andere predictoren voor tentamenresul-

taten, zoals voorkennis (Dochy, 1992) en tijdbesteding (Van der Drift, 1987),
blijkt de leerstijl van studenten dus een belangrijke predictor. Daarnaast is er
een duidelijk patroon aan samenhangen dat, bij verschillende predictoren en
in beide onderwijscontexten, over het algemeen in dezelfde richting wijst.
Ten derde moet helaas worden geconstateerd dat sommige aspecten van
leerstijlen, bijvoorbeeld het gebruik van belangrijke denkstrategietn als
kritische, analytische en concrete strategieen, slechts in beperkte mate worden
beloond in tentamenresultaten.
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De betekenisgerichte leerstijl hangt in het algemeen positief samen met de
meeste indicatoren voor tentamenresultaten, zowel in het afstandsonderwijs,
het contactonderwijs als in verschillende typen leerstofdomeinen. Vooral het
gebruik van een relaterende en structurerende verwerkingsstrategie is consis-
tent positief geassocieerd met allerlei typen tentamenresultaten. De verbanden
tussen een kritische verwerkingsstrategie en tentamenresultaten zijn veel
minder talrijk, maar ook vrijwel allemaal in positieve richting. De zelfge-
stuurde strategie gericht op leerprocessen hangt in het afstandsonderwijs
alleen samen met de scores op inzicht- en toepassingsvragen, in het contact-
onderwijs zijn er wat meer meer positieve verbanden. De zelfgestuurde
strategie gericht op leerinhouden is in het afstandsonderwijs negatief geasso-
cieerd met studiesnelheid en tentamendeelname, maar positief met de scores
op toepassingsvragen. In het contactonderwijs is het gebruik van deze
strategie echter positief gerelateerd met verschillende typen tentamenresulta-
ten. Ook de constructieve studie-opvatting kent in het afstandsonderwijs
vooral negatieve relaties met studiesnelheid, terwijl in het contactonderwijs
deze verbanden variBren. Persoonlijke interesse als motief voor de studie kent
in beide contexten vooral vakspecifieke verbanden. Opvallend is dat binnen
de Rechtswetenschappen, zowel op de KUB als Ou, dit studiemotief negatief
geassocieerd is met studiesnelheid.

Hoewel deze leerstijl in de meeste gevallen dus positief is geassocieerd met
tentamenresultaten, zijn enkele aspecten in sommige analyses negatief
gerelateerd aan studiesnelheid. Met name geldt dit voor een kritische verwer-
kingsstrategie, een zelfgestuurde strategie bij het reguleren van leerinhouden,
een mentaal leermodel waarin het opbouwen van kennis centraal staat en een
persoonlijk geYnteresseerde leerorilntatie. De sterkste positieve associaties
tussen de betekenisgerichte leerstijl en tentamenresultaten doen zich voor in
het leerstofdomein Economie: bij de Ou het leerstofgebied Economische
wetenschappen en bij de KUB twee studierichtingen van de Economische
Faculteit, namelijk Econometrie en in iets mindere mate Bestuurlijke Infor-
matiekunde. Een uitzondering op de positieve relaties tussen deze leerstijl en
tentamenresultaten doet zich voor bij het leerstofdomein Rechtswetenschap-
pen, zowel op de Ou als de KUB.

De verwerkingsstrategietn van de reproduktiegerichte leerstijl vertonen
nauwelijks samenhang met tentamenresultaten. In enkele analyses hangen

deze strategietn wel negatief samen met de scores op vooral toepassingsvra-
gen. Een uitzondering betreft het consistent positieve verband van een
analytische verwerkingsstrategie met alle typen tentamenresultaten bij een
vakgebied als Econometrie. Ook de extern gestuurde regulatiestrategieEn zijn
nauwelijks gerelateerd aan de tentamenresultaten die studenten behalen en
waar zich verbanden voordoen zijn deze vrijwel allemaal negatief. Het
mentale leermodel waarin het opnemen van aangeboden kennis wordt bena-
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drukt is echter in veel gevallen wel negatief geassocieerd met verschillende
typen tentamenresultaten, in beide typen leeromgevingen en in diverse typen
leerstofdomeinen. De certificaatgerichte leerorientatie vertoont in beide typen
leeromgevingen verschillende verbanden. In het afstandsonderwijs is deze
motivatie positief geassocieerd met studiesnelheid en tentamendeelname,    in
het contactonderwijs is er echter alleen sprake van negatieve verbanden. De
testgerichte leeroriEntatie is nauwelijks geassocieerd met tentamenresultaten
en vertoont vooral enkele vakspecifieke negatieve verbanden.

De toepassingsgerichte leerst  is in het afstandsonderwijs consistent positief
gerelateerd aan studiesnelheid, maar negatief aan tentamendeelname.    De
concrete verwerkingsstrategie, het mentale leermodel waarin het gebruik van
kennis centraal staat en de beroepsgerichte leeroritntatie zijn in het afstands-
onderwijs alle positief gerelateerd aan studiesnelheid. De twee eerstgenoemde
aspecten zijn daar negatief geassocieerd met tentamendeelname. Deze
verbanden ontbreken in het contactonderwijs. Daar vertonen de concrete
verwerkingsstrategie en de beroepsgerichte leerorientatie nauwelijks verban-
den met tentamenresultaten. Alleen het mentale leermodel van deze leerstijl is
in het contactonderwijs negatief geassocieerd met diverse indicatoren voor
tentamenresultaten.

De ongerichte leerstijl is in alle analyses consistent negatief gerelateerd aan
allerlei typen tentamenresultaten, in beide typen leeromgevingen en in alle
leerstofdomeinen. Het meest geldt dit voor stuurloos leergedrag en een
ambivalente leerorientatie, maar in iets mindere mate ook voor de mentale
leermodellen waarin veel waarde wordt gehecht aan samenwerking met
medestudenten en aan stimulerend onderwijs. De verbanden zijn het talrijkst
bij het leerstofdomein Rechtswetenschappen, zowel in het afstands- als
contactonderwijs.



Hoofdstuk 8

Procesgerichte instructie in
leer- en denkstrategie 

8.1 Inleiding

De voorgaande empirische hoofdstukken waren vooral diagnostisch en
descriptief van aard. Tot nu toe werden nog geen onderzoeken besproken
waarin werd gepoogd de leerstijlen van studenten te veranderen. De analyses

die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd hebben een meer optimaliserende
bedoeling. Hier zullen de effecten van een instructieprogramma gericht op het
vergroten van de vaardigheid tot zelfstandig studeren worden onderzocht. Het
programma is gebaseerd op de instructieleertheorie die in de eerste twee
hoofdstukken is beschreven. Precesgerichte instructie werd daar omschreven
als instructie gericht op het initieren, begeleiden en beinvloeden van de
denkactiviteiten die studenten gebruiken om te leren. Centraal staat het
onderwijzen van denkvaardigheden die studenten nodig hebben om hun
mentale modellen van de vakinhoud op te bouwen, te veranderen en te
gebruiken. In hoofdstuk 2 werden uit de veronderstelde wisselwerking tussen
externe en interne sturing van leerprocessen een aantal principes afgeleid
voor het ontwerpen van procesgerichte instructie. Tevens werd daar gecon-
cludeerd dat de kracht van deze instructieprincipes in empirisch onderzoek
zou moeten worden vastgesteld. In dit hoofdstuk zullen de effecten worden
onderzocht van een procesgericht instructieprogramma in leer- en denkstrate-
giean waarin enkele van deze principes zijn toegepast. Doel is het bevorderen
van een veelzijdige studie-aanpak, waarin flexibel gebruik wordt gemaakt van
een gevarieerd scala aan leeractiviteiten.

Twee onderzoeken zullen worden gepresenteerd. Het eerste vond plaats in het
afstandsonderwijs van de Open universiteit. Hiervoor werd, in overeenstem-

ming met het onderwijsconcept van de Ou, een zelfinstructie-pakket ontwik-
keld. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd het pakket bijgesteld
en vervolgens in gebruik genomen bij de studie-advisering en -begeleiding
van de Ou. Het tweede onderzoek werd uitgevoerd in het contactonderwijs
van de Katholieke Universiteit Brabant. Hiervoor werd de bijgestelde versie
van het Ou-programma aangepast aan de context van de KUB en aangevuld
met twee werkcolleges.
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Het programma moest voldoen aan enkele randvoorwaarden die door
medewerkers van de Open universiteit waren geformuleerd. Uitgangspunt
was dat het flexibel, in verschillende contexten, moest kunnen worden
gebruikt. Als gebruikscontexten werden onder meer genoemd schriftelijke
zelfdiagnose en zelfinstructie, studievaardigheids-bijeenkomsten onder leiding
van een consulent of studiebegeleider, een individueel adviesgesprek met
consulent of studiebegeleider, en interactieve zelfdiagnose en zelfinstructie
met  behulp   van de computer. Verder diende het programma vanwege   de
praktische gebruikswaarde begrensd te zijn in de tijd die nodig was om het te
doorlopen, zodat het in maximaal twee contactbijeenkomsten behandeld kon
worden. Ook moest het bruikbaar zijn voor studenten van alle leerstofgebie-
den en tevens zowel voor studenten die al waren begonnen met hun Ou-studie
als voor studenten die nog niet waren gestart.

Besloten werd het programma toe te spitsen op het vergroten van de
metacognitieve kennis van studenten over zelfstudie-processen. Edn reden
hiervoor was dat de toebedeelde tijd geen uitgebreide oefening van en
feedback  op  leer- en denkvaardigheden toestond. Een tweede reden  is  dat
deze concrete oefening van vaardigheden volgens de theorie uit hoofdstuk 2
ook het best kan plaatsvinden geintegreerd in het vakonderwijs. Volgens
Palinesar en Brown (1989) wordt zelfgestuurd leren gekenmerkt doordat de
lerende drie typen kennis bezit en in staat is deze kennis op een flexibele
manier te gebruiken: (1) kennis over strategieEn om leertaken efficiBnt te
volbrengen; (2) kennis over kenmerken van zichzelf als lerende en kennis
over taakeisen waarmee men wordt geconfronteerd;   en (3) kennis  over  de
vakinhoud. De eerste twee typen kennis worden aangeduid met metacognitie-
ve kennis. Kennis over de eigen en andere mogelijke leer- en denkprocessen
is met name ook belangrijk om duurzaamheid en transfer van leer- en
denkstrategieen die worden onderwezen te bewerkstelligen (Simons, 1990).

De volgende procesgerichte instructieprincipes werden geselecteerd als basis
voor dit 'leren studeren' programma:
* Diagnostiseren van denkstrategieen, mentale leermodellen en leerorienta-
ties. Een belangrijk uitgangspunt van procesgerichte instructie is dat instruc-
tiemaatregelen worden gebaseerd op een gedegen diagnose van de leerstijlen
van studenten. Hierdoor kunnen destructieve fricties worden vermeden en kan
de instructie doelmatig en efficient worden gericht op de ontwikkeling van
die leer- en denkstrategieen die studenten niet of onvoldoende beheersen.
* Aansluiten bU leerstijlen. Om interferentie en fricties te vermijden diende
het programma zoveel mogelijk te worden toegesneden op de individuele
leerstijlen van studenten (zie bijv. Clark, 1990).
* Creeren van constructieve fricties. In hoofdstuk 2 werd geconstateerd dat
constructieve fricties soms noodzakelijk zijn om studenten veranderingsbereid
te maken. Tevens werd daar gesteld dat deze fricties vaak spontaan optreden
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wanneer studenten een nieuw type opleiding binnentreden, waarin hun
gewoonlijke manier van teren en denken niet langer volstaat.
* Cognitieve en metacognitieve activiteiten in samenhang onderwyzen. Gezien
de nauwe samenhangen tussen cognitieve en regulatieve leeractiviteiten,
mentale leermodellen en leerorientaties zoals die uit de onderzoeken bespro-
ken in hoofdstuk 5 naar voren kwamen, werd als belangrijk principe voor het
programma gekozen voor het in samenhang onderwijzen van deze vier
aspecten van leerstijlen.
* Oven en expliciet demonstreren van doorgaans verborgen leer- en denkac-
tiviteiten. In het programma dienden de verschillende activiteiten waarmee
leerinhouden kunnen worden verwerkt en waarmee leerprocessen kunnen
worden gestuurd zoveel mogelijk expliciet gemodelleerd te worden.
* Activeren tot het gebruik van leer- en denkactiviteiten. Ret programma
moest studenten aansporen tot het gebruik van leer- en denkactiviteiten die ze
doorgaans niet of te weinig uit zichzelf hanteerden.
* Ontwikkelen van mentale leermodellen. Studenten moesten aangemoedigd
worden juiste, bruikbare en complete mentale leermodellen op te bouwen, te
veranderen en te gebruiken bij hun zelfstudie. Volgens de theorie uit hoofd-
stuk 2 zijn hiervoor articulatie van en reflectie op leer- en denkstrategieen
belangrijke mechanismen. Belangrijk doel van het programma was studenten
aan te zetten tot reflectie op hun eigen en andere mogelijke leerstijlen om
zodoende hun metacognitieve kennis over constructief studeren te vergroten
en hun mentale leermodel te ontwikkelen. Studenten zouden meer kennis en
inzicht moeten verwerven over zichzelf als lerende, over leer- en denkstrate-
gieBn en over de vereisten van een studie in het hoger onderwijs.
* Bevorderen van trans/ r. Het programma diende hoge route transfer te
stimuleren. Zoals in hoofdstuk 2 is gesteld vindt hoge route transfer plaats
door bedachtzame abstractie en decontextualisatie van leer- en denkstrate-
giean. Het resulteert in ontwikkeling van het mentale leermodel en kan
worden bevorderd door met name reflectie te stimuleren.

Vraagstellingen

1. Wat zijn de leereffecten van een procesgericht instructieprogramma
bedoeld om de metacognitieve kennis van studenten over constructief
studeren te vergroten en hun mentale leermodel te ontwikkelen?

2. Zijn deze effecten verschillend voor studenten die verschillen in leerstijlen
en achtergrondkenmerken als studie-ervaring, vooropleiding, leerstofdo-
mein, leeftijd, geslacht en staat van inschrijving?

3. Hoeveel tijd besteden studenten aan het doorlopen van het instructiepro-
gramma en hoe hangt deze tijdbesteding samen met leerstijlen, achter-
grondkenmerken en leereffecten?

4. Hoe hangt deelname aan het instructieprogramma samen met behaaide
tentamenresultaten?
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8.2 Onderzoek Ou-3

Besloten werd een programma te ontwikkelen met drie componenten: de
Inventaris Leerstijlen, een Handleiding voor Studenten en een Handleiding
voor Consulenten. Het pakket kreeg als titel Smdeer W(/zer en als ondertitel
Smdie-aanpak Adviespakket voor Ou-smdenten. De conceptversies van de
componenten van het programma werden uitgetest in twee onderzoeken: 66n
bij studenten en Un bij consulenten van de Open universiteit. Wat nu volgt is
een rapportage van het onderzoek onder studenten.

8.2.1 Methode

Smdenten. Zoals in hoofdstuk 5 reeds werd vermeld,  werd de steekproef voor
dit onderzoek gevormd door 'beginnende studenten'. Belangrijke reden  voor
de keuze van deze groep studenten was de veronderstelling dat juist zij
constructieve fricties tussen hun gebruikelijke manier van studeren en de
manier zoals vereist in een Ou-studie zouden hebben ervaren. Van de 500
studenten uit de steekproef stuurden er 167 de ILS en het evaluatieformulier
ingevuld terug, 8 studenten retourneerden alleen de ILS en van 2 studenten
ontvingen we alleen het evaluatieformulier. Dit laatste formulier werd dus
ingevuld door 169 studenten (34%). Verder stuurden nog 72 andere studenten
een 'korte vragenlijst studiehandleiding' terug. In totaal reageerden dus 249
studenten op de een of andere manier (50%).

Inventaris Leerstijlen. In dit onderzoek werd de tweede versie van de ILS
gebruikt met 144 items (zie hoofdstuk 5). Studenten die nog maar vier of
minder leereenheden Ou-cursusmateriaal hadden bestudeerd werden geinstru-
eerd deel A van de ILS en van de Handleiding voor Studenten over te slaan.
Zij werden geacht nog te weinig ervaring te hebben met het studeren aan de
Open universiteit om aan te kunnen geven hoe ze gewoonlijk in die context
studeren. De overige studenten werd gevraagd het gehele pakket door te
nemen. Van de bovenbesproken procesgerichte instructieprincipes vervulde
de ILS de diagnostische functie.

Handleiding voor studenten. De voornaamste doelen van de student-handlei-
ding waren diagnose van de eigen leerstijl, reflectie op de eigen en andere
mogelijke leerstijlen en verwerven van kennis en inzichten over studeren die
studenten konden gebruiken bij het vormgeven van hun zelfstudie. In deze
handleiding, een boekje van 53 pagina's, werd allereerst uitleg gegeven over
de manier waarop het adviespakket kon worden gebruikt. De handleiding
bevatte verder alle 144 uitspraken van de ILS, nu echter geordend in 16
schalen. De schalen waren verder in hoofdstukken gebundeld naar onder-
werp: 6tn hoofdstuk over verwerkings-activiteiten, 66n over sturings-activitei-
ten, 6dn over leerorientaties en 66n over mentale leermodellen. Door hun
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oordelen bij de individuele uitspraken van een schaal bij elkaar op te tellen
konden studenten op eenvoudige wijze de totaalscore voor een schaal bereke-
nen. Via een erbij gegeven vermenigvuldigingsfactor konden ze deze totaal-
score herleiden tot een getal met als maximum 100. Deze stap was bedoeld
om scores op schalen van een ongelijk aantal items te kunnen vergelijken.

Direct hierna werd telkens in een viertal paragrafen informatie gegeven die

nodig was voor de interpretatie van een score. In de eerste plaats konden
studenten deze score in een tabelletje vergelijken met de scores van andere
Ou-studenten (uit onderzoek Ou-2). Vervolgens    werd de essentie    van    de

groep uitspraken kort beschreven. In een volgende paragraaf werden relevan-
te (significante) verschillen in ILS-scores tussen groepen studenten aangeduid

die samenhingen met leerstofgebied, vooropleiding, leeftijd en geslacht. In
een laatste paragraaf werd ingegaan op de betekenis  van hoge, gemiddelde en
lage scores voor een studie aan de Ou en werden daaraan gekoppelde concre-
te studie-adviezen gegeven. Elk hoofdstuk bevatte aan het einde een korte
samenvatting. De handleiding werd afgesloten met een overzicht waarin
studenten hun leerstijlprofiel konden tekenen, gevolgd door een korte be-
schrijving van aanbevolen literatuur over studeren en studiemethoden.

De bovenbesproken procesgerichte instructieprincipes waren als volgt in deze
handleiding gerealiseerd. Diagnose van de eigen leerstijl gebeurde door
studenten hun eigen scores op de schalen van de ILS te laten berekenen en
door ze deze scores te laten vergelijken met die van andere Ou-studenten.
Demonstratie van leer- en denkstrategieBn vond plaats door in de uitspraken
van  de  ILS, de beschrijvingen  van de essentie  van een groep uitspraken  en  de
samenvattingen aan het einde van de hoofdstukken zoveel mogelijk concrete
voorbeelden te geven van de verschillende studie-activiteiten. Aansluiting bij
leerstijlen en activering van strategietn die studenten gewoonlijk niet of te
weinig uit zichzelf gebruikten werden gerealiseerd in de concrete studie-
adviezen die gekoppeld waren aan de scores van studenten op de ILS. De
samenhang binnen de vier aspecten van leerstijlen werd benadrukt in de
ordening van ILS-items in schalen en de beschrijvingen van de essentie van
een  schaal. De samenhang tussen deze aspecten  werd  aan  de orde gesteld   in

de studie-adviezen die bij de mentale leermodellen en leeroriEntaties werden

gegeven. In deze studie-adviezen werden studenten gewezen op de empirisch
vastgestelde verbanden tussen mentale leermodellen en leerorientaties ener-
zijds en het gebruik van verwerkings- en regulatie-strategieen anderzij(is. Ook
door het overzicht waarin studenten hun leerstijlprofiel konden tekenen
werden zij gewezen op samenhangen tussen de verschillende aspecten van
leerstijlen. De gehele handleiding tenslotte was bedoeld als aanzet tot reflectie
op de eigen en andere mogelijke leerstijlen, waardoor getracht werd een
ontwikkeling in het mentale leermodel en hoge route transfer te bevorderen.
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Evaluatie-formulier. Het pakket voor studenten (de ILS met bijbehorende
handleiding) werd getvalueerd door middel van een Evaluatieformulier, dat
22 vragen bevatte. Bij elke vraag kon de student een antwoord aankruisen en
bij de meeste vragen vervolgens, afhankelijk van het gekozen antwoord, een
toelichting erbij schrijven.

Korte vragenh/st studiehandleiding. De redenen om niet aan het onderzoek
deel te nemen werden onderzocht via een korte vragenlijst die anoniem kon
worden ingevuld. Deze vragenlijst besloeg dan pagina en bevatte vier vragen
met geprecodeerde antwoordalternatieven. Bij twee vragen hadden studenten
de mogelijkheid hun antwoord toe te lichten.

Procedure.   De  ILS, de Handleiding voor Studenten en het Evaluatieformulier
werden, samen met een begeleidende brief en een portvrije retourenveloppe,
verzonden aan alle studenten uit de steekproef. In de brief stond onder meer
een korte uitleg over het onderzoek, het verzoek eerst de ILS in te vullen,
vervolgens de handleiding door te nemen en daarna de evaluatievragen te
beantwoorden, en het verzoek de ILS en het evaluatieformulier ingevuld te
retourneren. Verder werd de studenten meegedeeld dat ze de handleiding
mochten behouden en dat ze bij deelname aan het onderzoek een samenvat-
ting van de resultaten zouden ontvangen. Drie weken later werd een herinne-
ringsbrief verstuurd aan alle studenten die tot dan toe niet hadden gereageerd.
Een maand daarna werd de 'korte vragenlijst studiehandleiding' verzonden
aan alle studenten die niets hadden teruggestuurd. Deelname aan het onder-
zoek geschiedde op vrijwillige basis en de studenten werden, op de samenvat-
ting na, niet beloond voor hun medewerking.

Variabelen. Op basis van de beschikbare gegevens werden de volgende
variabelen gecreEerd.

(1) Leerefecten. De leereffecten werden vastgesteld door middel van drie
vragen op het evaluatieformulier, die ingingen op kennis-, inzicht- en
toepassingseffecten. Studenten werd gevraagd: (1) Bent u in de handleiding
onderwerpen tegengekomen waar u eerder nog niet zo bij stil hebt gestaan?;
(2) Vindt u dat u door het doornemen van de handleiding meer inzicht in uw
manier van studeren hebt gekregen?; en (3) Bent u suggesties tegengekomen
die u toe wilt gaan passen in uw eigen studie-aanpak? Studenten konden deze
vragen met ja of nee beantwoorden, zodat drie dichotome variabelen ontston-
den. Indien ze bevestigend hadden geantwoord werd hen gevraagd dit
antwoord toe te lichten.

(2) T/dbesteding. De tijd die studenten hadden besteed aan het doorlopen van
het programma werd vastgesteld door middel van twee vragen op het evalua-
tieformulier: (4) Hoeveel tijd heeft u ongeveer besteed aan het invullen van
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de vragenlijst?; en (5) Hoeveel tijd heeft u ongeveer besteed aan het bereke-
nen van de scores op de verschillende onderdelen en het doornemen van de
handleiding? Op basis van deze vragen werden twee continue variabelen
aangemaakt met de bestede tijd in minuten.

(3) Leerstijlen. De leerstijlen van studenten werden, op dezelfde wijze als in
de voorgaande hoofdstukken, gerepresenteerd door de scores van studenten

op 20 schalen van de Inventaris Leerstijlen (zie hoofdstuk 5).

(4) Achtergrondvariabelen. De achtergrondvariabelen  leerstofgebied,   hoogst
voltooide vooropleiding, leeftijd en geslacht werden op dezelfde wijze
berekend als in hoofdstuk 6. Voor de variabele 'studie-ervaring aan de Ou'
werd een dichotome variabele gecreterd, waarop studenten die nog niet meer
dan vier Ou-leereenheden hadden bestudeerd de waarde '0' kregen toegewe-
zen en de studenten die al vijf of meer leereenheden hadden bestudeerd de
waarde  '1'. De eerstgenoemde groep  zal hier worden aangeduid als 'starten-
de' studenten. De tweede groep wordt hier 'gestarte' studenten genoemd.

Kwantitatieve analyses. Van alle antwoorden op de vragen van het evaluatie-
formulier en de 'korte vragenlijst studiehandleiding' werden de frekwenties
en percentages berekend. Om verbanden tussen twee discrete variabelen op
significantie te toetsen werden kruistabellen met Chi-kwadraat toetsen (XD
gebruikt. Dit was het geval bij de samenhangen tussen de drie leereffecten
onderling en tussen deze effecten enerzijds en studie-ervaring aan de Ou,
leerstofgebied, en geslacht anderzijds. F-toetsen werden gebruikt om relaties
tussen een discrete en een continue variabele te onderzoeken. Hiervan was
sprake bij de verbanden tussen de leereffecten enerzijds en hoogst voltooide
vooropleiding, leeftijd, en leerstijlen anderzijds, en bij de samenhang tussen
tijdbesteding en studie-ervaring aan de Ou. Verbanden tussen tijdbesteding
enerzijds en leerstofgebied, geslacht en leereffecten anderzijds werden
berekend door middel van covariantie-analyses waarbij de variabele 'studie-
ervaring aan de Ou' als covariaat werd ingevoerd. Deze covariaat represen-
teerde het verschil tussen studenten die alleen deel B van het programma
hadden doorgenomen en studenten die het gehele programma hadden doorge-
nomen. Voor dit verschil werd dus gecontroleerd in de analyses. Om deze
zelfde reden werden partiBle correlaties (rpeb berekend tussen tijdbesteding
enerzijds en hoogst voltooide vooropleiding, leeftijd, en leerstijlen anderzijds,
met 'studie-ervaring aan de Ou' als controle-variabele.   '

Kwalitatieve analyses. De toelichtingen die studenten bij de drie vragen naar
leereffecten hadden geschreven werden kwalitatief geanalyseerd. Lezing van
de toelichtingen bracht al snel aan het licht dat hiervoor een analyseschema
kon worden gebruikt met categorieen die verwijzen naar verschillende
aspecten van leerstijlen. Het schema kende vijf categorieen en 3 niveaus van
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Tabel  8.1   Analyseschema  voor  het  indelen  van de toelichtingen van studenten  bij   dc  drie
vragen naar lecreffecten.

1.             VERWERKINGSSTRATEGIEEN 2. REGULATIESTRATEGIEEN
1.1 Diepte-verwerking 2.1 Zelfsturing
1.1.1 Relateren en structureren 2.1.1      Leerproces en -resultaten

1.1.2 Kritisch vcrwerken 2.1.2    Tijdplanning en -besteding
1.1.3 Diepte-verwerking algemeen 2.1.3 Leerinhoud

1.2 Stapsgewijze verwerking 2.1.4 Zelfsturing algemeen
1.2.1 Memoriseren en herhalen 2.2 Externe sturing
1.2.2 Analyseren 2.2.1      Leerproces
1.2.3 Stapsgewijze verwerking algemeen         2.2.2     Leerresultaten
1.3 Concrete verwerking 2.2.3 Externe sturing algemeen
1.4 Verwerkingsstrategietn algemeen 2.3 Stuurloos leergedrag

2.4 Regulatiestrategietn algemeen

3. MENTALE LEERMODELLEN 4. LEERORIENTATIES
3.1 Opbouw van kennis 4.1 Persoonlijk geinteresseerd
3.2 Opname van kennis 4.2 Certificaatgericht
3.3 Gel)ruik van kennis 4.3 Testgericht
3.4 Stimulerend onderwijs 4.4 Berocpsgericht
3.5 Samen studeren 4.5 Ambivalent

3.6 Mentale leermodellen algemeen 4.6 LeeroriEntaties algemeen

5. LEERSTIJL ALGEMEEN

specificiteit  (zie  label  8.1). De toelichtingen werden ingedeeld  in een catego-
rie op basis van de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hadden.
Indeling geschiedde altijd op het meest specifieke niveau. Nadat de categori-
sering was voltooid werden de frekwenties en percentages berekend van alle
categoriean. Ook werden de centrale kenmerken van deze categorietn
beschreven en werden de belangrijkste categorietn ge'illustreerd met typeren-
de voorbeelden van toelichtingen. Ook de toelichtingen die studenten hadden
geschreven op de 'korte vragenlijst studiehandleiding' werden op kwalitatieve
wijze geanalyseerd. Op basis van een inhoudsanalyse werden deze toelichtin-
gen gegroepeerd, geteld en van kenmerkende voorbeelden voorzien.

8.2.2 Resultaten

De vijf vragen naar leereffecten en tijdbesteding zullen hieronder puntsgewijs
worden besproken. Bij elke vraag worden de aantallen en percentages
studenten genoemd die een bepaald antwoord hebben gegeven. Ook wordt
gekeken of de antwoorden samenhangen met achtergrond- en leerstijl-kenmer-
ken van studenten. In tabel 8.2 wordt de frekwentieverdeling van deze
variabelen weergegeven voor alle studenten die het evaluatieformulier hebben
ingevuld.
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Tabel 8.2 Frekwenties en percentages van de waarden op de variabelen studio-ervaring aan
de Ou, leerstofgebied, niveau van de hoogst voltooide vooropleiding, en geslacht, en
gemiddelden en standaarddeviaties van de variabclen leeftijd en vooropleiding, van Ou-
studenten die het evaluatieformulier hebben ingevuld.

Variabelen en waarden                           N % Gemiddelde S.D.

Studie-ervaring aan Ou
0:    4 of minder leereenheden                    57            33.7
1:    5 of meer leereenheden 110 65.1

Geen waarde                                    2           1.2
Leerstofgebied

Rechtswetenschappen                                                            31                       18.3
Beleids- en Bestuurswetensehappen           14           8.3
Economische wetenschappen                      10              5.9
Sociale wetenschappen                          15            8.9
Cultuurwetenschappen                            30           17.8
Technische wetenschappen                                       37                   21.9

Natuurwetenschappen                           10           5.9
Geen waarde                                   22         13.0

Niveau hoogst voltooide vooropleiding 5.2 1.1

1: Lager onderwijs                                   1              0.6
2: LBO            1   0.6
3: MAVO           15   8.9
4: MBO            22   13.0
5:   HAVO - VWO                         47         27.8
6: HBO           64  37.9
7: W.0.            12   7.1
Geen waarde                                                                         7                      4.1

Leeftijd 34.0 9.8

Geen waarde                                    3           1.8
Geslacht

0: Mannen 111 65.7

1: Vrouwen           55   32.5
Geen waarde                                    3           1.8

Totale aantal 169 100.0

8.2.2.1 Leereffecten

Vraag   1.   Bent  u  in  de  handleiding   onderwerpen  tegengekomen  waar  u  eerder

nog niet zo bij stil hebt gestaan?

115 68% nee

47              28 % ja (kunt u kort aangeven welke dat zijn?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7          4% geen antwoord
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Tabel 8.3 Aantal en percentage toelichtingen van Ou-studenten bij vraag 1 naar nieuwe
onderwerpen, ingedeeld naar de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Toelichtingen Niveau 1 Niveau 2

Leerstijl-aspecten                                              N          %         N          %

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN    16  28
1.1    Diepte-verwerking                                                                                                           4                    7
1.2 Stapsgewijze verwerking                                                  3           5
1.3 Concrete verwerking                                                                                                      3                     5

1.4 VerwerkingsstrategieEn algemeen                                                                                       6                     1 1

2. REGULATIESTRATEGIEEN 8     14
2.1 Zelfsturing 23
2.2 Externe sturing                                                              1           2
2.4 Regulatiestrategiedn algemeen                                                5            9

3. MENTALE LEERMODELLEN                   15        26
3.1    Opbouw van kennis                                                                                                         1                     2
3.3    Gebruik van kennis                                                                                                         4                     7
3.4 Stimulerend onderwijs                                              2         3
3.5 Samen studeren                                                 3         5
3.6 Mentale lecrmodellen algemeen                                          5           9

4. LEERORIENTATIES 7     12

4.3 Testgericht                            1    2
4.5 Ambivalent                           2    3
4.6  Leerontntaties algemeen                                                  4           7

5. LEERSTIJL ALGEMEEN                                           11              19

TOTAAL       57 100

Tabel 8.3 geeft weer op welke leerstijl-aspecten de toelichtingen die studen-
ten bij deze vraag schreven betrekking hebben. Een aantal kenmerkende
voorbeelden van toelichtingen zijn in tabel 8.4 bij elkaar gezet. Onderwerpen
waarover studenten nog weinig hebben nagedacht verwijzen naar een grote
variateit aan verschillende leerstijlkenmerken. Als onderwerpen die betrek-
king hebben op verwerkingsstrategiean noemen studenten onder meer het
relateren van studiestof, kritisch verwerken, een diepte-verwerking, een
oppervlakkige en eenzijdige aanpak, en concreet verwerken van de studiestof.
De toelichtingen in de categorie 'verwerkingsstrategieen algemeen' hebben
gemeenschappelijk dat studenten aangeven over het hele onderwerp 'verwer-
ken van studiestof nog niet zo te hebben nagedacht. De nieuwe onderwerpen
die studenten noemen en die verwijzen naar regulatiestrategieen zijn overwe-
gend van een dergelijke algemene aard en betreffen het gehele onderwerp
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Tabel 8.4 Kenmerkende toelichtingen van Ou-studenten op vraag 1 naar nieuwe onderwer-
pen, en de aspecten van lecrstijlen waarop ze betrekking hebben.

Leerstijl-aspect Toelichtingen

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN
1.1 Diepte-verwerking "Mijn visie op een onderwerp vergetijken met die vaii de

auteur. "
1.3  Concrete verwerking "Meer praktijk-voorbeelden zoeken. "
1.4 Algemeen "Verwerken van studiestof Er zijn meer verschillende

manieren dan ik dacht. "
2. REGULATIESTRATEGIEeN
2.1 Zelfsturing "Hoe  belangrijk  her  voor  mij  is  om naast  de  studiestof van

de Ou ook andere bronnen te raadplegen om zo het
onderwerp   (beter)  te   begrijpen. "

2.4 Algemeen "Bepaalde punten uit de samenvatting van sturings-activi-
teiten Zijn voor mij  belangrijk om  te weten."

3. MENTALE LEERMODELLEN
3.3  Gebruik van kennis "Ik heb mogelijk een te pragmatische instelling ten aanzien

van het  gebruiken van kennis:
"Gebruik van kennis, meer relaties leggen tussen het boek

en de  tastbare werkelijkheid.  
3.6 Algemeen "De relatie tussen de wijze van studeren en mijn eigen

idelen over  teren en onderwijs. "
4. LEERORIENTATIES
4.6 Algemeen "In zijn algemeenheid: ik ben wat meer gaan denken over

het waarom van mijn stu(lie. "
5.    LEERSTIJL ALGEMEEN "De gehete handleiding was voor mij een eerste confronta-

tie  met  mijn eigen wijze van siuderen. "
(Nee) "Ik herkende alles. Maar het is wel interessant om

eens te Sen hoe ik studeer. "

'sturen van leerprocessen'. Onderwerpen die verwijzen naar mentale leermo-
dellen zijn onder meer de praktische toepasbaarheid en bruikbaarheid van
kennis, het nut van samenwerken met medestudenten in studiegroepjes en het
belang van stimulerend onderwijs. Algemene toelichtingen in deze categorie
betreffen in hoofdzaak de opmerkingen van studenten dat ze over het hele
onderwerp nog nauwelijks hebben nagedacht en dat ze zich de relatie tussen
mentale leermodellen en de studie-aanpak niet hadden gerealiseerd. Voor
slechts weinig studenten blijkt 'leeroritntaties' een nieuw onderwerp te zijn.
Wel zeggen sommigen aan het denken gezet te zijn over hun eigen studiemo-
tieven en anderen zich tot dan toe niet te hebben gerealiseerd dat de studie-
motivatie de wijze van studeren beTnvloedt. De categorie 'leerstijl algemeen'
groepeert in hoofdzaak toelichtingen waarin studenten aangeven dat er veel
onderwerpen in de handleiding stonden waarover ze nog weinig hadden
nagedacht.
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Het antwoord dat studenten op deze vraag geven hangt samen met hun studie-
ervaring aan de Ou en vooropleiding. Het is niet significant geassocieerd met
leerstofgebied, leerstijlen, leeftijd en geslacht.
* Studie-ervaring aan Ou. Reeds gestarte studenten hebben in de handleiding
relatief meer onderwerpen ontdekt waarover ze nog niet zo hebben nage-
dacht. Van deze groep beantwoordt 34% de vraag bevestigend, terwijl 19%
van de startende studenten datzelfde antwoord geeft (X (1)=3.8,  p< .05).
* Niveau hoogst voltooide vooropleiding. Studenten die deze vraag bevesti-
gend beantwoorden hebben gemiddeld een lagere vooropleiding dan studenten
die een ontkennend antwoord geven (F(1,155) =4.4,   p < .05). Opvallend   is
vooral  dat  van de studenten  met  een  LO-,  LBO- of MAVO-vooropleiding
50% zegt nieuwe onderwerpen tegengekomen te zijn, tegen slechts 8% van
de studenten met een voltooide wetenschappelijke vooropleiding. Bij de
overige studenten ligt dit percentage tussen 27 en 29.

Vraag 2. Vindt u dat u door het doomemen van de handleiding meer inzicht
in uw manier van studeren hebt gekregen?

78             46 % nee

87             52 % ja (bijvoorbeeld?)
4 2% geen antwoord

Tabel 8.5 geeft een categorisering weer van de toelichtingen die studenten bij
deze vraag schreven en in tabel 8.6 zijn enkele voorbeelden opgenomen. De
categorie 'diepte-verwerking' groepeert toelichtingen met als gemeenschappe-
lijk kenmerk dat studenten tot het inzicht zijn gekomen dat ze te weinig
relaties leggen tussen leerstofonderdelen en onvoldoende structuur aanbrengen
in de studiestof. De inzichten over de stapsgewijze verwerking betreffen de
conclusie van studenten dat hun studie-aanpak te oppervlakkig en eenzijdig is,
dat ze te veel uit het hoofd leren, te vaak de leereenheden herlezen en deze
ook te gedetailleerd en te afzonderlijk bestuderen. Als algemeen inzicht over
verwerkingsstrategiean noemen studenten onder meer de hele manier waarop
ze tot dan toe de studiestof verwerkten en wat daaraan verbeterd kan worden.
Toegenomen inzichten in de eigen zelfsturing betreffen met name de algeme-
ne conclusie dat men onvoldoende zelfgestuurd en systematisch te werk gaat
bij het studeren. Studenten die dit verder specificeren noemen onder meer dat
ze studeren zonder planning, hun leerresultaten te weinig toetsen, een te
onregelmatig studietempo hebben en te weinig andere literatuur dan de Ou-
studieboeken raadplegen. De toelichtingen in de categorie 'regulatiestrate-
giejn algemeen' verwijzen alle naar het hele onderwerp 'sturen van leerpro-
cessen'. Meer inzicht  in de eigen mentale leermodellen is alleen verworven
ten aanzien van die opvattingen waarin studeren wordt gezien als het opbou-
wen, opnemen en gebruiken van kennis. Studenten zijn bijvoorbeeld tot de
conclusie gekomen dat ze studeren te veel zien als het passief opnemen van
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Tabel 8.5 Aantal en percentage toelichtingen van Ou-studenten bij vnlag 2 naar toegenomen
inzichten, ingedeeld naar de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Toelichtingen Niveau 1 Niveau 2

Leerstijl-aspecten    N %N%

1. VERWERKINGSSTRATEGIEeN    26  30
1.1    Diepte-verwerking                                                                                                              7                  8

1.2 Stapsgewijze verwerking                                                                                              11                13

1.4    VerwerkingsstrategieEn  algemeen                                                                                          8                     9

2. REGULATIESTRATEGIEEN     18  21
2.1    Zelfsturing 11      13

2.2 Externe sturing                                                               1          1
2.4 Rei;ulatiestrategietn algemeen                                                 6          7

3. MENTALE LEERMODELLEN                   13        15
3.1     Opbouw van kennis                                                                                                                             5                     6

3.2  Opname van kennis                                                              3          3
3.3    Gebruik van kennis                                                                                                            4                 5

3.6 Mentale leermodellen algemeen                                                                                 1                  1

4. LEERORIENTATIES        4  5
4.1    Persoonlijk  geinteresseerd                                                                                              1                  1

4.2 Certificaatgericht                           2    2
4.3 Testgencht                              1    1

5. LEERSTIJL ALGEMEEN                            26        30

TOTAAL                                                                    87         100

aangeboden kennis en te weinig als een eigen actieve opbouw van kennis.
Ten aanzien van het gebruiken van kennis zijn de verworven inzichten
verschillend: sommigen vinden dat ze een te pragmatische opvatting hebben,
anderen daarentegen denken juist dat ze zich meer zouden moeten richten op
de toepasbaarheid van de studiestof. De toelichtingen in de categorie 'leerstijl
algemeen' bestrijken een brede variBteit aan toegenomen inzichten. Studenten
noemen onder meer dat ze aan het denken zijn gezet over hun studie-aanpak,
een duidelijker beeld hebben gekregen van de wijze waarop ze studeren en
wat ze daaraan zouden kunnen verbeteren, dat alles op een rijtje is gezet en
ze meer overzicht hebben gekregen. Anderen geven aan ze hun eigen manier
van studeren hebben kunnen vergelijken met de gewenste en dat ze daardoor
beter weten of ze op de goede weg zitten.
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Tabel 8.6 Kenmerkende toelichtingen van Ou-studenten op vraag 2 naar toegenomen
inzichten, en de aspecten van leerstijlen waarop ze betrckking hebben.

Lecrstijl-aspect Toelichtingen

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN
1.1 Diepte-verwerking "Ik heb nog te weinig tijd besteed om de samenhang van

elementen  in  de studiestof grondig  na  te  gaan."
1.2     Stapsgewijze  verwerking          "Ik    studeerde    tot    nu    toe    k    detaillistisch     (rijtjes     uit    het

hoofd leren enz.). "
2. REGULATIESTRATEGIEEN
2.1    Zelfsturing "Ik ben erachter gekomen dat ik zonder duidelijke plan-

ning studeer. hier probeer ik direct verandering in te
brengen."

2.4 Algemeen "Met name ten aanzien van de sturing. "
3. MENTALE LEERMODELLEN
3.1    Opbouw  van kennis "Ik moet verbeteringen aanbrengen in de opbouw van de

kennis. "
3.2    Opname van kennis "Her    onderdeet    'Opname    van   kennis'   rene    me    aan   her

denken over mijn manier van studeren. "
3.3    Gebruik  van kennis "Ik wist niet dat ik zo weinig toepasbaarheid van het cur-

susmateriaal verwacht. "
5.      LEERSTUL  ALGEMEEN    "Je   staat   stil   bij   jezelf  en  ziet   in  dat  je   sommige   zaken

beter  anders kunt aanpakken. "
"Er is duidetijk naar voren gekomen war mijn sterke en

zwakke kanten zyn. "
(Nee) "Maar ik heb wei een duidetijk overzicht gekregen

en alle  punten staan nu nerjes op een rijoe..

De antwoorden van studenten op deze vraag naar toegenomen inzichten
blijken samen te hangen met studie-ervaring aan de Ou, leerstofgebied,
vooropleiding en leerstijlen, maar niet met leeftijd en geslacht.
* Stu(lie-ervaring aan Ou. Reeds begonnen studenten geven wat vaker dan
hun startende studiegenoten aan tot meer inzicht in hun manier van studeren
te zijn gekomen: 58 tegenover 43% (X2(1)-3.3, p<.10).
* Leerstofgebied. Betrekkelijk grote verschillen in antwoorden treden op
tussen studenten uit verschillende leerstofgebieden   (32(6)= 15.1,   p< .05).
Met  name veel studenten Natuurwetenschappen (90%), Sociale wetenschap-
pen (71%) en Rechten (61%) zeggen tot meer inzicht te zijn gekomen. Van
de studenten Beleids- en Bestuurswetenschappen geeft slechts   21 % hetzelfde
oordeel.   Bij de studenten  van de overige drie leerstofgebieden varieert  het
percentage ja-antwoorden tussen 43 en 56.
* Niveau hoogst voltooide vooropleiding. Studenten die deze vraag bevesti-
gend beantwoorden hebben gemiddeld een lagere vooropleiding dan studenten
die 'nee' hebben aangekruist (F(1,158)=6.9, p< .01). Met name de studenten
met een wetenschappelijke vooropleiding springen eruit met maar 17 %   ja-
antwoorden. In sterk contrast hiermee geven veel studenten met een voorop-
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leiding op LO-, LBO- of MAVO-niveau (65%) of op MBO-niveau (68%)
hier aan tot meer inzicht te zijn gekomen, terwijl die percentages bij studen-
ten met een HAVO/VWO- en HBO-vooropleiding op 54 en 51 liggen.
* Leerstulen. Het zijn met name studenten met een ongerichte en reproduktie-
gerichte leerstijl die deze vraag bevestigend beantwoorden. Studenten die met
ja antwoorden hebben hogere scores dan studenten die ontkennend antwoor-
den op drie van de vier ILS-schalen die de ongerichte stijl kenmerken:
stuurloos leergedrag   (F(1,107)=5.1,   p< .05), de ambivalente leeroriantatie
(F(1,163) =5.9,  p <.05)  en het mentale leermodel waarin veel waarde wordt
gehecht aan samen studeren met medestudenten (F(1,163)=7.8,  p <.01).  Ook
scoren studenten die blijk geven tot meer inzicht te zijn gekomen hoger op
twee aspecten van de reproduktiegerichte leerstijl: de testgerichte leerorilinta-
tie  (F(1,163)=5.3,  p < .05)  en het mentale leermodel waarin het opnemen
van kennis centraal staat (F(1,163)=3.5,  p < .10). Studenten  die deze vraag
met ja beantwoorden scoren gemiddeld echter lager dan studenten die 'nee'
hebben aangekruist op twee aspecten van de betekenisgerichte leerstijl: de
kritische verwerkingsstrategie (F(1,107)=5.1 ,   p <.05)   en de zelfgestuurde
regulatiestrategie gericht op eigen leerprocessen en -resultaten
(F(1,107)-3.7, p<.10).

Vrang 3. Bent u suggesties tegengekomen die u toe witt gaan passen in uw
eigen studie-aanpak?

81 48% nee

81 48% ja (kunt u deze met enkele steekwoorden aangeven?)

7 4% geen antwoord

Tabel 8.7 laat de spreiding zien van de toelichtingen die studenten bij hun
antwoorden schreven en tabel 8.8 geeft voorbeelden ervan  weer.   Meer  dan  de
helft van de toelichtingen heeft betrekking op de beide leerstrategieen van de
betekenisgerichte leerstijl: diepte-verwerking en zelfsturing. Deze categoriean
zijn daarom in tabel 8.7 verder uitgesplitst naar niveau 3 van het analysesche-
ma. Alle toelichtingen in de categorie8n 'diepte-verwerking' en 'concrete
verwerking' verwijzen naar het vaker gebruik willen gaan maken van
relaterende, structurerende, la'itische, concrete en toepassende verwerkingsac-

tiviteiten bij het studeren. De suggesties die betrekking hebben op de stapsge-
wijze verwerking verschillen naar gelang de substrategie. Studenten geven
aan de studiestof minder te gaan memoriseren dan ze tot dan toe deden of
meer een analytische strategie te willen gebruiken. Algemene toelichtingen
over verwerkingsstrategieBn betreffen bijvoorbeeld de gehele samenvatting
over de verwerking van studiestof, de stof actief bestuderen en beter selecte-
ren tussen hoofd- en bijzaken. De grote meerderheid van suggesties die
betrekking hebben op regulatiestrategieEn verwijst naar de zelfgestuurde
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Tabel 8.7 Aantal en percentage toelichtingen van Ou-studenten bij vraag 3 naar bruikbare
studie-suggesties, ingedeeld naar de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Toelichtingen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Leerstul-aspecten N%N%N%

1.  VERWERKINGSSTRATEGIEEN 37  42
1.1 Diepte-verwerking          16 18
1.1.1   Relateren en structureren 89
1.1.2 Kritisch verwerken 44
1.1.3 Diepte-verwerking algemeen 44
1.2 Stapsgewijze verwerking 89
1.3 Concrete vet-werking 67
1.4 Verwerkingsstrategictn algemeen 78

2. REGULATIESTRATEGIEEN 32 36
2.1        Zelfsturing                                                                                                            29                33

2.1.1  Leerproces en -resultaten                                                                                                  20             23

2.1.2  Tijdplanning en -besteding 33
2.1.3 Leerinhoud 44
2.1.4 Zelfsturing algemeen 22
2.2 Externe sturing                                              1         1
2.4 RegulatiestrategieEn algemeen 22

3. MENTALE LEERMODELLEN      4          4
3.1        Opbouw van kennis                                                                                        1                    1

3.5 Samen studeren 33

4. LEERORIENTATIES   1 1
4.1 Persoonlijk geinteresseerd                                                              1                 1

5. LEERSTIJL ALGEMEEN            15        17

TOTAAL      89 100

strategie. Studenten geven aan meer gebruik te willen gaan maken van
orienterende, plannende, diagnostische, toetsende, evaluatieve en reflectieve
regulatie-activiteiten. Ook worden suggesties genoemd als regelmatiger
studeren, meer literatuur bestuderen dan alleen het studiemateriaal en meer
zelfstandig en zelfgestuurd te werk gaan in het algemeen. Vier keer wordt
door studenten gewezen op mentale leermodellen als suggestie om toe te gaan
passen, waarvan er drie betrekking hebben op het voornemen meer met
andere studenten te gaan samenwerken bij de studie. Als suggestie die
betrekking heeft op meer algemene leerstijl-aspecten wordt vooral een
veelzijdiger studie-aanpak genoemd, het flexibeler gebruik maken van
verschillende leeractiviteiten.
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Tabel 8.8 Kenmerkende toelichtingen van Ou-studenten op vraag 3 naar bruikbare studie-

suggesties, en de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Leerstijl-aspecten Toelichtingen

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN
1.1 Diepte-verwerking "Niet proberen om alles in me op te nemen, maar meer de

bredere verbanden leggen en op die manier de zaak
vasthou(len "

1.2  Stapsgewijze verwerking "Minder  letterlijk  uit  mijn  hoofd  leren."
"Analyseren. de details beter taren doordringen en er

vooral meer  aandacht aan  besteden. "
1.3     Concrete verwerking "Stof actief bestuderen door vergelijking met praktijker-

varing  en andere infonnatiebronnen."
1.4 Algemeen "De leeractiviteiten die in de samenvatting over verwer-

king  van studiestof opgesomd worden  lijken  mij  nuttig."
2. REGULATIESTRATEGIEEN
2.1 Zelfsturing "Zelf vragen stelien.

"Toersen  via in  eigen woorden samenvatten van  leerstof'
"Meer aandacht geven aan mijn manier van studeren in

plaats  van alleen  aan de  inhoud."
"Toch mezelf dwingen schematisch en regelinatig te stude-

ren."

5.       LEERSTUL  ALGEMEEN     "lk  ben  overal  wel  suggesties  tegengekomen. "
"Gevarieerder gebruik gaan maken van de leeractivitei-

ten. "

De antwoorden op deze vraag naar bruikbare studie-suggesties blijken samen
te hangen met studie-ervaring aan de Ou, vooropleiding en leerstijlen. Met
leerstofgebied, leeftijd en geslacht zijn er geen significante verbanden.
* Smdie-ervaring aan Ou. Van de startende studenten beantwoordt 40% deze
vraag met instemming, terwijl dat percentage bij de reeds gestarte studenten
op 55 ligt (X2(1)=3.1, p<.10).
* Niveau hoogst voltooide vooropleiding. Studenten die aangeven bruikbare
studie-suggesties tegengekomen te zijn hebben over het algemeen een lagere

vooropleiding dan studenten die niets bruikbaars hebben gezien
(F(1,154)-8.3,   p<.01). Het meest wordt deze vraag   met ja beantwoord
door studenten met een LO-,  LBO- of MAVO-vooropleiding (69%), gevolgd
door studenten met MBO (59%), HAVO/VWO (55%), HBO (42%) en WO
(25%) als vooropleiding.
* Leerst07en. Ook bij deze vraag zijn het met name de ongerichte en repro-
duktiegerichte leerstijlen die samenhangen vertonen met het antwoord.
Studenten die aangeven suggesties toe te willen gaan passen scoren hoger dan
de studenten die dat niet willen op alle vier aspecten van de ongerichte
leerstijl: stuurloos leergedrag (F(1,104) = 12.0,    p < .001), de ambivalente
leeroriEntatie (F(1,159)= 19.2,  p < .001),  en de mentale leermodellen waarin
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veel waarde wordt gehecht aan stimulerend onderwijs (F(1,159)=3.6,
p<.10) en samenwerking met medestudenten (F(1,159)=11.0, p<.001).
Ook hebben studenten die bruikbare studie-suggesties zijn tegengekomen
hogere scores op drie aspecten van de reproduktiegerichte leerstijl: de
memoriserende en herhalende verwerkingsstrategie (F(1,104)-2.9,   p<.10),
de testgerichte leerorientatie (F(1,159)=13.8, p<.001) en het mentale
leermodel waarin het opnemen van aangeboden kennis centraal staat
(F(1,159) =9.4,    p < .01). In vergelijking    met    studenten die ontkennend
antwoorden op deze vraag hebben studenten die wel op bruikbare ideeen zijn
gebracht verder een hogere score op de beroepsgerichte leeroriEntatie
(F(1,159)=3.0, p< .10) en een lagere score op de kritische verwerkingsstra-
tegie (F(1,104)-5.0, p<.05).

8.2.2.2 Tijdbesteding

Vrang 4. Hoeveel tijd heeft u ongeveer besteed aan het invullen van de
vragenlijst?

Alleen deel B ingevuld: Zowel deel A als B ingevuld:

Gemiddelde 40 minuten Gemiddelde 58 minuten
Standaarddeviatie 23 minuten Standaarddeviatie 35 minuten

1 - 30 minuten       34 60% 1 -  30 minuten 27 25%
31 - 60 minuten       15 26% 31 - 60 minuten      49      44%
Meer dan 60 min 8 14% 61 - 90 minuten      21      19%
Geen waarde 0 0% Meer  dan  90  min           11             10%

Geen  waarde                          2                 2%

* Stu(lie-ervaring aan Ou. Zoals boven reeds is gezegd, behoefden de starten-
de studenten alleen deel B van de 144-item versie van de ILS in te vullen,
terwijl de reeds gestarte studenten zowel deel A als deel B in moesten vullen.
De startende studenten deden er gemiddeld 40 minuten over, de gestarte
studenten hadden gemiddeld bijna een uur nodig. Dit verschil in tijdbesteding
isstatistisch significant (F(1,163)=12.3, p<.001).
Bij het berekenen van de samenhangen tussen bestede tijd en achtergrond- en
leerstijlkenmerken van studenten werd daarom gecontroleerd voor het deel
van de vragenlijst dat studenten hadden ingevuld. De variabele 'studie-
ervaring aan de Ou' werd daartoe als covariaat gebruikt bij de partiBle
correlaties en variantie-analyses. Dit leverde als resultaat op dat de tijd die
studenten hadden besteed aan het invullen van de ILS met geen enkele van
deze variabelen significant samenhangt: niet met leerstofgebied, niveau van
de hoogst voltooide vooropleiding, leerstijlen, leeftijd en geslacht.
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Vraag 5. Hoeveel tijd heeft u ongeveer besteed aan het berekenen van de
scores op  de  verschillende   onderdelen   en  het  doomemen  van  de  handleiding ?

Alleen deel B doorgenomen: Zowel deel A als B doorgenomen:

Gemiddelde 65 minuten Gemiddelde 80 minuten
Standaarddeviatie 43 minuten Standaarddeviatie 45 minuten

1 - 30 minuten       12 21% 1 -  30 minuten      14      13%
31 - 60 minuten       23 40% 31  -    60  minuten            39            35 %

61 - 90 minuten       12 21% 61   -    90  minuten              25              23 %

Meer dan 90 min 7 12% 91  - 120 minuten           11             10%

Geen waarde 3 5% Meer  dan  120  min        16            15 %

Geen waarde                  5            4%

* Smdie-ervaring aan Ou. De startende studenten deden gemiddeld iets meer
dan 1 uur over het doornemen van de algemene Inleiding en deel B van de
conceptversie van de handleiding. De reeds begonnen studenten gebruikten
gemiddeld 1 uur en 20 minuten voor het doornemen van de handleiding. Dit
verschil in tijdbesteding is statistisch significant (F(1,158)=4.1, p<.05). Ook
hier werd daarom bij het berekenen van samenhangen tussen bestede tijd en
achtergrond- en leerstijl-kenmerken gecontroleerd voor het deel van de
handleiding dat studenten hadden doorgenomen.
* Niveau hoogst voltooide vooropleiding. Naarmate de vooropleiding van
studenten hoger is besteden zij minder tijd aan het verwerken van de inhoud
van de handleiding    (r„t=-.16,    p< .05).    Met name studenten met Lager
Onderwijs, LBO of MAVO als hoogst voltooide vooropleiding wijken in de
tijd die ze hebben besteed af van de andere studenten. Deze studenten hebben
gemiddeld 1 uur en 45 minuten nodig gehad, terwijl de gemiddelde benodig-
de tijd voor studenten met een ander vooropleidingsniveau varieert tussen 1
uur en 4 minuten en 1 uur en 15 minuten.
* Leerstijlen. Studenten besteden meer tijd aan het doornemen van de
handleiding naarmate zij hoger scoren op twee aspecten van de ongerichte
leerstijl: de mentale leermodellen waarin stimulerend onderwijs  (rA-•29,
p<.001) en samen studeren met medestudenten (rpn =.17, p<.05) centraal
staan. Ook naarmate studenten hogere scores hebben op vier aspecten van de
reproduktiegerichte leerstijl hebben ze meer tijd nodig voor de handleiding:
de   memoriserende en herhalende   (r = .1 8,   p< . 10) en analyserende verwer-
kingsstrategietn (r=.29, p<.01), de testgerichte leeroriEntatie (rpart=·22,
p < .01)  en het mentale leermodel waarin veel waarde wordt gehecht  aan  het
opnemen van aangeboden kennis (rpart=.21,  p< .01). Een derde leerstijl  die
samenhangt met de bestede tijd is de betekenisgerichte. Studenten besteden
meer tijd aan het doornemen van de handleiding naarmate zij hoger scoren op
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de zelfgestuurde regulatiestrategie gericht op leerinhouden   (r = . 16,   p< . 10)
en op de persoonlijk geinteresseerde leerorientatie (rpa,t=·16,  p <.05).
De tijd die studenten aan de handleiding hebben besteed houdt geen signifi-
cant verband met leerstofgebied, leeftijd en geslacht.

8.2.2.3 Onderlinge relaties van leereffecten en tijdbesteding

Ook werden onderlinge verbanden tussen de antwoorden op de drie vragen
naar leereffecten en de twee vragen naar tijdbesteding onderzocht. De
leereffecten blijken alle drie significant met elkaar samen te hangen. Van de
studenten die bij vraag 1 hadden aangegeven geen nieuwe onderwerpen
tegengekomen te zijn, geeft 39% bij vraag 2 aan wel meer inzicht te hebben
gekregen in hun manier van studeren. Van de studenten die wel nieuwe
onderwerpen hadden gezien is 87% ook tot meer inzichten gekomen
( 2(1)=30.7, p< .001). Van de studenten die bij vraag 1 hadden aangegeven
geen nieuwe onderwerpen tegengekomen te zijn, antwoordt 37% bij vraag 3
wel suggesties tegengekomen te zijn die ze toe willen gaan passen in hun
eigen studie-aanpak. Daarentegen  zegt  85 %  van de studenten  die wel nieuwe
onderwerpen tegengekomen waren, ook bruikbare studie-suggesties gezien te
hebben (X (1)=29.7,  p< .001).  Van de studenten die bij vraag 2 hadden
geantwoord niet meer inzicht in hun manier van studeren te hebben gekregen,
antwoordt 19% bij vraag 3 wel suggesties tegengekomen te zijn die ze toe
willen gaan passen. Van de studenten die wel meer inzichten hadden verwor-
ven geeft 77% aan ook bruikbare studie-suggesties tegengekomen te zijn
(X2(1)=54.1, p<.001).

De bestede tijd aan het invullen van de ILS (vraag 4) correleert significant
met de bestede tijd aan het doornemen van de handleiding (waag 5), onder

constanthouding van het deel van het adviespakket dat studenten hadden
doorgenomen (r =.23, p<.01). De tijd besteed aan het invullen van de ILS
hangt niet significant samen met de antwoorden op de drie vragen naar
leereffecten. De tijd besteed aan het doornemen van de handleiding (waag 5)
vertoont significante verbanden met de antwoorden op alle drie vragen naar
leereffecten, met het doorgenomen onderdeel van Studeer wijzer als covari-
aat. Studenten die bij vraag 1 aangeven onderwerpen tegengekomen te zijn
waar ze eerder  nog  niet  zo  bij stil hadden gestaan, hebben gemiddeld langer
gedaan over de handleiding dan studenten die geen nieuwe onderwerpen
hebben aangetroffen (91 versus 68 minuten, F(1,151)=6.9, p< .01). Studen-
ten die bij vraag 2 aangeven meer inzicht in hun eigen manier van studeren
te hebben gekregen, hebben gemiddeld 1 uur en 28 minuten besteed aan de
handleiding, terwijl studenten die niet tot meer inzicht zijn gekomen daar
gemiddeld 60 minuten over hebben gedaan    (F(1,155) = 14.4,     p < .001).
Studenten die bij vraag 3 aangeven studie-suggesties tegengekomen te zijn die

ze willen gaan toepassen hebben gemiddeld genomen ook langer over de
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handleiding gedaan dan studenten die geen bruikbare suggesties hebben

gezien (91 versus 59 minuten, F(1,152)=19.3, p< .001).

8.2.2.4 Andere evaluatievragen

Uit de antwoorden op de andere vragen van het evaluatieformulier kan
worden afgeleid dat studenten de duidelijkheid, begrijpelijkheid, diepgang,
omvang, volledigheid en dergelijke van het instructieprogramma positief
waarderen. Zo vond 93 % de beschrijving voor het invullen van de uitspra-
kenlijst duidelijk genoeg. Voor 89% van de studenten leverde de berekening
van de scores geen problemen op. 61% vond de studie-adviezen die bij elk
onderdeel werden gegeven duidelijk en begrijpelijk, 36% redelijk duidelijk.
De vraag of studenten adviezen tegengekomen waren die ze oppervlakkig
vonden of te algemeen werd door 85% ontkennend beantwoord. De omvang
van de handleiding werd door 81% als goed beoordeeld, door 12% als te
lang    en    door    4 %    als    te    kort. He taalgebruik    werd door 92% duidelijk
gevonden. Eveneens    92 %     vond de handleiding de moeite waard    om    te

bewaren. Bij 90% van de studenten had het invullen van de uitsprakenlijst en
het doornemen van de handleiding geen vragen opgeroepen die ze graag met
een  consulent of studiebegeleider zouden willen bespreken. Tenslotte  gaf 85 %
aan in de handleiding geen aspecten van studeren aan de Open universiteit

gemist te hebben.

8.2.2.5 Korte vragenlijst studiehandleiding

Om welke reden(en) ziet u af van deelname aan het ortderzoek naar de
studiehandleiding ?

9 12% ik heb voldoende inzicht in mijn manier van studeren
39 54% tijdgebrek
23 32% ik ben nog niet of nog te kort met de studie bezig

1            1%           onderzoek is niet anoniem
11 15% handleiding is te omvangrijk
2 3% ik doe uit principe niet mee aan onderzoek

26          36% andere reden, nl.: . . . . . . . . . . . .

In de 'korte vragenlijst studiehandleiding' die non-respons studenten een
maand na de herinneringsbrief ontvingen werd hen gevraagd naar de redenen
om niet aan het onderzoek deel te nemen. Hierboven staan de frekwenties en

percentages vermeld van de studenten die de voorgedrukte antwoordalterna-
tieven aankruisten. In tabel 8.9 staan de andere redenen weergegeven die
studenten ter toelichting erbij schreven, alsmede enkele kenmerkende voor-
beelden  van deze toelichtingen. 'Tijdgebrek', 'andere reden'  en   'ik  ben  nog

niet of nog te kort met de studie bezig' zijn de drie meestgekozen voorge-
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Tabel 8.9 Aantal toelichtingen van Ou-studenten bij de vraag naar anderc redenen voor niet-
declname aan het onderzoek, ingedeeld naar categoricEn van deze andere redenen, en
kenmerkende toelichtingen  van deze redenen.

Categorie redenen N % Toelichtingen

Studeert niet aan de Ou 9    38   "Ik ben nooit met de siudie gestart door
gewijzigde  prive-omstandigheden."

"Ik heb de studie  gestaala. "
Tijdgebrek voor de studie 7 29     "Ik heb er taken bij gekregen, waardoor te

weinig tijd  overblillt voor studie.  
"Vorige maand ben ik bevallen zodat er

momenteel geen tijd overbliift voor andere
zaken."

Ongevraagd toesturen                 2             S           "Het  spot  me   u  niet  van  dienst   k   kunnen
zijn, maar ik heb inderdaad principifte
bezwaren tegen wagenlijsten die men
toegestuurd    krijgt,    zonder    dat    men    daar-

voor eerst geraadpleegd is.  
Geen behoefte aan hulp           2          8         "Het studeren gaat gewoon goed. "
Diversen 4 17 "Ik heb een grondige hekel aan het invullen

van fonnulieren.
TOTAAL    24 100

drukte antwoorden. Van de andere redenen hebben de meeste betrekking op
het gegeven dat studenten de studie hebben afgezegd, uitgesteld of gestaakt.
Verder kunnen relatief veel studenten door andere bezigheden te weinig tijd
besteden aan hun studie, laat staan dat ze tijd vrij kunnen maken om mee te
werken aan een onderzoek over die studie.

8.3 Samenstelling  van de eindversie  van het instructieprogramma:
Vaardig Studeren

Op grond van de resultaten van het bovenbeschreven onderzoek en een
soortgelijk onderzoek onder consulenten van de Ou werd de eindversie van
het instructieprogramma samengesteld. De suggesties die consulenten en
studenten hadden gegeven om het pakket op bepaalde punten te verbeteren
vormden de basis om Smdeer W#zer nog eens grondig door te nemen en
waar nodig of wenselijk bij te stellen. Aan de Inventaris Leerstijlen zelf werd
weinig veranderd. Alleen werd, om de invultijd nog wat te bekorten, het
aantal items teruggebracht van 144 tot 120. De procedure waarmee dit
gebeurde is reeds in hoofdstuk 5 beschreven en resulteerde in vrijwel gelijk-
blijvende, op sommige punten zelfs verbeterde psychometrische kwaliteiten.

De Handleiding voor studenten werd waar nodig bijgesteld. Aan het begin
van de Inleiding  werd  een stuk toegevoegd waarin  kort  het  doel, de opbouw,
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de werkwijze en de benodigde tijd voor het adviespakket werden beschreven.
Verder werd de procedure voor het berekenen van de scores sterk vereenvou-
digd. In plaats van het vermenigvuldigen van de schaalscores met een
bepaalde factor, konden studenten nu een afgeleide score tussen 1 en 5
aflezen uit een tabel recht onder de schaal met items. Deze afgeleide sc-ore

werd gebaseerd op een normeringsgroep van de studenten uit onderzoeken
Ou-2 en Ou-3, in totaal 386 studenten. Alle feedback op de schaaiscores,
waarbij ingegaan werd op de essentie van de groep uitspraken en verschillen
tussen groepen studenten, en waarin studie-adviezen werden gegeven werd
kritisch doorgenomen en grondig vernieuwd. De samenvattingen van de
verschillende studie-activiteiten werden uitgebreid. Deze studie-activiteiten
werden door middel van een groot aantal voorbeelden verduidelijkt. Het
leerstijlprofiel dat studenten aan het einde van de handleiding konden tekenen
was door de vereenvoudigde procedure voor het berekenen van de scores ook
vereenvoudigd. Hierna werd een nieuw slothoofdstuk toegevoegd waarin
studenten werden gestimuleerd conclusies ten aanzien van hun leerstijl te
trekken en in eigen woorden op te schrijven op welke punten zij hun leerstijl
zouden willen bijstellen, uitbreiden, veranderen of zo zouden willen laten. Bij
de aanbevolen literatuur tenslotte werden nog een drietal boeken toegevoegd.
Dit alles resulteerde in een boekwerk van 55 pagina's.

De titel van de Handleiding voor consulenten werd gewijzigd in Handleiding
voor consulenten en studiebegeleiders. Ten opzichte van de conceptversie
werd ook deze hele tekst grondig doorgenomen en waar nodig of wenselijk

bijgesteld, waardoor een boekwerk ontstond van 68 pagina's. Om verwarring
met de reeds bestaande Studiewijzers van de Ou te vermijden werd ook de
naam van het instructieprogramma veranderd van Studeer Wijzer tot Vaardig
Studeren. Sindsdien is Vaardig Studeren in gebruik bij de studie-advisering
en studiebegeleiding van de Open universiteit.

8.4 Onderzoek KUB-3

Ter bevordering van de vaardigheid tot zelfstandig studeren van KUB-
studenten werd een procesgericht instructieprogramma ontwikkeld, gebaseerd
op de eindversie van Vaardig Studeren zoals hierboven beschreven. De
Inventaris Leerstijlen en de Handleiding voor studenten werden aangepast aan
de context van contactonderwijs en aangevuld met twee werkcolleges van elk
anderhalf uur. De aangepaste onderdelen van Vaardig Studeren werden

getiteld Vaardig Psychologie Studeren. Ret gehele    instructieprogramma,
bestaande uit het schriftelijk pakket en de werkcolleges, la:eeg de eenvoudige
Stel Cursus Studievaardigheden.
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8.4.1 Methode

Studenten. Voor dit onderzoek kwamen in principe alle studenten in aanmer-
king die zich voor de eerste keer hadden ingeschreven voor het propedeutisch
programma Psychologie aan de KUB. Op het moment dat het onderzoek
startte, in september aan het begin van het studiejaar, betrof dit 152 studen-
ten. Van hen was bij aanvang van het studiejaar de inschrijving verwerkt en
waren achtergrondgegevens beschikbaar. Van deze studenten woonden er 111
het eerste werkeollege   van de cursus Studievaardigheden  bij.   Op het tweede
werkcollege waren 74 studenten aanwezig, van wie er 72 een ingevuld
evaluatieformulier inleverden. 68 studenten waren present op beide werkcol-
leges. De ILS werd ingeleverd door 55 studenten, die allemaal minstens 6dn
werkcollege Studievaardigheden hadden bijgewoond.

Cursus Inteiding in de Psychologie. De cursus Inleiding in de Psychologie
was de eerste cursus in het propedeutisch programma en werd als blokcursus
verzorgd gedurende de eerste anderhalve maand van het studiejaar. De cursus
was verplicht voor alle Psychologie-studenten en maakte deel uit van het
propedeutisch examen. Er waren twee onderdelen: Geschiedenis van de
Psychologie en Hedendaagse Psychologie. Bij beide onderdelen werden zowel
hoorcolleges als werkcolleges gegeven. Het studiemateriaal bestond voor
Hedendaagse Psychologie uit een Amerikaans leerboek en voor het histori-
sche onderdeel uit enkele Nederlandstalige werken. Beide onderdelen werden
schriftelijk getentamineerd. Het eerste tentamen van Geschiedenis van de
Psychologie bestond uit 5 open vragen, het eerste tentamen van het heden-
daagse onderdeel uit 30 meerkeuzevragen. Van deze beide tentamens waren
de scores van alle deelnemers op item-niveau beschikbaar.

Inventaris Leerstijlen. In dit onderzoek werd de aan het contactonderwijs
aangepaste eindversie van de ILS gebruikt met 120 items. Zoals reeds in
hoofdstuk 5 is beschreven waren deze aanpassingen minimaal en hielden
alleen in dat sommige Ou-specifieke begrippen vervangen werden door
vergelijkbare termen in het contactonderwijs.

Handleiding voor studenten. De aanpassingen in dit onderdeel van het
programma waren eveneens minimaal en bestonden er hoofdzakelijk uit dat
Ou-specifieke begrippen als 'consulent', 'studiebegeleider', 'zelftoets'    en
dergelijke vervangen werden door min of meer equivalente begrippen in de
context   van het contactonderwijs, zoals 'docent', en 'vragen   in   het  boek'.
Ook enkele andere Ou-specifieke passages werden vervangen door meer
algemene bewoordingen. De normgroep zoals die in de Ou-versie werd
gebruikt, 386 Ou-studenten, werd vervangen door de 189 Psychologie-
studenten uit onderzoek KUB-2. De alinea's in de Ou-versie over verschillen
in ILS-schaalscores tussen studenten van verschillende leerstofgebieden,



Procesgerichte instructie in leer- en denkstrategieen   213

vooropleidingen, leeftijden en geslachten werden in de KUB-versie, gezien de
grotere homogeniteit van de proefgroep op deze variabelen, geschrapt.

Wed:colleges. Aan de werkcolleges van de cursus Studievaardigheden lagen
dezelfde procesgerichte instructieprincipes ten grondslag als die waarop het
instructieprogramma 'Vaardig Studeren' was gebaseerd. Deze staan beschre-
ven bij onderzoek   Ou-3. De werkcolleges startten  een  week na aanvang  van
de cursus Inleiding in de Psychologie. Het tweede en laatste werkcollege van
deze cursus werd een week later gegeven. Deze cursus was niet verplicht en
maakte geen deel uit van het propedeutisch examen. De totale groep prope-
deuse-studenten was voor de werkcolleges opgesplitst in vier werkgroepen
van ongeveer dezelfde grootte: 3 groepen dagstudenten en 1 groep avondstu-
denten. Deze vier groepen la:egen hetzelfde programma. In de werkcolleges
Studievaardigheden werd geen vakinhoudelijke uitleg gegeven over Inleiding
in de Psychologie. Alle instructie was gericht op de wijze van studeren in het
algemeen en die bij Inleiding in de Psychologie in het bijzonder.

Werkcollege 1 kende het volgende programma. (1) Opdracht. Tijdens het
eerste college van de cursus Inleiding in de Psychologie kregen studenten die
de cursus Studievaardigheden wilden volgen de opdracht vddr werkcollege 1
deel B van de ILS in te vullen en deel B van de Handleiding voor studenten
door te nemen. (2) Inleiding. Na het schetsen van de opbouw van de cursus
legde de docent verschillen uit tussen het VWO en wetenschappelijk onder-
wijs in de eisen die aan studenten worden gesteld. Hierbij werd ingegaan op
onder meer het belang van een goede studieplanning en de verschillen in de
hoeveelheid studiestof en de vereiste zelfdiscipline. (3) Mentale leermodellen.
De docent vroeg enkele studenten wat zij onder 'studeren' en 'goed onder-
wijs' verstonden en nodigde de andere studenten uit tot reacties. Ook werd
hen gevraagd verschillen tussen de vijf mentale leermodellen uit de Handlei-
ding aan te geven. Vervolgens werden de twee hoogst- en laagstscorende

studenten op elke ILS-schaal over mentale leermodellen uitgenodigd toe te
lichten waarom zij het eens of oneens waren met de in de betreffende schaal
vervatte opvattingen. Aan de andere studenten werd gevraagd hierop te
reageren. (4) Leerorientaties. De docent lichtte kort de vijf leerorientaties uit
de ILS toe en legde de in onderzoek gevonden samenhangen tussen deze
leerorientaties en de manier van studeren uit. Bij elke orientatie werd gezegd
waar studenten met een hoge of lage score op moesten letten in relatie tot
hun manier van studeren. (5) Planning van de studie. De docent rekende de
studenten voor wat de omvang van de studiestof voor Inleiding in de Psycho-
logie betekende voor het aantal uren dat ze per week zouden moeten stude-
ren, als ze voor de eerste tentamengelegenheid klaar wilden zijn. Op een
transparant werd een concreet voorbeeld van een planning voor dat tentamen
gepresenteerd. Tot slot ontvingen studenten een formulier voor het maken
van een weekplan en het bijhouden van de dagelijkse realisering van dat plan.
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(6) Opdracht. De docent verzocht de studenten vddr het tweede werkcollege
deel A van de ILS in te vullen, deel A en het slothoofdstuk van de Handlei-
ding voor studenten door te nemen, een weekplan te maken en de gerealiseer-
de studietijd bij te houden.

Werkcollege 2 verliep als volgt. (1) Nabespreking studieplan. De docent

vroeg naar ervaringen en moeilijkheden die studenten met het maken en
realiseren van het weekplan gehad hadden, en ging in op persoonlijke
voorkeuren en inhaalmanoevres wanneer de planning niet kon worden
gerealiseerd. (2) Manier van studeren. De docent vroeg enkele studenten hoe
zij de studiestof voor Hedendaagse Psychologie aanpakten. De vraag of
andere studenten het ook zo deden bracht een groepsdiscussie op gang over
de wijze van bestudering van deze stof. Hetzelfde gebeurde met betrekking
tot de studiestof voor Geschiedenis van de Psychologie en voor de cursus
Studievaardigheden. Dit werd gevolgd door een discussie over verschillen in
de manier van studeren bij deze drie cursussen. Hierop werden de acht
verwerkingsactiviteiten uit de Handleiding 66n voor (dn doorgenomen,
waarbij de docent telkens vroeg of studenten deze activiteit gebruikten bij het
studeren, waarom zij dit weI of niet deden, en of studenten moeite had met
die activiteit. Ook gaf de docent concrete voorbeelden van de wijze waarop
elke activiteit gebruikt kon worden bij Inleiding in de Psychologie. Dit
mondde uit in een groepsdiscussie over de waarde van de beschreven verwer-
kingsactiviteiten. Dezelfde procedure werd gevolgd bij de acht sturingsactivi-
teiten uit de Handleiding. (3) Relaties mssen smdie-aaiviteiten en smdieresul-
mten. De docent deelde een handout uit waarin de samenhangen tussen de
ILS-schaalscores van de Psychologie-studenten uit onderzoek KUB-2 en de
door hen behaalde tentamenresultaten per vak waren afgebeeld. Aan studen-
ten werd gevraagd welke conclusies uit deze samenhangen getrokken konden
worden. Benadrukt werd dat sommige vakken een andere wijze van studeren
vereisen dan de andere vakken en dat memoriseren bij vrijwel geen enkel vak
enige samenhang vertoonde met de tentamenresultaten. Studenten werden
aangemoedigd de manier van studeren aan te passen aan wat de omstandighe-
den vereisen, in dit geval het soort vak. De docent sloot dit gedeelte af met
de suggestie conclusies ten aanzien van de eigen leerstijl te formuleren. (4)
Structureren met behulp van schema's. De docent demonstreerde het maken
van een schema waarin de belangrijkste begrippen van een hoofdstuk en de
onderlinge relaties ertussen zijn opgenomen. Studenten werd verzocht een
hoofdstuk uit het studieboek voor Hedendaagse Psychologie in 10 minuten
door te nemen en de in hun ogen belangrijkste begrippen eruit te selecteren.
Vervolgens werd de studenten gevraagd welke relaties deze begrippen hadden
en hoe deze schematisch weergegeven konden worden. Op deze wijze werd
op het bord een schema van een aantal belangrijke begrippen opgebouwd. De
docent wees op het belang van schema's maken voor het houden van over-
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zicht over de studiestof en raadde de studenten aan om bij de andere hoofd-
stukken zelf ook dergelijke schema's te maken.

Evaluatieformulier. De cursus Studievaardigheden werd ge8valueerd door
middel  van een Evaluatieformulier,  dat 8 vragen bevatte. De eerste vraag was
alleen een open vraag. Op de laatste 7 vragen kon de student een antwoord
aankruisen en bij de meeste vragen vervolgens, alhankelijk van het gekozen
antwoord, een toelichting erbij schrijven.

Procedure. Na het tweede werkcollege Studievaardigheden leverden studenten
die aan het onderzoek wilden meewerken de ILS en het Evaluatieformulier
in. Deelnemers aan het onderzoek werd toegezegd dat ze feedback zouden
krijgen over hun tentamenresultaten in relatie tot hun leerstijlen. Deelname
aan het onderzoek geschiedde op vrijwillige basis en studenten werden verder
niet beloond voor hun medewerking.

Variabelen. De volgende variabelen werden gecreeerd.

(1) Leerefecten. De leereffecten werden vastgesteld door middel van vier
vragen op het evaluatieformulier, die ingingen op belangrijkste leereffecten
en kennis-, inzicht- en toepassingseffecten. Studenten werd gevraagd: (1) Wat
zijn de belangrijkste dingen die je in deze cursus hebt geleerd?; (2) Ben je in
de cursus onderwerpen tegengekomen waar je eerder nog niet zo bij stil hebt
gestaan?; (3) Vind je dat je door het volgen van de cursus meer inzicht in je
manier van studeren hebt gekregen?; en (4) Ben je in de cursus suggesties
tegengekomen die je toe wilt gaan passen in je eigen studie-aanpak? De eerste

vraag was een open vraag. De drie volgende vragen konden studenten met ja
of nee beantwoorden, op basis waarvan drie dichotome variabelen werden
aangemaakt. Bij deze laatste drie vragen werd studenten die bevestigend
hadden geantwoord verzocht hun antwoord toe te lichten.

(2) Leerstijlen. Met behulp van de scores van studenten op de Inventaris
Leerstijlen werden 20 variabelen gegenereerd die de leerstijlen van studenten

representeerden (zie hoofdstuk 5).

(3) Achtergrondvariabelen. Van de studenten wiens inschrijving bij aanvang
van het studiejaar reeds was verwerkt waren leeftijd, geslacht en staat van
inschrijving (voltijd- of deeltijdstudent) bekend uit de gegevens die ze bij
inschrijving hadden verstrekt.

(4) Presentie op cursus studievaardigheden.  Aan het begin van elk werkcol-
lege werd de aanwezigheid van alle studenten uit die werkgroep genoteerd.
Op basis hiervan werden drie variabelen gecreferd: (1) presentie op het
eerste werkcollege, met als waarden 0 (niet) en 1 (wel); (2) presentie op het
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tweede werkcollege, met dezelfde waarden; en (3) totale presentie, met als
waarden 0, 1 en 2 werkcolleges.

(5) Tentamenresultaten. De resultaten van studenten op de eerste tentamenge-
legenheid van het vak Inleiding Psychologie werden gerepresenteerd door
twee scores: het aantal behaalde punten op elk van de twee onderdelen van
dit vak. Voor de 5 open vragen van Geschiedenis van de Psychologie konden
in totaal 100 punten worden behaald. De 30 meerkeuzevragen van Heden-
daagse Psychologie leverden bij goede beantwoording elk 1 punt op.

Kwantitatieve analyses. Frekwenties en percentages werden berekend van alle
antwoorden op de vragen van het evaluatieformulier. Om samenhangen tussen
twee discrete variabelen te toetsen werden kruistabellen met Chi-kwadraat
toetsen gebruikt. Dit betrof de samenhangen tussen de antwoorden op drie
vragen naar leereffecten enerzijds en geslacht en staat van inschrijving
anderzijds, de samenhangen tussen deze drie evaluatievariabelen onderling en
de verbanden tussen de presentievariabelen en geslacht en staat van inschrij-
ving. F-toetsen werden gebruikt om de samenhangen tussen een discrete en
een continue variabele op significantie te toetsen. Dit betrof de verbanden
tussen de antwoorden op de drie vragen naar leereffecten enerzijds en
leerstijlen en leeftijd van studenten anderzijds, en de samenhangen tussen de
drie presentievariabelen en de twee tentamenscores en leeftijd. Bij de variabe-
le 'totale presentie' werden bovendien nog contrastanalyses uitgevoerd met t-
toetsen, waarbij de drie groepen met verschillende waarden op deze variabele
met elkaar werden vergeleken in hun tentamenscores.

Kwalitatieve analyses. De toelichtingen die Studenten bij de vragen naar
leereffecten hadden geschreven werden op dezelfde kwalitatieve wijze
geanalyseerd als bij onderzoek Ou-3. Omdat bij de eerste vraag naar belang-
rijkste leereffecten de helft van de antwoorden betrekking had op de categorie
'leerstijl algemeen',  werd deze categorie  bij deze vraag verder opgesplitst  in
subcategorie8n. Deze worden afgebeeld in tabel  8.10 en kwamen tot stand   na
een inhoudsanalyse waarbij toelichtingen werden gegroepeerd op basis van
overeenkomsten en verschillen in het effect waarnaar ze verwezen.

8.4.2 Resultaten

De bespreking van de resultaten van de vier vragen naar leereffecten zal op
analoge wijze geschieden als bij onderzoek Ou-3. In tabel 8.11 wordt de
frekwentieverdeling weergegeven van de achtergrond- en leerstijlvariabelen
voor alle studenten die het evaluatieformulier hebben ingevuld. Na deze
bespreking zullen de resultaten worden gepresenteerd over samenhangen
tussen deelname aan de cursus Studievaardigheden en tentamenscores van de
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Tabel 8.10 Analyseschema  voor het indelen   van de toelichtingen van KUB-studenten  bij
vraag 1 uit de categorie 'leerstijl algemeen', naar de aspecten waarop ze betrekking hebben.

5. LEERSTIJL ALGEMEEN

5.1 Meer kennis van en inzicht in verschillende studiemethoden

5.2 Meer kennis van en inzicht in zichzelf als lerende

5.3 Meer kennis van en inzicht in medestudenten als lerenden

5.4 Meer kennis van en inzicht in benodigde verbeteringen van de eigen studie-aanpak

5.5 Meer kennis van en inzicht in de benodigdc tijd voor de studic

5.6 Diversen

5.7 Niets geleerd

Tabel 8.1 1 Frekwenties en percentages  van de waarden  op de variabelen staat van inschrij-
ving, ILS al dan niet ingevuld ingeleverd en geslacht, en gemiddelde en standaarddeviatie
van de variabele leeftijd, van KUB-studenten die het evaluatieformulier hebben ingevuld.

Variabelen en waarden                           N % Gemiddelde S.D.

Staat van inschrijving
0: Voltijd                             47        65.3
1: Deeltijd                            25        34.7

ILS ingevuld ingeleverd
0:   Niet                                                                                              21                          29.2

1: Wel                                   51         70.8
Leeftijd

25.1 8.2

Geen  waarde                                                                                  2                            2.8

Geslacht
0: Mannen                                              24             33.3
1: Vrouwen                            48         66.7

Totale aantal                                       72          100.0

cursus Inleiding in de Psychologie. Tot slot zullen de resultaten van onder-
zoeken KUB-3 en Ou-3 met elkaar worden vergeleken.

8.4.2.1 Leereffecten

Vraag  1.  Wat  zijn  de  belangrijkste  dingen  die je  in  deze  cursus  hebt  geleerd?

Deze eerste vraag naar belangrijkste leereffecten was een volledig open vraag
en leverde een brede varitteit aan antwoorden op. Tabel 8.12 geeft weer hoe
de antwoorden zijn verdeeld over de diverse categoriean van het analysesche-
ma. Een aantal typerende  voorbeelden van antwoorden  zijn in tabel  8.13  bij
elkaar gezet. Opvallend is dat verreweg het grootste deel van de leereffecten
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Tabel 8.12 Aantal en percentage toelichtingen van KUB-studenten bij vraag 1 naar
belangrijkste leereffecten, ingedeeld naar de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking
hebben.

Toelichtingen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Leerstijl-aspecten N%N%N%

1.          VERWERKINGSSTRATEGIEEN     33             22
1.1        Dicpte-verwerking                                                                                         25                17
1.1.1  Relateren en structureren                                                                                                   23              15
1.1.2 Kritisch verwerken                                                                                                                                      2                   1

1.2 Stapsgewijze verwerking                                                   1             1
1.4       Verwerkingsstrategietn algemeen 75

2. REGULATIESTRATEGIEEN 41 27
2.1 Zelfsturing      39 26
2.1.1  Leerproces en -resultaten 96
2.1.2 Tijdplanning en -besteding                                                                                    29            19
2.1.4 Zel fsturing algemeen                                                                                                                                  1                    1

2.2 Externe sturing                                              2        1

3. MENTALE LEERMODELLEN     0        0

4. LEERORIENTATIES 00

5. LEERSTIJL ALGEMEEN            76       51
5.1 Verschillende studiemethoden                            22       15

5.2 Zichzelf als lerende 14     9
5.3 Medestudenten als lerenden 75
5.4 Benodigde verbeteringen van de

eigen studie-aanpak                                  21      14
5.4    Benodigde tijd voor de studie 53
5.6 Diversen 53
5.7 Niets geleerd                                                                                                          2                   1

TOTAAL 150 100

in de leerstrategie-categoriean betrekking heeft op de strategieen van de
betekenisgerichte leerstijl: diepte-verwerking en zelfsturing. In tabel 8.12 zijn
deze categorieen daarom verder uitgeplitst naar niveau 3 van het analyse-
schema. De meeste leereffecten in de categorie 'diepte-verwerking' verwijzen
naar de relaterende en structurerende leerstrategie. Studenten geven aan nu te
weten wat deze strategie inhoudt en overtuigd te zijn geraakt van het belang
ervan voor hun studie. Ze zeggen te hebben geleerd  hoe ze verbanden tussen
leerstofonderdelen kunnen zoeken, hoe ze de studiestof kunnen structureren
en schematiseren, en hoe ze bondige samenvattingen kunnen maken. Enkele
studenten noemen als leereffect ook de kritische verwerkingsstrategie. De
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Tabel 8.13 Kenmerkende toelichtingen van KUB-studenten op vraag   1 naar belangrijkste
leereffecten, en de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Leerstijl-aspect Toelichtingen

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN
1.1 Diepte-verwerking "Meer nadruk leggen op zoeken van samenhangen in de

leerstof: de rotate stof is voor gemiddelde student te
omvangrijk om  gedetailleerd  op  te  nemen  '

"Kritisch verwerken, een eigen mening  hebben."
1.4 Algemeen "lk heb geleerd dat me moet concentreren om de hoofd.

zaken van de  bijzaken te  leren onderscheiden."
2. REGULATIESTRATEGIEEN
2.1 Zelfsturing "Sturingsactiviteiten toepassen. Oritntatie vooraf: hoeveel

tijd, hoeveel stof. Proces bewaken in plaats van door-
bijten en mezelf begraven in stof.  Toetsen: wat weet/be-
grijp  ik. "

"Dat je meer aandacht gaa, besteden aan je leerstijl en
deze eventueel gaat verbeteren. "

5. LEERSTIJL ALGEMEEN
5.1 Verschillende "Dat  er meer studiemethoden zijn dan de mijne."

studiemethoden "Inzicht in het verwerken en bestuderen van grotere hoe-
veelheden stof.  En op welke manieren je dit het beste
kunt  doen. "

5.2  Zichzelf als lerende "Ik heb me gerealiseerd dat ik meestal niet zo flexibel
studeer en ongeveer  dezelfde  aanpak heb. -

"Dat mijn eigen strategie van leren overeenkomt met de
strategie die hier besproken werd.  Ik weet nu dus zeker
dat ik het ongeveer goed doe. "

5.3   Medestudenten als "Luisteren hoe anderen studeren en er de dingen uitha-
lerenden ten waar je wat aan zou kunnen hebben."

5.4  Benodigde tijd voor "Dat je eigenlijk 40 uur in de week met je studie bezig
de studie moet zon:  dat vind ik veel."

5.5     Benodigde verbeteringen "Ik merk nu dat ik toch iets anders moet gaan studeren

eigen studie-aanpak dan ik altijd  gedaan heb. "
5.6 Diversen "Studeren moet je ook  leren."
5.7  Niets geleerd *Geen  echie in het oog springende zaken. "

antwoorden in de categorie 'verwerkingsstrategieen algemeen' betreffen voor
een deel dat het hele onderwerp 'verwerken van studiestof is verhelderd en
voor een ander deel het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Leereffecten
met als inhoud de zelfgestuurde regulatiestrategie hebben voor het grootste
deel betrekking op tijdplanning en tijdbesteding. Studenten zeggen te hebben
geleerd hoe belangrijk het is effectief om te gaan met de beschikbare studie-
tijd en regelmaat aan te brengen in het studeren. Ook geven ze aan geleerd te
hebben hoe ze een tijdplanning kunnen maken en hoe ze de realisatie van hun
tijdbesteding kunnen bijhouden en controleren. Leereffecten die betrekking
hebben op zelfsturing van leerprocessen verwijzen naar orienterende, proces-
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bewakende, toetsende, bijsturende en reflectieve regulatie-activiteiten bij het
studeren.

Veel antwoorden hebben betrekking op meer algemene aspecten van leerstij-
len en studeren. Een belangrijk deel van deze leereffecten verwijst naar een
toegenomen kennis van en inzicht in verschillende studiemethoden. Studenten
schrijven geleerd te hebben dat er verschillende studiemethoden zijn, wat de
voor- en nadelen van deze methoden zijn, en dat verschillende vakken ook
een andere aanpak kunnen vereisen. Ook zeggen ze kennis te hebben verwor-
ven over hoe ze deze methoden kunnen gebruiken bij hun studie en hoe ze
grote hoeveelheden studiestof kunnen aanpakken. Voor een aantal studenten
heeft de cursus ook een toegenomen inzicht in zichzelf en medestudenten als
lerenden tot gevolg gehad. Deze studenten geven aan dat ze zich meer bewust
zijn geworden van hun eigen manier van studeren en de sterke en zwakke
kanten daarvan. Het luisteren naar de ervaringen en werkwijzen van anderen
heeft voor sommigen tot effect gehad dat ze op ideeen gebracht zijn voor hun
eigen studiemethode en voor anderen dat ze hun eigen studieproblemen meer
zijn gaan relativeren. Relatief veel studenten zeggen zich gerealiseerd te
hebben dat er verbeteringen nodig zijn in hun studie-aanpak ten opzichte van
de wijze waarop ze in hun vorige opleiding te werk gingen, gezien de
vereisten van een universitaire studie. Een aantal van deze studenten schrijft
tevens ontdekt te hebben wht ze zouden moeten veranderen, anderen echter
zeggen daarvoor in de cursus wei richtlijnen gekregen te hebben maar er nog
niet uit te zijn wat voor hen precies de beste manier is. Enkele meer algeme-
ne antwoorden tenslotte hebben betrekking op de tijd die het studeren kost en
twee studenten geven aan geen belangrijke dingen te hebben geleerd.

Vraag 2. Ben je in de cursus onderwerpen tegengekomen waar je eerder nog
niet zo bij stil hebt gestaan?

36 50% nee

35       49 % ja (kun je kort aangeven welke dat z i j n? ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1% geen antwoord

Tabel  8.14   laat een categorisering  zien  van de toelichtingen die studenten  bij
deze vraag schreven en tabel 8.15 geeft kenmerkende voorbeelden ervan
weer. Van de toelichtingen over leerstrategieen hebben de meeste betrekking
op de strategieEn van de betekenisgerichte leerstijl. Onderwerpen die betrek-
king hebben op verwerkingsstrategieen waar studenten eerder nog niet zo
over hadden nagedacht betreffen de wijze van structureren, schematiseren,
samenvatten en selecteren van studiestof en de gehele manier waarop ze
studiestof verwerken. Als onderwerpen die betrekking hebben op regulatie-
strategieen worden onder meer genoemd orienterende, plannende, bijsturen-
de, controlerende en reflectieve activiteiten en het onderwerp 'sturen van
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Tabel  8.14  Aantal en percentage toelichtingen van KUB-studenten bij vraag 2 naar nieuwe

onderwerpen, ingedceld naar de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Toelichtingen Niveau 1 Niveau 2

Leerstijl-aspecten                                              N          %         N          %

1.          VERWERKINGSSTRATEGIEEN                              10               20
1.1 Diepte-verwerking 7      14

1.4 VerwerkingsstrategieBn algemeen                                                                                      3                    6

2. REGULATIESTRATEGIEEN   14 29
2.1 Zelfsturing 9      18

2.2 Externe sturing                                                             3         6
2.4    Regulatiestrategietn algemeen                                               2          4

3. MENTALE LEERMODELLEN                     1          2
3.5 Samen studeren                                                 1        2

4. LEERORIENTATIES     2 4
4.2 Certificaatgericht                                                       1         2

4.6 LeeroriEntaties algemeen                                                  1         2

5. LEERSTIJL ALGEMEEN                          22        45

TOTAAL       49 100

leerprocessen' in het algemeen. De categorie 'leerstijl algemeen' groepeert
een verscheidenheid aan toelichtingen. Het meest genoemde onderwerp in
deze categorie betreft de verschillende mogelijke studiemethoden en met
name de andere manieren van studeren dan hun eigen aanpak. Ook geven
sommige studenten aan zich voordien niet gerealiseerd te hebben dat de
studie een volledige werkweek vergt en anderen dat ze over de meeste

onderwerpen nog nauwelijks hadden nagedacht.

Het antwoord op deze vraag hangt samen met de staat van inschrijving en
leeftijd van studenten. Het is niet significant geassocieerd met scores op de
schalen van de Inventaris Leerstijlen en geslacht.
* Staat van inschrijving. Deeltijd-studenten hebben in de cursus relatief meer
nieuwe onderwerpen ontdekt dan voltijd-studenten. Van de deeltijders
beantwoordt 67% deze vraag bevestigend, terwijl 40% van de voltijders
datzelfde antwoord geeft (X2(1)-4.4, p<.05).
* Leefijd. Studenten die aangeven nieuwe onderwerpen tegengekomen te
zijn, zijn gemiddeld ouder dan studenten die een ontkennend antwoord geven
(26.7 vs 23.0 jaar, F(1,67)-3.9, ps.05).
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Tabel 8.15 Kenmerkende toelichtingen van KUB-studenten op vraag 2 naar nieuwe
onderwerpen, en de aspecten van leerstijlen waarop deze toelichtingen betrekking hebben.

Lecrstijl-aspect Toelichtingen

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN
1.1 Diepte-verwerking "Schema's  maken in plaats van grote samenvattingen. "
1.4 Algemeen "De verwerking van de studiestof. ik had mezelf nooit

gerealiseerd hoe ik met studiestof bezig was.  
2. REGULATIESTRATEGREN
2.1 Zelfsturing Dat her doorbkideren van een hoofdstuk 92& studeren is:

het levert tijd op in plaats van dat het me tijd kost
oin£lai  ik  nog  niet  kan  gaan  tezen."

2.4 Algemeen "Het  hele onderwerp Sturen van leerprocessen. "
5.      LEERSTUL  ALGEMEEN    "Ik  had  er  in  't  algemeen nog  niet  bij  stilgestaan. "

"Dat er ook andere mensen met dezegde moeilijkheden wat
betr4 studeren zitten. "

"Veel bewuster omgaan met je studiestof '
(Nee) "Onbewust wist ik het meeste wei, maar er wordt nu

dieper op  ingegaan. "

Vraag 3. Vind je dat je door het volgen van de cursus meer inzicht in je
manier van studeren hebt gekregen?

10 14% nee

59      82 % ja  (bijvoorbeeld?)  ..
3 4% geen antwoord

De spreiding van de toelichtingen van studenten over de verschillende
leerstijl-aspecten wordt afgebeeld in tabel 8.16. Kenmerkende voorbeelden
staan weergegeven in tabel   8.17.   Meer   dan de helft   van de toegenomen
inzichten verwijst naar de beide leerstrategieen van de betekenisgerichte
leerstijl. De inzichten   in de categorie 'diepte-verwerking' houden vrijwel
allemaal in dat studenten hebben waargenomen dat ze niet, niet goed of te
weinig naar samenhangen zoeken en structuur aanbrengen in de studiestof.
Toelichtingen in de categorie 'stapsgewijze verwerking' hebben als gemeen-schappelijk kenmerk dat studenten tot het inzicht zijn gekomen dat ze te veel
van buiten leren of de studiestof te gedetailleerd bestuderen. Alle nieuwe
inzichten over de wijze waarop studenten hun leerprocessen reguleren hebben
betrekking op de zelfgestuurde strategie. Opvallend hierbij zijn de verwijzin-
gen naar reflectieve activiteiten. Studenten geven aan zich bewuster geworden
te zijn van hun eigen manier van studeren, van wat ze daar aan kunnen en
moeten veranderen, en van hun eigen mogelijkheden wat betreft studeren.
Ook zeggen ze meer inzicht te hebben gekregen in de wijze waarop ze hun
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Tabel 8.16 Aantal en percentage toelichtingen van KUB-studenten bij vraag   3    naar
toegenomen inzichten, ingedeeld naar de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking
hebben.

Toelichtingen Niveau 1 Niveau 2

Leerstijl-aspecten                                           N         %        N         %

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN    20  34
1.1    Diepte-verwerking                                                                                                           12               20

1.2 Stapsgewijze vetwerking                                                                           5             9
1.3 Concrete verwerking                                                                                                         1                  2

1.4    Verwerkingsstrategietn algemeen                                                                             2                  3

2. REGULATIESTRATEGIEEN     19  32
2.1    Zelfsturing                                                                                                                            19               32

3. MENTALE LEERMODELLEN                       1          2
3.6 Mentale leermodellen algemeen                                            1         2

4. LEERORIENTATIES        0  0

5. LEERSTIJL ALGEMEEN                             19        32

TOTAAL                                                                           59          100

studieprocessen kunnen sturen door orienterende, plannende en bijsturende
activiteiten. Andere toelichtingen in de categorie 'zelfsturing' verwijzen naar
toegenomen inzichten in de tijd die studenten nodig hebben voor de studie en
de wijze waarop ze die tijd het best kunnen plannen en verdelen. De meeste
toelichtingen in de categorie 'leerstijl algemeen' houden in dat studenten
aangeven meer inzicht te hebben gekregen in hun leerstijl als geheel en in
andere leerstijlen die mogelijk zijn. De cursus heeft hen meer zelfkennis
opgeleverd en meer inzicht in de sterke en zwakke kanten van hun leerstijl.
Ook geven sommigen aan tot het inzicht te zijn gekomen dat ze iets kunnen
veranderen aan hun manier van studeren.

Het antwoord op deze vraag hangt alleen samen met staat van inschrijving.
Er zijn geen significante verbanden met leerstijlen, leeftijd en geslacht.
* Staat van inschrijving. Deeltijd-studenten geven wat vaker dan hun voltijdse
studiegenoten aan door de cursus tot meer inzicht in hun manier van studeren
te zijn gekomen: 96% tegenover 80% (32(1)-2.9, p<.10).
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Tabel 8.17 Kenmerkende toelichtingen van KUB-studenten op vraag 3 naar toegenomen
inzichten, en de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Leerstijl-aspecten Toelichtingen

1.     VERWERKINGSSTRATEGIEEN
1.1 Diepte-verwerking "Ik  zocht niet  genoeg naar een samenhang. "

"Ik realiseer me nu dat ik op tijd moet beginnen om het
totale verband van de  stof k  gaan zoeken. "

1.2 Stapsgewijze verwerking "Meer bewust geworden vanje eigen manier van studeren,
zodat je er gemakketijker  'fouten' uithaalt.  Bijvoorbeeld
niet klakkeloos uit je hoofd teren waar je wel toe ge-
neigd bent. "

"Ik ben teveel geneigd om zeer gedetailleerd stof te bestu-
deren."

2. REGULATIESTRATEGIEEN
2.1 Zelfsturing Beter   bewust    van   mijn    manier   van   studeren,    en   waI   ik

„

nog kan veranderen. "
"Er worden gedachten uitgewisseld waardoor je  eerder stil

staat  by je  eigen studiemethode."
5.    LEERSTIJL ALGEMEEN   "Doordat aUes op een rijtje  is  gezet. "

"Ik   wist    al   dat    ik   zo   ongeordend   te   werk   ging,   maar   nu
realiseer  ik  me  dat  ik  er wel  iets  aan  kan doen. "

(Nee) "Maar ik ga wel veet aandacht besteden aan mijn
studiemethode."

Vraag 4. Ben je in de cursus suggesties tegengekomen die je toe witt gaan
passen in je eigen studie-aanpak?

8 11% nee
62       86 % ja (kun je deze met enkele steekwoorden aangeven?)

2 3% geen antwoord

Tabel   8.18   laat de spreiding   zien   van de toelichtingen die studenten   bij   hun
antwoorden schreven  en in tabel  8.19 zijn enkele voorbeelden opgenomen.
Driekwart van de toelichtingen betreft de beide leerstrategieen van de
betekenisgerichte leerstijl. Deze categorieen zijn daarom in tabel 8.18 verder
uitgesplitst naar niveau 3 van het analyseschema. Vrijwel alle toelichtingen in
de categorie 'diepte-verwerking' hebben betrekking op het voornemen meer
of beter gebruik te gaan maken van relaterende, structurerende en schematise-
rende leeractiviteiten. Ten aanzien van de stapsgewijze verwerking merken
studenten op dat ze minder van buiten willen gaan leren en de studiestof
minder of juist meer gedetailleerd en analytisch willen bestuderen. De
suggesties in de categorie 'verwerkingsstrategieen algemeen' verwijzen alle
naar de wil beter te gaan selecteren tussen hoofd- en bijzaken in de studie-
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Tabel 8.18 Aantal en percentage toelichtingen van KUB-studenten bij vraag    4    naar

bruikbare studie-suggesties,   ingedeeld  naar  de  aspecten  van leerstijlen waarop ze betrekking
hebben.

Toelichtingen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Leerstijl-aspecten N%N%N%

1. VERWERKINGSSTRATEGIEEN 43  49
1.1 Diepte-verwerking          33 38
1.1.1  Relateren en structureren                                                                                                  31             36

1.1.2 Kritisch verwerken                                                                                                                                      1                    1

1.1.3 Dicpte-verwerking algemeen                                                                                                              1                    1

1.2 Stapsgewijze verwerking 44
1.4 VcrwerkingsstrategicEn algemeen 67

2. REGULATIESTRATEGIEEN 34 39
2.1 Zelfsturing             33  38
2.1.1   Leerproces en -resultaten                                                                                                                   25               29

2.1.2 Tijdplanning en -besteding 78
2.1.3 Leerinhoud                                                      1       1
2.2 Externe sturing                                              1         1

3. MENTALE LEERMODELLEN      1          1
3.5 Samen studeren                                          1        1

4. LEERORIENTATIES 00

5. LEERSTIJL ALGEMEEN 9     10

TOTAAL      87 100

stof. Vrijwel alle toelichtingen die verwijzen naar regulatiestrategietn gaan
over de zelfgestuurde strategie. In bijna de helft hiervan geven studenten aan
zich voortaan beter te willen oriBnteren op een hoofdstuk of boek voordat ze
dit echt gaan bestuderen. Ook willen ze vaker leerdoelen en leeractiviteiten
plannen, hun studievoortgang toetsen en hun studieprocessen bijsturen, een
tijdplanning maken en hun tijdbesteding bewaken en controleren. De catego-
rie 'leerstijl algemeen' groepert een verscheidenheid aan suggesties, waarvan
de meest genoemde het voornemen betreft flexibel gebruik te gaan maken van
verschillende studiemethoden.

De staat van inschrijving en de leerstijlen hangen samen met het antwoord op
deze vraag. Leeftijd en geslacht vertonen geen significant verband.
*   Staat van inschn/ving.     Van de voltijd-studenten beantwoordt   82 %    deze
vraag met instemming, terwijl dat percentage bij de deeltijd-studenten op 100
ligt (X'(1)=5.0, p<.05).
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Tabel 8.19 Kenmerkende toelichtingen van KUB-studenten op vraag   4 naar bruikbare
studie-suggesties, en de aspecten van leerstijlen waarop ze betrekking hebben.

Leerstijl-aspecten Toelichtingen

1. VERWERKINGSSTRATEGIEeN
1.1 Diepte-verwerking "Proberen verbanden te  leggen, toetsenderwijs."

"Proberen niet meer :ulke uitgebreide uittreksels te ma-
ken."

1.2    Stapsgewuze verwerking -Minder van buiten leren en minder globaa!. '
"Niet  altijd  te  gedetailleerd  bestuderen."

1.4    Algemeen "Selecteren op hoofdpunten."
2. REGULATIESTRATEGIEEN
2.1 Zelfsturing "Zelf in eigen woorden vertellen wai  ergens staat."

#Zelf vragen maken.
"Een planning maken en terugkoppelen om niet voor ver-

rassingen le  komen  staan  van  war je  nog  moet  doen."

5.  LEERSTUL  ALGEMEEN          "Verschillende   methoden   van   studeren   en   her   aanpakken
van een hoofdstuk."

"Vrij   is  vrij,   geen  schuldgevoel  van:   ik   had  eigenlijk  moe-
ten studeren. "

(Nee)  "Hooguit hier en daar wat verbeteren, verdiepen. "

* Leerstijlen. Studenten die aangeven suggesties uit de cursus toe te willen
gaan passen in de eigen studie-aanpak scoren gemiddeld hoger dan studenten
die dat niet willen op 6dn aspect van de ongerichte leerstijl en eveneens 6dn
aspect     van de reproduktiegerichte leerstijl: respectievelijk het mentale
leermodel waarin veel waarde wordt gehecht aan stimulerend onderwijs
(F(1,48) = 7.2,   p < .01)  en de externe regulatiestrategie gericht op studiepro-
cessen (F(1,48)=8.8,  p < .01). Verder scoren studenten die bruikbare studie-
suggesties zijn tegengekomen gemiddeld lager dan de andere studenten op
zelfsturing van leerinhouden  (F(1,48) =3.3,  p< . 10).

8.4.2.2 Onderlinge relaties van leereffecten

Ook bij dit onderzoek werd geanalyseerd in hoeverre de antwoorden van
studenten op de laatste drie vragen naar leereffecten onderling samenhangen.
Hieruit bleek dat van de studenten die bij vraag 2 hadden aangegeven geen
onderwerpen tegengekomen te zijn waar ze eerder nog niet zo bij Stil hadden
gestaan, 75 % bij vraag 3 antwoordt wel meer inzicht te hebben gekregen in
de eigen manier van studeren. Van de studenten die wel nieuwe onderwerpen
waren tegengekomen geeft 97%   aan meer inzicht te hebben gekregen
(X2(1)=6.7, p<.01). De andere twee kruistabellen, vraag 4 met vraag 2 en
vraag 3, leverden geen significante samenhangen in antwoorden  op  (p > . 10).
Van de studenten die geen nieuwe onderwerpen waren tegengekomen zegt
83% wel bruikbare studie-suggesties te hebben gezien of gehoord, terwijl dat
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percentage voor studenten die weI nieuwe onderwerpen hadden ontdekt op 94
ligt.    78 %    van de studenten   die   niet meer inzicht   in de eigen manier   van
studeren had verworven geeft aan wel suggesties uit de cursus te willen gaan
gebruiken in de eigen studie-aanpak.  Bij de andere studenten  is  dat 91%.

8.4.2.3 Andere evaluatievragen

Op het evaluatieformulier werden nog enkele andere vragen gesteld. De
vraag of het nuttig zou zijn volgend jaar nog l h 2 bijeenkomsten extra te
organiseren werd door 69% van de studenten positief beantwoord. Bij 89%
had het volgen van de cursus geen vragen opgeroepen die ze graag individu-
eel met een docent of de studie-adviseur zouden willen bespreken. 90% had
in de cursus geen aspecten van psychologie studeren aan de K.U.B. gemist.

8.4.2.4 Relaties tussen presentie op de cursus studievaardigheden en
tentamenresultaten

Om na te gaan of er verschillen waren in beschikbare achtergrondgegevens
tussen studenten die de werkcolleges van de cursus studievaardigheden wel en
niet bijgewoond hadden, werden deze verschillen per presentievariabele op
significantie getoetst  (p < . 10). Wat betreft de aanwezigheid op werkcollege   1
bleken er geen verschillen te zijn tussen studenten die deze bijeenkomst wel
en niet bijgewoond hadden in geslacht en gemiddelde leeftijd. Wel was er een
verschil in de staat van inschrijving. Van de voltijd-studenten was 77%
aanwezig    op het eerste werkcollege,     van de deeltijd-studenten 63%
(32(1)-4.3,   p<.05).   Op het tweede werkcollege  was dit verschil echter
verdwenen. Er waren geen verschillen tussen studenten die deze tweede

bijeenkomst wel en niet hadden bijgewoond in staat van inschrijving, ge-
slacht, en gemiddelde leeftijd. Ook wat betreft de totale presentie op de
cursus studievaardigheden bleken er geen verschillen te zijn tussen studenten
die 0,  1 of 2 werkcolleges hadden bijgewoond in deze achtergrondvariabelen.

Vervolgens werd geanalyseerd in hoeverre presentie op de cursus Studievaar-
digheden samenhing met de resultaten die studenten hadden behaald op de
eerste gelegenheid van de twee deeltentamens van de cursus Inleiding in de
Psychologie. De correlatie tussen de somscores op de beide deeltentamens

bedroeg  .60 (p <.001). Tabel 8.20 geeft de samenhangen weer van presentie
op de twee afzonderlijke werkcolleges van de cursus Studievaardigheden met
de scores van studenten op tentamens van Inleiding in de Psychologie. Voor
beide werkcolleges en voor beide deeltentamens geldt dat studenten die het
werkeollege hebben bijgewoond significant hogere scores behaten op het
tentamen dan studenten die niet aanwezig waren op het werkcollege. De
samenhangen tussen totale presentie op de cursus studievaardigheden en de
scores van studenten op de deeltentamens worden weergegeven in tabel 8.21.
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Tabel 8.20 Significante verschillen in gemiddelde tentamenscores op de twee deeltentamens
van Inleiding in de Psychologie tussen studenten die verschillen in presentie op werkcolle-
ges 1 en 2 van de cursus Studievaardigheden (tussen haakjes: N).

Presentie Niet present Wel present   F               p
Tentamenscores

Somscore 30 meerkeuzevragen
Prescntic werkcollege 1 17.4 (47) 19.0 (99) 4.5 <.05
Presentie werkcollege 2 17.8 (81) 19.3 (65) 5.2 <.05

Somscore 5 open vragen
Presentie werkcollege 1 55.0 (45) 65.0 (98) 14.3 <.001
Presentie werkcollege 2 59.4 (78) 64.9 (65) 4.6 <.05

Tabel 8.21 Significante verschillen in gemiddelde tentamenscores op de twee deeltentamens
van Inleiding in de Psychologie tussen studenten die verschillen in presentie in totale
presentie op de 2 werkcolleges van de cursus Studievaardigheden (tussen haakjes: N).

Presentie 0 werkcol.  1 werkcol. 2 werkcol.  F/t         p
Tentamenscores

Somscore 30 meerkeuzevragen
Totale presentie 17.5 (42) 17.9 (44) 19.5 (60) 3.7 (F) <.05

Contrast 0 versus 2 2.5 (t) <.01
Contrast 1 versus 2 2.0 (t) <.05

Somscore 5 open vragen
Totale presentie 55.4 (40)   62.3 (43)   65.9 (60)   6.1 (F) <.01

Contrast 0 versus 2 3.5 (t) <.001
Contrast 0 versus 1 2.1 (t) <.05

Totale presentie blijkt significant positief samen te hangen met de scores op
beide deeltentamens. Voor beide deeltentamens geldt ook dat de groep
studenten die beide werkcolleges heeft bijgewoond significant hogere scores
behaalt dan de groep die bij geen enkel werkcollege aanwezig was. Verschil-
lend voor beide tentamens is dat bij de meerkeuzevragen het verschil tussen
de groepen die 1 en 2 werkcolleges hebben bijgewoond significant is, terwijl
bij de open vragen het verschil tussen de groepen die 0 en 1 werkcollege
hebben bijgewoond significant is. De overige twee contrast-analyses leverden
geen significante verschillen  op  (p > . 10).

8.4.2.5 Verschillen in resultaten tussen onderzoeken Ou-3 en KUB-3

Hoewel uit het voorafgaande duidelijke verschillen zijn gebleken tussen Ou-
en KUB-studenten in de percentages studenten die de evaluatievragen naar
leereffecten bevestigend en ontkennend beantwoorden, worden hier deze
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verschillen statistisch getoetst en worden mogelijke oorzaken voor deze
verschillen onderzocht. Daartoe werden de antwoorden van de 169 Ou-
studenten en 72 KUB-studenten die de evaluatievragen hadden beantwoord in
kruistabellen met elkaar vergeleken. Drie van de bovenbesproken vragen naar
leereffecten waren nagenoeg hetzelfde geformuleerd.

* Vraag 1 Ou: Bent u in de handleiding onderwerpen tegengekomen waar u
eerder nog niet zo bij stil hebt gestaan? Vraag 2 KUB: Ben je in de cursus
onderwerpen tegengekomen waar je eerder nog niet zo bij stil hebt gestaan?
Van de KUB-studenten   die deze vraag hebben beantwoord geeft   49 %    aan
nieuwe onderwerpen te zijn tegengekomen, terwijl dat percentage bij Ou-
studenten 29 bedraagt (X2(1)=8.9, p<.01).
* Vraag 2 Ou: Vin£it u dat u door het doomemen van de handlei<ling meer
inzicht in uw manier van studeren hebt gekregen? Vraag 3 KUB: Vind je dat
je door het volgen van de cursus meer inzicht in je manier van studeren hebt
gekregen 7   Van de KUB-studenten   die een antwoord hebben gegeven   zegt
86% meer inzicht in hun manier van studeren te hebben gekregen, terwijl dat
percentage bij Ou-studenten 53 is (3<2(1)=22.3, p<.001).
* Vrang 3 Ou: Bent u suggesties tegengekomen die u toe wilt gaan passen in
uw eigen studie-aanpak? Vraag 4 KUB: Ben je in de cursus suggesties
tegengekomen die je toe witt gaan passen in je eigen studie-aanpak? Van de
KUB-studenten   die deze vraag hebben beantwoord geeft  89 % aan suggesties
tegengekomen te zijn die ze willen gaan toepassen in hun studie-aanpak. Van
de Ou-studenten geeft 50% ditzelfde antwoord. (r(1)=30.8, p<.001).

Om eventuele redenen voor de boven geconstateerde verschillen tussen Ou-
en KUB-studenten in waargenomen leereffecten te achterhalen, werden de
studenten van beide groepen die de evaluatievragen hadden beantwoord ook
vergeleken op leerstijlen, leeftijd en geslacht.
* Leemwen. Op drie aspecten van de reproduktiegerichte leerstijl blijkt
sprake van significante verschillen. Ou-studenten hebben gemiddeld hogere
scores dan KUB-studenten op de analytische verwerkingsstrategie
(F(1,159)=7.7, p< .01) en de extern gestuurde regulatiestrategie gericht op
leerprocessen (F(1,159)-4.2,  p<.05), maar lagere scores  op de memorise-
rende en herhalende verwerkingsstrategie (F(1,159)=5.1,   p < .05).   Ook  op
drie aspecten van de ongerichte leerstijl verschillen beide groepen van elkaar.
KUB-studenten hebben gemiddeld hogere scores dan Ou-studenten op
stuurloos leergedrag   (F(1,159)= 11.5,   p< .001)   en  de mentale leermodellen
waarin veel waarde wordt gehecht aan stimulerend onderwijs (F(1,216) =4.3,
p <.05) en samen studeren met medestudenten (F(1,159)=32.3,   p<.001).
Verder doen zich nog twee verschillen voor in leerorientaties. Ou-studenten
hebben gemiddeld hogere scores dan KUB-studenten op de persoonlijk
geinteresseerde leerorientatie (F(1,215)=13.8, p<.001) en lagere scores op
de  beroepsgerichte leeroriEntatie (F(1,216) =7.9,  p < .01).
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* Lee#ild. Het verschil in gemiddelde leeftijd tussen beide groepen is statis-
tisch significant: Ou-studenten zijn gemiddeld ouder dan KUB-studenten
(34.0 versus 25.1 jaar, F(1,234)=44.9,  p < .001).
* Geslacht. De groep Ou-studenten bestaat voor 33% uit vrouwen, terwijl dat
percentage  bij de groep KUB-studenten 67 bedraagt  (X (1)=23.0,  p<.001).

8.6 Conclusies

8.6.1 Onderzoek Ou-3

Geconcludeerd kan worden dat het instructieprogramma voorziet in een
duidelijke behoefte. Een belangrijke groep studenten komt in de handleiding
onderwerpen tegen waarover ze voordien nog nauwelijks had nagedacht,
komt tot een beter inzicht in de eigen manier van studeren, en treft in de
handleiding suggesties aan die ze wil gaan gebruiken in de eigen studie-
aanpak. Wei verschillen de leereffecten voor verschillende groepen studenten.
Elk van de drie leereffecten is groter bij reeds gestarte studenten dan bij
startende studenten en groter bij studenten met een relatief lage vooropleiding
dan bij hoger opgeleide studenten. Verder vertonen studenten die aangeven
meer inzicht te hebben verworven en bruikbare studie-suggesties te zijn
tegengekomen relatief veel kenmerken van de ongerichte en reproduktiege-
richte leerstijlen en relatief weinig van de betekenisgerichte leerstijl. Betrek-
kelijk veel studenten Natuurwetenschappen, Sociale wetenschappen en
Rechten laten blijken meer inzicht in hun manier van studeren te hebben
gekregen, terwijl relatief weinig studenten Beleids- en Bestuurswetenschappen
ditzelfde oordeel geven. Leeftijd en geslacht vertonen geen samenhangen met
leereffecten.

De kwalitatieve analyses leverden meer inzicht op in de verschillende typen
leereffecten die werden bereikt. Opvallend resultaat van deze analyses is
hoezeer de effecten kunnen verschillen voor verschillende studenten. Zo
komen sommige studenten bijvoorbeeld tot het inzicht dat ze een te toepas-
singsgerichte kijk hebben op hun studie, terwijl anderen juist concluderen dat
ze te weinig op toepassing zijn gericht. Dit is wellicht het gevolg van de hoge
mate van individualisatie die in het programma was ingebouwd. Studenten
werden aangemoedigd vooral te leren over de zwakke kanten van hun leerstijl
en die verschillen, blijkens de diagnostische informatie, voor verschillende
studenten. Relatief veel studenten blijken bij het gehele onderwerp 'leerstijlen
en studeren' nog nauwelijks te hebben stilgestaan. Meer inzicht hebben
studenten vooral verworven over de sterke en zwakke kanten van hun leerstijl
en over eventueel benodigde verbeteringen in hun manier van studeren.
Suggesties uit het programma die studenten willen gaan gebruiken bij hun
studie hebben vooral betrekking op de leerstrategieen van de betekenisgerich-
te leerstijl. Studenten geven aan minder reproduktief te werk te willen gaan
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en meer gebruik te willen maken van diepteverwerkings- en zelfsturings-
strategieEn. Uit de toelichtingen van studenten valt verder af te leiden dat een

belangrijke reden voor de positieve waardering van het instructieprogramma,
wordt gevormd doordat door het programma allerlei aspecten die te maken
hebben met studie en studeren op een overzichtelijke manier op een rijtje zijn
gezet. Dit aspect van ordening en samenhang wordt veelvuldig genoemd.

De antwoorden van studenten op de evaluatievragen naar leereffecten verto-
nen onderling een grote samenhang. Opvallend is wel dat de helft van de
studenten aangeeft meer inzicht te hebben verworven in hun manier van
studeren en suggesties uit de handleiding te willen gaan toepassen in hun
eigen studie-aanpak, terwijl slechts ongeveer 30% te kennen geeft onderwer-
pen te zijn tegengekomen waarbij ze eerder nog niet zo hadden stil gestaan.
Het effect van het programma is dus minder gelegen in het verwerven van
kennis over nieuwe onderwerpen, maar meer in het integreren en toepasbaar
maken van de kennis waarover studenten ten dele, wellicht uit hun studie-

ervaring, al beschikken. Dit blijkt ook uit het gegeven dat bijna 40% van de
studenten die aangeven geen nieuwe onderwerpen te zijn tegengekomen, wel
te kennen geeft meer inzicht te hebben verworven en bruikbare studie-
suggesties te zijn tegengekomen.

De tijd die studenten hebben besteed aan het invullen van de ILS hangt niet
samen met achtergrondkenmerken, leerstijlen en leereffecten. De tijd die
studenten hebben besteed aan het doornemen van de handleiding hangt wel
samen met vooropleiding, leerstijlen en leereffecten, maar niet met leerstof-
gebied, leeftijd en geslacht. Studenten doen langer over de handleiding
naarmate ze een lagere vooropleiding hebben en naarmate ze meer kenmer-
ken vertonen van met name de reproduktiegerichte en ongerichte leerstijlen.
Naarmate ze langer over de handleiding doen rapporteren ze ook vaker
kennis-, inzicht- en toepassingseffecten te hebben bereikt.

Het non-respons onderzoek leverde geruststellende resultaten op. De voor-
naamste redenen die studenten aangaven om niet aan het onderzoek mee te
doen waren tijdgebrek voor het onderzoek of voor de studie (64%), en nog
niet, te kort of niet meer studeren aan de Open universiteit (44%). Beide

redenen zijn heel begrijpelijk en hebben met het onderzoek als zodanig
weinig te maken.

8.6.2 Onderzoek KUB-3

Ook in onderzoek KUB-3 zijn bij een groot deel van de studenten belangrijke
leereffecten bereikt. De ruime meerderheid van de studenten geeft aan tot
meer inzicht te zijn gekomen in de eigen manier van studeren en bruikbare
studie-suggesties tegengekomen te zijn. Wel zijn de kennis-, inzicht- en
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toepassingseffecten groter bij deeltijd-studenten dan bij voltijd-studenten.
Verder zijn studenten die nieuwe onderwerpen zijn tegengekomen gemiddeld
ouder dan studenten bij wie dat niet het geval is. Studenten die studie-
suggesties uit het programma willen gaan gebruiken vertonen iets meer
kenmerken van de ongerichte en reproduktiegerichte leerstijlen en iets minder
van de betekenisgerichte leerstijl dan studenten die niets bruikbaars hebben
gezien. Het geslacht van studenten hangt met het antwoord op geen enkele
vraag samen.

De kwalitatieve analyses wezen uit dat relatief veel studenten over veel
onderwerpen die met de manier van studeren te maken hebben nog weinig
hadden nagedacht. Studenten bleken zich vaak het bestaan van andere
studiemethoden dan die ze zelf gewend waren te hanteren niet te realiseren.
Uit de analyses bleek ook dat de leereffecten zeer divers waren. De meeste
leereffecten verwezen echter naar de beide leerstrategieen van de betekenisge-
richte leerstijl. Toegenomen inzichten in de eigen manier van studeren bleken
vooral betrekking te hebben op de mate waarin studenten vonden dat ze
voldeden aan de kenmerken van de betekenisgerichte leerstijl. Ook de
bruikbaar geachte studie-suggesties hadden in grote meerderheid betrekking
op de strategieen van deze stijl. Opvallend hierbij was dat veel studenten
aangaven zich beter te willen gaan orienteren op de studiestof alvorens deze
te gaan bestuderen. Eveneens opmerkelijk was tenslotte dat relatief veel
studenten aangaven veel geleerd te hebben over de samenhang tussen allerlei
aspecten die met hun leerstijl te maken hebben.

Opvallende overeenkomst met het Ou-onderzoek is dat ook hier de effecten
van het programma minder gelegen zijn in het verwerven van kennis over
nieuwe onderwerpen als wel in het integreren en toepasbaar maken van reeds
aanwezige kennis. Ruim 80% van de studenten geeft aan nieuwe inzichten te
hebben verworven en studie-suggesties te willen gaan gebruiken, terwijl
slechts de helft te kennen geeft nieuwe onderwerpen te zijn tegengekomen.
Van de studenten die aangeven geen nieuwe onderwerpen te zijn tegengeko-
men, zegt 75 %  wel  tot meer inzicht  te zijn gekomen en zelfs  meer  dan  80%
bruikbare studie-suggesties te hebben gezien.

Geconcludeerd kan ook worden dat deelname aan het 'leren studeren'
programma positief samenhangt met de scores van studenten op de eerste
tentamens. Dit kan betekenen dat het programma ook het effect heeft gehad
van betere tentamenprestaties. Hierbij moet weI worden opgemerkt dat
deelname aan het programma vrijwillig was en het onderzoek correlationeel
van aard. Het is dus in principe ook mogelijk dat de deelnemers aan het
programma begaafder of gemotiveerder waren of meer tijd besteedden aan
hun gehele studie dan niet-deelnemers, en daarom hogere tentamenscores
behaalden. Hiertegen pleiten echter de volgende argumenten. Uit onderzoek
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KUB-2 is gebleken dat met name het gebruik van een relaterende en structu-
rerende leerstrategie consistent positief samenhangt met tentamenresultaten.
Uit onderzoek KUB-3 blijkt een belangrijk deel van de leereffecten die
studenten rapporteren betrekking te hebben op juist deze strategie. Een
tweede argument is dat uit de vergelijking tussen deelnemers en niet-deelne-
mers nauwelijks verschillen bleken in achtergrondkenmerken.

8.6.3 Overeenkomsten en verschillen tussen de resultaten van onderzoe-
ken Ou-3 en KUB-3

Geconstateerd kan worden dat de leereffecten in het KUB-onderzoek groter
zijn dan in het Ou-onderzoek. Op alle drie vergelijkbare evaluatievragen
geven 20  tot  30% meer KUB-studenten positieve antwoorden dan Ou-studen-
ten. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de volgende:
1.  In het Ou-onderzoek  werd de conceptversie  van het studie-aanpak advies-
pakket gebruikt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd deze
conceptversie aanzienlijk bijgesteld en verbeterd. Deze verbeterde versie is
vervolgens aangepast en gebruikt in het KUB-onderzoek.
2.   In het Ou-onderzoek kregen studenten alleen het adviespakket.   In   het
KUB-onderzoek kregen studenten zowel het adviespakket als twee extra
werkcolleges van in totaal 3 uur. Aangezien de gemiddelde tijd die Ou-
studenten aan het gehele pakket hadden besteed ruim 2 uur en 1 kwartier
was, betekent dit dat de KUB-studenten alleen al ruim twee maal zoveel tijd
aan het programma hebben besteed.
3. Het Ou-onderzoek werd uitgevoerd bij studenten van alle leerstofgebieden,
het KUB-onderzoek alleen bij Psychologie-studenten. Uit de resultaten van
het Ou-onderzoek bleek dat studenten Sociale wetenschappen, waartoe ook
Psychologie behoort, over het algemeen wat meer leereffecten rapporteerden
dan gemiddeld.
4. De KUB-studenten waren allemaal al begonnen met hun studie en doorlie-
pen dus het gehele instructieprogramma. Bij de Ou-studenten was ongeveer
66nderde deel nog niet of nog maar net gestart, en deze studenten doorliepen
alleen de onderdelen over mentale leermodellen en leerorientaties. Uit de
resultaten van het Ou-onderzoek bleek dat reeds gestarte studenten wat meer
leereffecten rapporteerden dan startende studenten.
5. De twee populaties verschillen ook in leerstijlen, leeftijd en geslacht.
Leeftijd en geslacht hebben echter in beide onderzoeken weinig tot niets met
de gerapporteerde leereffecten te maken. Wat betreft leerstijlen blijken KUB-
studenten vooral meer kenmerken te bezitten van de ongerichte leerstijl dan
Ou-studenten. Aangezien studenten met een ongerichte leerstijl relatief vaak
leereffecten rapporteren, kan ook dit gegeven hebben bijgedragen aan
verschillen in resultaten tussen de beide onderzoeken.
6.  Het KUB-instructieprogramma was nauwer gekoppeld  aan een vakinhoude-
lijke cursus en dus meer gesitueerd van aard dan het Ou-programma.



234   Hoofdstuk 8

Dat er in het KUB-onderzoek minder verbanden zijn tussen leerstijlen en
leereffecten dan in het Ou-onderzoek heeft wellicht de volgende oorzaken. In
de eerste plaats verschilt het aantal studenten dat zowel de ILS als het
evaluatieformulier had ingevuld: 51 versus 167. De verschillen die er zijn,
zijn dus minder snel statistisch significant. In de tweede plaats zijn er in het
KUB-onderzoek met name bij de laatste twee vragen erg weinig studenten die
een ontkennend antwoord geven, op beide vragen 10 of minder. Dat in het
Ou-onderzoek ook meer verbanden werden aangetroffen tussen leereffecten
en achtergrondkenmerken dan in het KUB-onderzoek heeft wellicht ten dele
ook met het verschil in aantal studenten te maken. Maar het is ook zeer wel
mogelijk dat dit komt doordat de populatie in het KUB-onderzoek veel
homogener was dan in het Ou-onderzoek, bijvoorbeeld ten aanzien van
leerstofdomein, vooropleiding, en studie-ervaring aan de KUB. Het zijn juist
deze achtergrondkenmerken die in het Ou-onderzoek samenhingen met de
gerapporteerde leereffecten. Leeftijd en geslacht bleken in beide onderzoeken
weinig te maken te hebben met leereffecten.

De uitkomsten van deze onderzoeken onderstrepen het belang van het
procesgerichte instructiemodel. De hoge mate van individualisatie die was
ingebouwd zorgde ervoor dat met hetzelfde instructiemateriaal verschillende
studenten heel verschillende leereffecten hebben bereikt. Geconcludeerd kan
worden dat het instructieprogramma veranderingen heeft bewerkstelligd in de
mentale leermodellen van studenten, met name bij studenten met reproduktie-
gerichte en ongerichte leerstijlen. Deze studenten hebben hun mentale
leermodellen bijgesteld in constructieve richting.
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Conclusies en discussie

9.1 Inleiding

Het doel van dit boek is tweeledig. Enerzijds is het de bedoeling een bijdrage
te leveren aan de overbrugging van de kloof tussen theoriean over hoe
leerprocessen verlopen en theorieEn over hoe instructie ontworpen dient te
worden. Anderzijds is het de bedoeling een bijdrage te leveren aan kwaliteits-
verbetering van opleidingen in het algemeen en van het hoger onderwijs in
het bijzonder. In de eerste twee hoofdstukken van dit boek is daarom een
theorie geschetst over zelfsturing en externe sturing van leerprocessen, de
wisselwerking tussen deze twee sturingsmechanismen en het ontwerpen van
instructie in verschillende typen leeromgevingen die deze wisselwerking tot
uitgangspunt neemt. In de daarop volgende hoofdstukken zijn verschillende
aspecten van deze theorie empirisch onderzocht. Met name die onderdelen
waarvoor nog onvoldoende empirische evidentie voorhanden was zijn aan
nader onderzoek onderworpen. De belangrijkste conclusies van deze
onderzoeken zullen nu eerst worden samengevat en bediscussieerd in relatie
tot de theorie. Vervolgens zullen consequenties  van de onderzoeksresultaten
voor de praktijk van onderwijs en opleidingen worden besproken, in het
bijzonder voor de hoger onderwijspraktijk. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met suggesties voor vervolgonderzoek.

9.2 Een nadere invulling van de instructieleertheorie

In de eerste twee hoofdstukken werd geconcludeerd dat sommige onderdelen
var. de daar besproken instructieleertheorie nog onvoldoende waren onder-
zocht en dat over andere aspecten nog onduidelijkheden bestonden. Er
werden 'gaten' in de theorie geidentificeerd waarvoor nader onderzoek
noodzakelijk was. De empirische onderzoeken die in de daarop volgende
hoofdstukken werden gepresenteerd hebben meer helderheid verschaft over
een aantal van deze kwesties. De bespreking van de belangrijkste resultaten
zal hier worden geordend aan de hand van deze kwesties.

9.2.1 De uitvoering van instructieleerfuncties door studenten

In de theorie van de eerste twee hoofdstukken nemen instructieleerfuncties
een belangrijke plaats in. Er was echter nog weinig bekend over de wijze
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waarop studenten in een reEle onderwijscontext deze functies uitvoeren en
over de wijze waarop deze uitvoering wordt gestuurd door interne en externe
bronnen. In het empirisch deel van dit boek werd daarom begonnen met
kleinschalige, diepgaande interviewstudies naar deze verschijnselen. De
belangrijkste bevinding van deze kwalitatieve studies was dat er grote
verschillen zijn tussen studenten in de wijze waarop ze de diverse instructie-
leerfuncties uitvoeren. Deze verschillen bestaan ook tussen studenten die
hetzelfde onderwijs krijgen. Studenten verschillen in de denkactiviteiten die
ze ondernemen bij het leren. Sommige studenten blijken moeite te hebben
met het verrichten van vrijwel al deze functies, anderen voeren slechts enkele
functies zelf uit, en sommigen nemen meer functies voor eigen rekening.

De wijze waarop studenten de instructieleerfuncties uitvoeren blijkt samen te
hangen met interne en externe bronnen. Interne bronnen betreffen met name
de mentale leermodellen, de leeroriEntaties en de vaardigheid in het uitvoeren
van leeractiviteiten van studenten. Alle studenten vinden het belangrijk dat
vrijwel alle instructieleerfuncties worden uitgevoerd, maar ze verschillen van
mening over de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is: zijzelf of het
onderwijs. Functies die door studenten niet worden verricht behoren in hun
mentaal leermodel vaak ook tot taak van het onderwijs. Dit mentaal leermo-
del lijkt met name gebaseerd te zijn op ervaringen die mensen in onderwijssi-
tuaties hebben opgedaan, en veel minder op leerervaringen die buiten het
onderwijs hebben plaatsgevonden. Mentale leermodellen en leeroriEntaties
beYnvloeden de manier waarop studenten instructiemaatregelen interpreteren,
waarderen en gebruiken. Het effect van externe sturingsmaatregelen, zoals
vragen, opdrachten, leerdoelen, en dergelijke, blijkt dan ook afhankelijk van
de interpretaties en waarderingen die studenten eraan verlenen. Externe
bronnen die de uitvoering van instructieleerfuncties door studenten beinvloe-
den betreffen met name de instructiestrategieEn volgens welke instructiemaat-
regelen zijn vormgegeven. Wanneer een functie door het onderwijs wordt
gesubstitueerd, wordt deze vaak niet door studenten uitgevoerd. Wanneer een
functie door het onderwijs wordt geactiveerd, is het afhankelijk van de
mentale leermodellen en leerorientaties van studenten of zij deze functie ook
uitvoeren. Wanneer door het onderwijs geen aandacht aan een functie wordt
besteed, hangt het af van de leerstijl van studenten of zij uit eigen beweging
een dergelijke functie uitvoeren.

Dergelijke verschillen tussen studenten kunnen worden gegroepeerd in vier
hoofdcategoriean, die kwalitatief verschillende leerstijlen representeren. Deze
leerstijlen verschillen van elkaar op een vijftal gebieden: de strategiean die
studenten gebruiken om leerinhouden te verwerken, de strategieEn waarmee
ze deze verwerking reguleren, de affectieve processen die zich bij het
studeren voordoen, de mentale leermodellen en de leerorientaties van
studenten. Ze werden benoemd als een ongerichte, reproduktiegerichte,
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betekenisgerichte en toepassingsgerichte leerstijl. De drie laatstgenoemde
blijken elk nog te kunnen varitren van meer extern tot meer intern gestuurd.
Van de zeven leerstijlvarianten die aldus blijken voor te komen zijn er twee
waarin didaktische maatregelen tot gevolg hebben dat studenten op een meer
constructieve wijze leren dan ze uit zichzelf zouden doen: de beide extern
gestuurde varianten van de betekenis- en toepassingsgerichte leerstijlen.

Er blijken dus systematische verschillen te bestaan tussen studenten in de
wijze waarop ze instructieleerfuncties uitvoeren. Wanneer er van uit wordt
gegaan dat het voor het optimaliseren van de kwaliteit van leerprocessen
belangrijk is dat Alle functies worden uitgevoerd, betekent dit voor het
ontwerpen van instructie dat andere functies gesubstitueerd of geactiveerd
dienen te worden dan studenten al uit zichzelf verrichten. Een goede diagnose
van de leerstijlen van studenten is hiervoor onontbeerlijk.

9.2.2 Leer- en denkstrategiein

Uit de bespreking van de theorie over sturing van leerprocessen in hoofdstuk
1 en 2 was gebleken, dat er een aanzienlijke overlap bestond tussen de
verschillende conceptualisaties van verwerkingsstrategieEn. Ook bleek weinig
bekend te zijn over samenhangen tussen regulatie-activiteiten in de manier
waarop studenten die gebruiken. In hoofdstuk 5 werd daarom getracht deze
samenhangen te verhelderen. Op basis van de beschrijvingen van leerstijlen
uit het kwalitatieve onderzoek werd een diagnostisch leerstijlinstrument
geconstrueerd, de Inventaris Leerstijlen, dat moest voldoen aan drie criteria:
betrouwbaarheid, validiteit en praktische bruikbaarheid in het onderwijs. Uit
grootschalig onderzoek met dit instrument bij Ou- en KUB-studenten bleek,
dat de leeractiviteiten die studenten gebruiken om leerinhouden te verwerken
zodanig samenhangen dat vijf verwerkingsstrategietn onderscheiden kunnen
worden: een relaterende en structurerende strategie, een kritische strategie,
een memoriserende en herhalende strategie, een analytische strategie en een
concrete strategie. Onderscheidend criterium tussen deze strategieen is dat
elke strategie wordt gekenmerkt door het gebruik van een bepaalde combina-
62 van verwerkingsfuncties om te leren.

Ook in het gebruik van regulatie-activiteiten blijken bepaalde patronen te
zitten. Er konden eveneens vijf regulatiestrategieen w8rden geTdentificeerd
die studenten gebruiken bij hun studie: twee varianten van een zelfgestuurde

strategie waarbij de ene meer is gericht op het leerproces en de leerresultaten
en de andere op de leerinhoud, twee varianten van een extern gestuurde

strategie waarbij de ene meer is gericht op het leerproces en de andere op de
leerresultaten, en een stuurloze strategie gekenmerkt door een gebrek aan
regulatie. Anders dan bij verwerkingsstrategieen is het bij regulatiestrategieen
niet zo dat de strategietn specifieke combinaties vormen van regulatiefunc-
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ties. Er is geen empirische evidentie gevonden voor het bestaan van ontwer-
pende, uitvoerende en controlerende regulatiestrategieen, zoals Sternberg
(1988) die vermoedt. Het onderscheidend criterium tussen de regulatiestrate-
gieen is veel meer de interne en externe dimensie dan een combinatie van
regulatiefuncties die door studenten in samenhang worden uitgevoerd.

De resultaten van deze kwantitatieve Ou- en KUB-onderzoeken blijken in
hoge mate vergelijkbaar te zijn. Dit wijst op een hoge mate van generaliseer-
baarheid van de hier gevonden leer- en denkstrategieEn. Ze bevestigen
bovendien in grote lijnen de resultaten van de kwalitatieve analyses. Er
blijken duidelijke patronen te zitten in studiegedrag. Mensen gebruiken
diverse denkstrategiean om te studeren en er zijn systematische verschillen
tussen studenten in de mate waarin ze deze strategieEn hanteren bij hun
studie. Dit strategiegebruik blijkt bovendien gedifferentieerder te zijn dan met
bipolaire dimensies als diepte- versus oppervlakte-aanpak en serialistische
versus holistische strategie kan worden aangeduid. Gezien de variatie  in  het
gebruik van deze strategieen kan ook worden geconstateerd dat bij lang niet
alle studenten sprake is van constructieve en zelfstandige leerprocessen.

9.2.3 Mentale leermodellen en leeroriEntaties

In de eerste twee hoofdstukken werd ook geconcludeerd dat het nog onduide-
lijk was welke mentale leermodellen en leerorientaties studenten hebben. Het
empirisch onderzoek heeft hierover meer helderheid verschaft. De concepties
van studenten over allerlei aspecten die met studeren te maken hebben blijken
zodanig samen te hangen dat vijf mentale leermodellen onderscheiden kunnen
worden. Ze verschillen van elkaar in wat onder leren en studeren wordt
verstaan en in de visie op de taakverdeling tussen de student, het onderwijs
en medestudenten bij de studie. Ze kunnen worden omschreven als: een visie
op leren als het zelf construeren van eigen kennis en inzichten, leren gezien
als het opnemen van extern aanwezige kennis in het geheugen, een visie op
leren met de nadruk op het kunnen gebruiken van kennis die men verwerft,
een opvatting waarin als belangrijke taak van onderwijs wordt gezien studen-
ten voortdurend te stimuleren tot het uitvoeren van leeractiviteiten, en een
visie waarin veel waarde wordt gehecht aan het verdelen van de taken bij het
studeren met medestudenten. Ook konden in het empirisch onderzoek
patronen in de motieven, verwachtingen, houdingen, en zorgen van studenten
met betrekking tot de studie worden gerdentificeerd. Er bleken vijf verschil-
lende leerorifntaties voor te komen: een persoontijk geinteresseerde orienta-
tie, een certificaatgerichte oriEntatie, een orientatie gericht op het uittesten
van de eigen capaciteiten, een beroepsgerichte en een ambivalente oriantatie.

Net als bij leer- en denkstrategieEn het geval is, blijken de Ou- en KUB-
onderzoeken vergelijkbare resultaten op te leveren met betrekking tot de aard
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van de mentale leermodellen en leerorientaties die voorkomen bij studenten.

Ook hierbij kan generaliseerbaarheid dus worden vermoed. De resultaten van

de grootschalige, kwantitatieve studies komen in grote lijnen overeen met de
resultaten gevonden in de kleinschalige, kwalitatieve studies. Er blijken
systematische samenhangen te zijn in concepties van studenten over allerlei
facetten die met studeren te maken hebben en in allerlei motivationele
aspecten met betrekking tot hun studie. De resultaten wijzen er bovendien op

dat bipolaire dimensies als produktieve versus reproduktieve leerconcepties en
intrinsieke versus extrinsieke leerorientaties de empirische variatie in mentale

leermodellen en leeroriEntaties onvoldoende dekken.

9.2.4 Vier leerstijlen

Een andere kwestie uit de theorie die nader onderzoek vereiste was de
samenhang tussen mentale leermodellen, leerorientaties en het gebruik van

verwerkings- en regulatiestrategieen. Hoewel de kwalitatieve onderzoeken
hiervoor enige indicaties hadden opgeleverd, dienden deze in grootschalig
onderzoek nader geverifieerd te worden. Uit dit onderzoek met de Inventaris
Leerstijlen bleken zodanige samenhangen te bestaan tussen deze gebieden dat

inderdaad van teerstijlen kan worden gesproken. De betekenisgerichte leerstijl
wordt gekenmerkt door het gebruik van relaterende en kritische verwerkings-
strategieen, zelfgestuurde regulatiestrategieen gericht op leerprocessen,
leerresultaten en leerinhouden, een mentaal leermodel waarin het construeren
van eigen kennis centraal staat, en persoonlijke interesse als leerorientatie.

Het gebruik van memoriserende en analytische verwerkingsstrategieEn, extern

gestuurde regulatiestrategieen gericht op leerprocessen en leerresultaten, een
mentaal leermodel waarin studeren wordt opgevat als het opnemen van
aangeboden kennis, en certificaat- en testgerichte leeroritntaties, blijken
dermate samen te hangen dat van een reproduktiegerichte leerstijl kan worden

gesproken. De toepassingsgerichte leerstijl wordt getypeerd door het hanteren
van concrete verwerkingsstrategietn, een mentaal leermodel waarin het
gebruiken van kennis centraal staat, en een beroepsgerichte leerorientatie. De

ongerichte leerstijl tenslotte worden gekenmerkt door stuurloos leergedrag,
een mentaal leermodel waarin veel waarde wordt gehecht aan samenwerking
met medestudenten en aan stimulerend onderwijs, en een ambivalente studie-

orientatie. Ook werd gevonden dat de stabiliteit van leerstijlen in het alge-

meen vrij hoog is, maar niet zo hoog dat ze als onveranderbare eigenschap-

pen van mensen opgevat moeten worden. Opvallend is wel dat deze stabiliteit

enigszins hoger is voor mentale leermodellen en leerorientaties dan voor leer-

en denkstrategieen. Dit wijst erop dat strategieEn wat sneller worden aange-

past aan de omstandigheden dan mentale leermodellen en leerorientaties.

Deze op factoranalyses gebaseerde leerstijlen komen grotendeels overeen met

leerstijlen zoals die uit de fenomenografische analyses naar voren kwamen.
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Wel blijkt uit de hier gevonden samenhangen dat de extern gestuurde variant
van de betekenisgerichte leerstijl en de intern gestuurde variant van de
reproduktiegerichte leerstijl, zoals die in de kwalitatieve analyses werden
gevonden, kennelijk weinig voorkomen of kort duren. Opvallend is datvrijwel alle verbanden tussen de verschillende aspecten van leerstijlen op
nagenoeg identieke wijze optreden in zowel het afstands- als contactonder-
wijs. In deze twee verschillende contexten met verschillende studentenpopula-
ties zijn zeer overeenkomstige resultaten gevonden wat betreft de interne
structuur van leerstijlen. Dit wijst op een grote mate van generaliseerbaarheid
van de hier gevonden leerstijlen. De betrouwbaarheden van de schalen van de
Inventaris Leerstijlen blijken redelijk tot zeer goed te zijn, zowel in de
oorspronkelijk Ou-versie als in de afgeleide versie voor het Hoger Onderwijs.
De ILS lijkt dan ook goed toepasbaar in het gehele hoger onderwijs.

Verschillende conclusies kunnen aan deze resultaten worden verbonden. In de
eerste plaats blijkt dat wat mensen doen bij het leren niet alleen wordt
bepaald door instructiemaatregelen, maar zeker ook door hun mentale
leermodellen, leerorientaties en gewoonten in het gebruik van bepaalde leer-en denkstrategieen. Er blijken systematische samenhangen te bestaan tussen
deze factoren, die samen het leergedrag bepalen. Er dient dus rekening mee
te worden gehouden dat klassieke instructie-ontwerptheorie8n, met hun hoge
nadruk op sturing van leerprocessen door instructiemaatregelen, slechts in
beperkte mate of voor een beperkte groep studenten werken. In de tweede
plaats kan worden geconstateerd dat niet :die vier leerstijlen zijn te kenmer-
ken als constructief en zelfstandig. Wanneer we deze kwalificatie voorbehou-
den aan de betekenis- en toepassingsgerichte leerstijlen, betekent dit dat de
leerstijl van een aanzienlijke groep studenten kan worden getypeerd als niet
constructief en niet zelfstandig, namelijk ongericht of reproduktiegericht. In
de derde plaats blijkt dat bipolaire dimensies als veldafhankelijk versus
veldonafhankelijk de complexiteit van studiegedrag in een re8le studiecontext
tekort doen. Met name de consistente bevinding dat ongerichte en toepas-
singsgerichte leerstijlen onderscheiden dienen te worden van betekenis- en
reproduktiegerichte leerstijlen geeft aan, dat het studiegedrag van studenten
uit meer bestaat dan een diepe of oppervlakkige aanpak (vgl ook Schmeck &
Geisler-Brenstein, 1989). Voor het ontwerpen van instructie betekenen deze
resultaten tenslotte dat er rekening mee gehouden moet worden dat er
verschillende leerstijlen bestaan en dat, om studiegedrag te veranderen, ook
veranderingen noodzakelijk zijn in mentale leermodellen en leerorientaties.
Ingeslepen gedragspatronen en opvattingen die zijn getnt op jarenlange
ervaringen zorgen voor stabiliteit in leerstijlen. Duurzame veranderingen in
leerstijlen van studenten in constructieve, zelfstandige richting zijn waar-schijnlijk niet van de ene op de andere dag met eenvoudige instructies te
bewerkstelligen.
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9.2.5 Sturen van leerprocessen

De onderzoeksbevindingen zoals die tot dusverre zijn besproken hebben,
naast het verhelderen van een aantal theoretische onduidelijkheden, ook een

probleem opgeworpen. Wanneer externe sturing zo'n bestanddeel is van een

reproduktiegerichte leerstijl, wat betekent dat dan voor het ontwerpen van
instructie? Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen werden de onderlin-
ge verbanden tussen het gebruik van verwerkings- en regulatiestrategieBn,

mentale leermodellen en leerori8ntaties nader geexploreerd met behulp van
een padanalytische techniek. Uit de resultaten bleek dat lerenden hun verwer-

kingsstrategietn vooral zelf sturen. Zelfsturing van leerprocessen hangt

positief samen met het gebruik van alle verwerkingsstrategieen. Externe

sturing van leerprocessen vertoont alleen verband met de mate waarin
studenten leerinhouden stapsgewijs verwerken en met name gedetailleerd en
grondig analyseren. Externe sturing hangt niet samen met het gebruik van
relaterende, kritische en concrete verwerkingsstrategieEn. Een mentaal

leermodel waarin het opbouwen van eigen kennis en inzichten centraal staat

hangt in belangrijke mate samen met het gebruik van zelfgestuurde strate-

gieen, een mentaal leermodel waarin het opnemen van aangeboden kennis

centraal staat met het gebruik van extern gestuurde strategietn. Leerorienta-
ties spelen bij het gebruik van leerstrategieEn een ondergeschikte rol. Opval-
lend is dat al deze verbanden op vrijwel identieke wijze optreden in zowel het
afstands- als contactonderwijs. Geconstateerd kan worden dat de regulatie-
kracht van didaklische maatregelen als leerdoelen, vragen, studeeraanwijzin-
gen en opgaven met betrekking tot het activeren van relaterende, kritische en
concrete verwerkingsstrategieen gering is.

Dat externe sturing zo weinig invloed blijkt te hebben op deze verwerkings-

strategieen van studenten kan een ondersteuning zijn voor het constructivisti-

sche standpunt dat het vooral de lerenden zelf zijn die hun leerprocessen
sturen. Het kan ook betekenen dat de externe sturing eenvoudig niet is
gericht op het activeren van constructieve verwerkingsstrategieen. Het kan
ook het gevolg zijn van het gegeven dat die externe sturing meestal niet is

gebaseerd op een gedegen diagnose van de leeractiviteiten die studenten uit
zichzelf al uitvoeren, met andere woorden hun leerstijlen. Activeren van
leeractiviteiten die lerenden uit zichzelf al verrichten zal immers weinig
variantie veroorzaken in het gebruik van die leeractiviteiten. Het kan ook

wijzen op wat Marton en Saljo (1984) 'technificatie' van het leerproces
noemen. Daarbij richten studenten zich bijvoorbeeld enkel op het kunnen

beantwoorden van toegevoegde vragen en bestuderen zij leerinhouden waarbij

geen vragen zijn toegevoegd op hun vertrouwde manier. Ook kan het zo zijn
dat de afstand tussen de leeractiviteiten die door middel van leerdoelen,

vragen, opgaven, studeeraanwijzingen en dergelijke worden geactiveerd en de
leerstijl van studenten te groot is. Tenslotte   is het mogelijk dat directe
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instructies over wat te doen niet voldoende zijn om constructief en zelfstandig
leergedrag tot stand te brengen. Wellicht zijn ook veranderingen in mentale
leermodellen noodzakelijk (vgl. Palincsar & Brown, 1989).

Voor het ontwerpen van instructie betekent dit dat om het gebruik van
relaterende, kritische, en concrete verwerkingsstrategie8n door studenten te
beinvloeden, directe instructies door middel van dergelijke didaktische
hulpmiddelen niet de beste manier lijken te zijn. Om relaterende en kritische
verwerkingsstrategietn te activeren is het wellicht effectiever, gezien de hier
geconstateerde verbanden, studenten te activeren  tot het gebruik   van   een
zelfgestuurde strategie, gekoppeld aan maatregelen om het mentale leermodel
van studenten te beinvloeden in de richting van een kennisopbouwende
opvatting. Om studenten te activeren tot het gebruik van een concrete
verwerkingsstrategie lijken vooral maatregelen geschikt die primair zijn
gericht op het mentale leermodel van studenten, en secundair de zelfsturing
stimuleren. Om studenten aan te zetten tot, of af te brengen van, het gebruik
van een memoriserende strategie zijn vooral maatregelen geschikt die het
mentale leermodel van studenten veranderen. Activering tot het gebruik van
een analytische verwerkingsstrategie kan effectief gebeuren door directe
instructies. Rekening houden met leeroritntaties lijkt weinig zinvol, aangezien
deze nauwelijks bijdragen aan variantie in het gebruik van leeractiviteiten.

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat het tot stand brengen van construe-
tief leergedrag waarschijnlijk het meest effectief kan gebeuren door een
systematische overdracht van controle over het leerproces van het onderwijs
naar de student. Sturen van leerprocessen via een sterke externe controle
hangt immers niet samen met het gebruik van relaterende, kritische en
concrete strategiean. In verschillende analyses bleek een hoge mate van
externe sturing bovendien samen te gaan met een reproduktieve leerstijl.
Misschien is het ook niet verwonderlijk dat externe sturing samenhangt met
een mentaal leermodel waarin leren wordt gezien als het overbrengen van
kennis van een externe bron naar het hoofd van de lerende en met memorise-
rende verwerkingsactiviteiten (vgl Iran-Nejad, 1990; Bednar et al, 1991). Uit
verschillende resultaten kan verder worden afgeleid dat mentale leermodellen
een centrale rol spelen bij het sturen van leerprocessen. Veel meer dan
leeroritntaties zijn zij belangrijke predictoren gebleken van de denkstrate-
gie8n die studenten gebruiken bij de studie. Wellicht is dat ook een verkla-
ring voor de geringe samenhang tussen het gebruik van externe sturingshulp-
middelen en het hanteren van relaterende, la'itische en concrete verwerkings-
strategiean. Mentale leermodellen bleken vrij stabiel. Dit wijst erop dat ze
eerder zijn geant op het gehele beeld dat in onderwijssituaties wordt gecom-
municeerd over wat 'leren' in essentie inhoudt dan alleen op directe instruc-
ties over wat te doen.
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9.2.6 Leerstijlen en persoons- en contextgebonden invloeden

Volgens de theorie die in de eerste twee hoofdstukken is geschetst, zijn
leerstrategieEn en leerstijlen het resultaat van de interactie tussen de persoon
en zijn of haar omgeving. Wel werd daar geconstateerd dat het niet duidelijk
was op welke wijze persoons- en contextgebonden factoren samenhangen met
de leerstijlen van studenten. Uit het empirisch onderzoek besproken in
hoofdstuk 6 kan worden geconcludeerd, dat leerstijlen van studenten inder-

daad geassocieerd zijn met dergelijke factoren, zoals de aard van het leerstof-

domein, de aard van de leeromgeving, vooropleiding, studie-ervaring in de
huidige leeromgeving, leeftijd en geslacht. De resultaten wijzen erop dat de
verschillende leerstijlen verschillende bronnen hebben.

Zo blijkt de betekenisgerichte leerstijl het meest voor te komen bij studenten
uit het Sociaal-Culturele studiegebied. Ook komt deze leerstijl meer voor
naarmate studenten ouder zijn en vertonen studenten in het afstandsonderwijs
er meer kenmerken van dan studenten in het contactonderwijs. De reproduk-
tiegerichte leerstijl blijkt het meest voor te komen bij studenten met een
relatief lage vooropleiding en bij studenten uit de Economische, Juridische en

Natuurwetenschappelijke studiegebieden. In het afstandsonderwijs komt deze
leerstijl bovendien relatief vaak voor bij vrouwen, bij oudere studenten en bij
gevorderde studenten. Ou-studenten Beleids- en bestuurswetenschappen en
KUB-studenten Rechten hebben de meeste kenmerken van de toepassingsge-
richte leerstijl. Verder komt deze leerstijl meer voor bij studenten in het
contactonderwijs dan in het afstandsonderwijs. De ongerichte leerstijl tenslot-
te komt aanmerkelijk meer voor bij studenten in het contactonderwijs dan in
het afstandsonderwijs. Naarmate studenten ouder zijn of een lagere vooroplei-
ding hebben gaan ze ook stuurlozer te werk bij hun studie. Bij de Open
universiteit hebben beginnende studenten meer kenmerken van deze leerstijl
dan hun relatief gevorderde studiegenoten. Bij de KUB komt deze leerstijl
met name bij studenten van de Economische Faculteit relatief vaak voor.

Over het algemeen blijkt leerstofgebied c.q. studierichting van alle gebruikte
predictoren de sterkste relaties te vertonen met de leerstijlen van studenten.
Deze samenhangen kunnen worden geinterpreteerd als effecten van een
vakdomein, maar er zijn ook verschillen in de onderwijsomgeving bij
studenten van verschillende studierichtingen. Zo wijst Ramsden (1988)
bijvoorbeeld op cultuurverschillen in onderwijsmethoden tussen verschillende

vakgebieden. Ook is het mogelijk dat er al verschillen zijn in leerstijlen
tussen de groepen studenten die verschillende studierichtingen kiezen, voordat

zij met hun studie aanvangen (vgl Kolb, 1984). Deze laatste verklaring is
echter alleen geldig wanneer op beide typen universiteiten dezelfde verbanden
gevonden worden tussen studiegebied en leerstijlen. Dit is bij de toepassings-

gerichte en ongerichte leerstijlen niet het geval. Dat de ongerichte leerstijl
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binnen de KUB vooral voorkomt bij studenten van de Economische Faculteit
is wellicht te verklaren vanuit de grote aantallen eerstejaars studenten op deze
faculteit in combinatie met massale hoorcolleges. Dat reproduktiegerichte
leerstijlen in sommmige vakgebieden meer voorkomen dan in andere wijst
erop, dat om constructief en zelfstandig leergedrag tot stand te brengen bij
sommige vakgebieden meer verandering nodig is dan bij andere.

Er zijn verschillen aangetroffen in de mate waarin de leerstijlen in de twee
verschillende typen leeromgevingen voorkomen. Ou-studenten blijken meer
kenmerken te vertonen van de betekenisgerichte leerstijl en minder kenmer-
ken van de toepassingsgerichte en ongerichte leerstijl dan KUB-studenten.
Daarnaast blijken Ou-studenten meer extern gestuurd en minder zelfgestuurd
te werk te gaan bij het reguleren van hun leerprocessen en leerresultaten. Dat
de ongerichte leerstijl meer voorkomt in het contactonderwijs dan in het
afstandsonderwijs heeft wellicht te maken met toegevoegde hulpmiddelen die
in het Ou-cursusmateriaal zijn verwerkt. Dergelijke sturingsmiddelen, die in
het studiemateriaal van KUB-studenten grotendeels ontbreken, bieden moge-
lijk meer houvast voor de sturing van de eigen leerprocessen dan aanwijzin-
gen van docenten in colleges. Dat gevorderde Ou-studenten enerzijds meer
extern gestuurd en anderzijds minder stuurloos te werk gaan dan hun begin-
nende studiegenoten wijst ook in deze richting.

Sannenhangen van de smdie-ervaring aan de Ou met de leerstijlen van
studenten kunnen worden geinterpreteerd als effecten van het didaktisch
concept van de Ou, aangezien de overige predictoren zoals leerstofgebied
hierbij constant worden gehouden. Dit zou betekenen dat met het vorderen
van de studie de reproduktieve leerstijl toeneemt en de ongerichte leerstijl
afneemt. Ze kunnen echter ook worden geinterpreteerd als vereisten van een
Ou-studie, vanuit de redenering dat vooral studenten met een leerstijl die
aansluit bij de Ou-vereisten verder komen met de studie. Wanneer we de
resultaten van het longitudinale test - hertest onderzoek vergelijken met de
samenhangen van de cross-sectionele variabele 'studie-ervaring aan de Ou'valt op, dat de resultaten in hoge mate vergelijkbaar zijn behalve ten aanzien
van de ongerichte leerstijl. Uit het test - hertest onderzoek blijken geen
longitudinale veranderingen   in deze leerstijl.   Uit het cross-sectionele onder-
zoek blijkt dat beginnende Ou-studenten meer kenmerken vertonen van alle
aspecten van deze leerstijl dan gevorderde Ou-studenten. De conclusie moet
dan ook luiden dat deze laatste effecten geen gevolg zijn van een ontwikke-
ling gedurende de studie, maar van selectieve uitval. Studenten met een
ongerichte leerstijl komen eenvoudig niet verder dan het stadium van begin-
nende student en stoppen vervolgens  met hun studie.

Dat de reproduktiegerichte leerstijl meer voorkomt bij studenten die een
relatief lage vooropleiding hebben kan betekenen, dat deze leerstijl adaptief is
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in deze opleidingen. Dat ook de ongerichte leerstijl meer voorkomt bij
studenten met een relatief lage vooropleiding wijst erop, dat deze studenten
moeite hebben met de vereisten van een studie in het hoger onderwijs. De
analyses hebben ook uitgewezen dat sommige verbanden van persoons- en
contextgebonden factoren met leerstijlen die vaak worden verondersteld, niet
juist blijken te zijn. Zo is er geen empirische evidentie gevonden voor de
vaak gehoorde opvatting dat naarmate mensen ouder zijn, ze meer op
toepassing zijn gericht. Ook de opvatting dat docenten in contactonderwijs
meer houvast bieden aan studenten dan zelfstudie-materiaal bij het sturen van
hun leerprocessen is onjuist gebleken. Verder zijn er weinig aanwijzingen
gevonden voor typisch vrouwelijke en mannelijke leerstijlen.

Samenhangen tussen leerstijlen en persoons- en contextgebonden factoren
kunnen een verklaring vormen voor de stabiliteit van leerstijlen zoals die uit
eerdere analyses naar voren kwam. De leeractiviteiten die iemand ontplooit
zijn niet alleen het gevolg van instructiemaatregelen, maar zijn kennelijk
ingebed in een complex geheel van persoonlijke en algemeen contextuele
factoren. Deze samenhangen hebben implicaties voor het ontwerpen van
instructie. Aangezien het studiegebied, de vooropleiding, het type leeromge-

ving, de studie-ervaring, de leeftijd en het geslacht van studenten ofwel
onmiddellijk zichtbaar zijn of vrij gemakkelijk zijn te achterhalen, vormen zij
een eerste indicatie over welke leerstijlen in een bepaalde groep studenten
waarschijnlijk het meest voor zullen komen. Hiermee kan al in een vroeg
stadium van het ontwerpproces rekening worden gehouden.

9.2.7 Leerstrategiein, leerstijlen en tentamenresultaten

Een vraag die in het zevende hoofdstuk centraal stond is in hoeverre de
tentamens die gebruikelijk zijn in het eerste jaar van het hoger onderwijs een
beroep doen op de verschillende leeractiviteiten die studenten ontplooien. Uit
de resultaten bleek dat de leerstijlen van studenten een belangrijk deel van de
variantie verklaren in de tentamenresultaten die ze behalen. Naast andere
predictoren voor tentamenresultaten, zoals voorkennis en tijdbesteding, blijkt
de leerstijl van studenten dus een belangrijke predictor. Dat op de KUB de
samenhangen tussen leerstijlen en tentamenresultaten sterker zijn dan op de
Ou, kan wellicht worden verklaard doordat de groep KUB-studenten homoge-
ner is ten aanzien van bijvoorbeeld voorkennis dan de groep Ou-studenten.
Daarnaast is er een duidelijk patroon aan samenhangen dat, bij verschillende
predictoren en in beide onderwijscontexten, over het algemeen in dezelfde
richting wijst. De betekenisgerichte leerstijl hangt in het algemeen positief
samen met de meeste indicatoren voor tentamenresultaten, zowel in het
afstandsonderwijs, het contactonderwijs als in verschillende typen leerstofdo-
meinen. Vooral het gebruik van een relaterende en structurerende verwer-
kingsstrategie is consistent positief geassocieerd met allerlei typen tentamen-
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resultaten. Hoewel deze leerstijl in de meeste gevallen dus positief is geasso-
cieerd met tentamenresultaten, zijn enkele aspecten in sommige analyses
negatief gerelateerd aan studiesnelheid. De reproduktiegerichte leerstijl
vertoont over het algemeen vooral negatieve samenhangen met tentamenresul-
taten. Een uitzondering betreft de positieve associatie van de certificaatgerich-
te leeroritntatie met studiesnelheid en tentamendeelname in het afstandsonder-
wijs. De toepassingsgerichte leerstijl is in het afstandsonderwijs consistent
positief gerelateerd aan studiesnelheid, maar negatief aan tentamendeelname.
In het contactonderwijs vertoont de toepassingsgerichte leerstijl nauwelijks
verbanden met tentamenresultaten. De ongerichte leerstijl is in alle analyses
consistent negatief gerelateerd aan allerlei typen tentamenresultaten, in beide
typen leeromgevingen en in alle leerstofdomeinen.

Tentamens zoals gebruikelijk in het eerste jaar van het hoger onderwijs
blijken dus vooral een beroep te doen op relaterende en structurerende
verwerkingsactiviteiten. Het gebruik van kritische leeractiviteiten wordt veel
minder beloond in tentamenresultaten. Deze bevinding komt overeen met de
uitspraken van sommige studenten in het kwalitatieve onderzoek, die stelden
dat volgens hen kritisch verwerken niet bijdraagt tot betere tentamenresultaten
en deze leerstrategie daarom niet gebruikten. De mate waarin studenten
analytische, concrete en memoriserende leeractiviteiten ontplooien bij het
verwerken van de studiestof heeft, op een enkele uitzondering na, nauwelijks
iets te maken met de tentamenresultaten die ze behalen. In tegenstelling tot
een veel gehoorde opvatting onder studenten hangt memoriseren dus met
samen met hogere scores op kennisvragen. Het gebruik van een relaterende
en structurerende strategie daarentegen hangt positief samen met de scores op
allerlei vraagtypen, ook op kennisvragen. De geringe samenhang tussen de
concrete verwerkingsstrategie en tentamenresultaten wijst erop dat in tenta-
mens nauwelijks een beroep wordt gedaan op het het gebruiken van verwor-
ven kennis om problemen op te lossen.

Opvallend is ook dat de wijze waarop studenten hun leerprocessen sturen
relatief weinig directe samenhangen vertoont met tentamenresultaten. Wel
vertonen beide zelfgestuurde strategiean meer positieve verbanden met
tentamenresultaten in het contactonderwijs dan in het afstandsonderwijs.
Externe regulatiestrategieen vertonen weinig verbanden, maar de samenhan-
gen die ze vertonen zijn vrijwel uitsluitend negatief. In beide contexten zijn
er echter sterke negatieve samenhangen met een ervaren gebrek aan sturing.
Het lijkt erop dat het voor de tentamenprestaties, vooral in het afstandsonder-
wijs, minder belangrijk is of leerprocessen intern of extern worden gestuurd,
als ze maar gestuurd worden. Hoewel De Jong (1992) sterke samenhangen
vaststelde tussen zelfsturing en leerresultaten, was dit in experimentele
omstandigheden waarin geen externe sturing aanwezig was. Kenmerkend
voor de onderwijssituaties zoals die in dit boek zijn onderzocht is echter de
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aanwezigheid van allerlei externe sturingsmaatregelen, hetzij door didaktische

hulpmiddelen zoals verwerkt in het Ou-cursusmateriaal, hetzij door aanwij-
zingen van docenten in het contactonderwijs. Wanneer we de resultaten uit
hoofdstuk 6 bij de interpretatie betrekken moet echter worden vastgesteld dat
zelfsturingsstrategietn indirecte samenhangen vertonen met de tentamenresul-

taten, met name via het activeren van relaterende en structurerende verwer-
kingsstrategietn. Daar bleek immers dat deze strategieEn nauwelijks extern
maar vrijwel uitsluitend intern worden aangestuurd.

Uit de resultaten kan worden afgeleid dat het stimuleren van studenten om
volgens een betekenisgerichte leerstijl te werk te gaan weliswaar kan resulte-
ren in hogere tentamencijfers en slaagpercentages, maar dat dit ten koste kan

gaan van de studiesnelheid. Als we deze redenering omdraaien kan worden
vermoed dat maatregelen gericht op het verhogen van de studiesnelheid, zoals
de recente verkortingen van de studieduur, erin kunnen resulteren dat
studenten minder betekenisgericht te werk gaan bij het studeren. Nadenken

over hetgeen men bestudeert en het verwerken van leerinhouden op een
constructieve, betekenisvolle manier kosten kennelijk tijd.

Verbanden tussen denkstrategietn en leerresultaten blijken te varitren al naar
gelang leerstofdomein. Opvallend is dat bij sommige vakgebieden verbanden
tussen het gebruik van verwerkingsstrategieEn en indicatoren voor tentamen-
resultaten vrijwel ontbreken. Bij dergelijke vakgebieden maakt het voor de
tentamenresultaten kennelijk weinig uit welke denkstrategieEn studenten
gebruiken om de leerinhouden te verwerken. Dat alleen bij een vakgebied als
Econometrie een analytische verwerkingsstrategie positief samenhangt met
tentamenresultaten wijst erop dat bij dit vakgebied, wellicht doordat Statistiek
er een belangrijke rol in speelt, een beroep wordt gedaan op een grondige,
analytische werkwijze.

9.2.8 Procesgerichte instructie in leer- en denkstrategiein

Procesgerichte instructie, zo werd geconcludeerd in hoofdstuk 2, is een
nieuwe vorm van instructie en vele aspecten ervan zijn nog niet of nauwelijks
onderzocht. Daarom werd een instructieprogramma in leer- en denkstrate-
gieEn ontwikkeld waarin een aantal procesgerichte instructieprincipes werd
toegepast. Gebleken was dat om studiegedrag in constructieve richting te
beTnvloeden mentale leermodellen een belangrijk aangrijpingspunt zijn. Het
instructieprogramma werd daarom gericht op het veranderen van mentale
leermodellen in constructieve richting, via het activeren van reflectie (een
zelfsturingsactiviteit) op de eigen leerstijl en andere mogelijke leerstijlen. De
effecten van dit programma werden empirisch onderzocht. Uit de resultaten
bleek dat procesgerichte instructie in leer- en denkstrategieen leidt tot
verschillende leereffecten voor verschillende typen studenten. Met name voor
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studenten met ongerichte en reproduktiegerichte leerstijlen leidt het tot
veranderingen in het mentale leermodel van studenten in constructieve
richting. De resultaten wijzen ook uit dat voor studenten met betekenis- en
toepassingsgerichte leerstijlen het mentale leermodel meer is geintegreerd en
toepasbaar gemaakt dan vddr de interventie.

De uitkomsten van deze onderzoeken onderstrepen het belang van het
procesgerichte instructiemodel. De hoge mate van individualisatie die in het
instructieprogramma was ingebouwd zorgde ervoor dat met hetzelfde instruc-
tiemateriaal verschillende studenten heel verschillende leereffecten konden
bereiken. Het koppelen van een gedegen diagnose van eigen leerstijlen en
preconcepties over studeren aan individueel toegesneden studie-adviezen
bleek een indringende manier om studenten aan te zetten tot reflectie op hun
eigen en andere mogelijke leerstijlen. Uit deze onderzoeken bleek ook dat
leren over studeren een verschijnsel is met verschillende bronnen. Studenten
beschikken vaak wel over kennis over studeren, maar deze kennis is onvol-
doende geintegreerd in een samenhangend kennisveld en onvoldoende
geschikt voor gebruik. Leren over studeren is dus niet alleen het verwerven
van nieuwe kennis, maar meer nog het integreren en toepasbaar maken van
kennis waarover studenten, wellicht uit hun studie-ervaring, ten dele al
beschikken. Dit betekent een ondersteuning voor Iran-Nejad (1990), die stelt
dat hlle leerprocessen meer gekenmerkt worden door het reorganiseren van
reeds aanwezige kennis dan het verwerven van nieuwe kennis.

De resultaten betekenen ook een ondersteuning voor de theorie zoals die in
de eerste twee hoofdstukken is geschetst. Procesgerichte instructie werd daar
opgevat als een geleidelijke overdracht van controle over het leerproces van
de instructie naar de student. Het lijkt erop dat dit inderdaad de meest
effectieve manier  is om studenten  aan te zetten tot betekenisvol, zelfgestuurd
en constructief leren. Het is een manier van instructie waarbij lerenden
worden onderwezen in het gebruik van denkstrategielin om hun mentale
modellen van de vakinhoud op te bouwen, te veranderen en te gebruiken.
Natuurlijk vormt dit onderzoek naar de effecten van procesgerichte instructie
slechts een eerste aanzet. Niet alle principes van procesgerichte instructie
werden gebruikt in het programma. Zo was het programma niet volledig
gesitueerd van aard en ontbrak ook het oefenen van denkstrategie8n met
bijbehorende feedback. Verder onderzoek naar de werking van procesgerichte
instructieprincipes, ingebed in het vakinhoudelijk onderwijs, is dan ook zeker
noodzakelijk. Voor een relatief korte interventie gericht op mentale leermo-
dellen zijn de resultaten echter bemoedigend.
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9.3 Hoger onderwijs in zelfstandig denken

Een belangrijk praktisch resultaat van het hier gerapporteerde onderzoek is de
instructieleertheorie, zoals besproken in de eerste twee hoofdstukken en
aangevuld in het voorafgaande. Kenmerkend voor procesgericht onderwijs is
onder meer dat denkstrategieen en concepties van de vakinhoud in samenhang
worden onderwezen. De denkstrategieEn zoals die uit dit onderzoek naar
voren zijn gekomen vormen niet alleen belangrijke voorwaarden voor, maar
ook belangrijke doelen van een studie in het hoger onderwijs. Juist het hoger
onderwijs leidt mensen op die na hun opleiding in staat moeten zijn zelfstan-
dig te denken, beslissingen te nemen en zichzelf voortdurend bij te scholen.
Een onderwijsconceptie gebaseerd op het opnemen van kant-en-klare, externe
kennis door studenten past niet bij deze doelstelling, een conceptie waarin
studeren wordt gezien  als een actief, zelfgestuurd en constructief proces  wel.
Procesgericht onderwijs, waarin de ker- en denkactiviteiten van lerenden
centraal staan, lijkt een goede manier te zijn om de kwaliteit van leerproces-
sen in het hoger onderwijs te verhogen. Het wordt gekenmerkt door een
geleidelijke en systematische overdracht van controle over leerprocessen van
het onderwijs naar de studenten. De onderzoeksresultaten wijzen erop dat dat
de meest effectieve manier is -om leerprocessen te sturen. Een ander belang-

rijk voordeel van procesgericht onderwijs is, dat naast het veranderen van
vakinhoudelijke concepties het verwerven van denkstrategieen door studenten
een belangrijke doelstelling vormt. De principes van procesgericht onderwijs
zoals beschreven in hoofdstuk 2 geven concrete aanwijzingen over hoe een
dergelijke onderwijsvorm gestalte gegeven kan worden. Praktische conse-

quenties zijn onder meer dat, veel meer dan nu het geval is, de leerstijlen van
studenten worden gediagnostiseerd. Dit wijst uit welke denkactiviteiten
studenten al uit zichzelf gebruiken bij hun studie en voor welke andere
activiteiten zij onderwijs en ondersteuning behoeven.

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat, om constructief en zelfstandig
leergedrag tot stand te brengen, het onderwijs vooral gericht moeten worden
op het ontwikkelen bij studenten van zelfgestuurde regulatiestrategieitn en
mentale leermodellen waarin het opbouwen en gebruiken van kennis centraal
staan. Om dit te bereiken zullen de leerprocessen van studenten meer centraal
moeten staan in onderwijs. De gewoonte in met name het hoger contactonder-
wijs om als docent in collegezalen honderden studenten toe te spreken om
hen de vakinhoud over te dragen, is wellicht meer gebaseerd op traditie dan
op onderwijspsychologische bevindingen.

Gebleken is dat de externe sturing van leerprocessen zoals die in het contact-

onderwijs is vormgegeven minder houvast biedt aan studenten dan de externe

sturing zoals die in het afstandsonderwijs is geoperationaliseerd. Momenteel
wordt op de KUB een nieuw onderwijsconcept ingevoerd, Studentgericht
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Onderwijs, waarin door middel van een systeem van studietaken onder meer
wordt getracht studenten meer houvast te bieden bij het sturen van hun
leerprocessen (Schellekens, 1991). Gebleken is ook dat de externe sturing van
leerprocessen zoals die in het afstandsonderwijs is vormgegeven wel houvast
biedt aan studenten, maar dat het gevaar bestaat dat studenten afhankelijk
worden van deze sturing. Dit betekent dat de sturende werking van studieta-
ken en van didaktische hulpmiddelen die aan studieteksten worden toegevoegd
geleidelijk en systematisch afgebouwd zou moeten worden, onder een
gelijktijdige instructie in zelfstandige leer- en denkstrategieen. Studietaken,
leerdoelen, vragen, opgaven en dergelijke kunnen wel degelijk nuttige
functies vervullen, wanneer ze zijn ingebed in een didaktisch concept waarbij
studenten wordt geleerd hoe ze uit eigen beweging tot constructief leergedrag
kunnen komen. Dit betekent een overdracht van controle over het leerproces
van het onderwijs naar de student. De onderzoeksresultaten wijzen er immers
op dat sturen van leerprocessen het meest effectief kan gebeuren door het
versterking van het vermogen tot zelfsturing van studenten.

Geconcludeerd kan worden dat het bij het ontwerpen en verzorgen van
onderwijs niet voldoende is om aan te sluiten bij de vakinhoudelijke voorken-
nis van studenten, maar dat ook bij hun leerstijlen aangesloten dient te
worden. Het blijkt een illusie te zijn te denken dat studenten altijd of meestal
doen wat de docent of ontwerper van instructie voorschrijft dat ze moeten
doen. Onderwijs dient niet alleen te worden gericht op overdracht van
vakinhoudelijke kennis, maar ook op het aanleren van denkstrategieen en het
ontwikkelen van constructieve, zelfstandige leerstijlen. Een belangrijke
voorwaarde voor procesgericht onderwijs is kennis over de leerstijlen van de
studenten aan wie het onderwijs wordt gegeven. Weten welke denkstrategieen
studenten gewend zijn te hanteren bij hun studie en van welke strategie8n ze
geen, weinig of onjuist gebruik maken geeft immers indicaties over zowel
welke denkstrategieBn onderwezen dienen te worden als de instructiestrategie
waarmee het best kan worden begonnen. De onderzoeksresultaten geven aan
bij welke groepen studenten bepaalde leerstijlen domineren. Dit geeft indica-
ties voor gerichte onderwijsmaatregelen. Om veelzijdigheid in het gebruik
van denkstrategieEn te bevorderen is het immers noodzakelijk an efficient om
onderwijsmaatregelen vooral te richten op die strategieen die studenten niet
geneigd zijn uit zichzelf te gebruiken. Zo kan het v66rkomen van ongerichte
leerstijlen bij bepaalde groepen een indicatie zijn dat zij meer houvast
behoeven dan ze la,ijgen.

Rekening houden met leerstijlen betekent niet dat voor elke student een apart
programma gemaakt moet worden. Uit de empirische onderzoeken blijkt dat
de verschillen tussen studenten zich groeperen in slechts vier verschillende
leerstijlen. Bovendien kan op drie niveaus rekening gehouden worden met
leerstijlen van studenten. Op groepsniveau betekent het dat informatie wordt
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ingewonnen over de leerstijl die in een groep dominant is. Als bijvoorbeeld
blijkt, zoals uit dit onderzoek naar voren is gekomen, dat studenten van

bepaalde studiegebieden over het algemeen een meer ongerichte leerstijl
hebben dan studenten van andere studiegebieden, betekent dit dat die studen-

ten meer houvast geboden dient te worden dan ze krijgen. Rekening houden

met leerstijlen op leerstijlniveau betekent dat, bij dezelfde leerinhouden,
maximaal vier variaties van instructiemaatregelen aan studenten worden

gegeven gericht op het verwerken van die leerinhouden. Zo kan aan studen-

ten met een betekenisgerichte leerstijl de opdracht worden gegeven voorbeel-
den te bedenken bij een theorie, terwijl aan studenten met een toepassingsge-

richte leerstijl de opdracht wordt gegeven kritiekpunten te formuleren bij
dezelfde theorie. Leerproceswijzers zoals beschreven in hoofdstuk 2 bieden

hiertoe goede mogelijkheden, zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van
moderne technologieEn om ze samen te stellen. Rekening houden met

leerstijlen op individueel niveau betekent dat voor elke student, op basis van

zijn of haar unieke leerstijlprofiel, aparte instructiemaatregelen worden

genomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in computerondersteund onderwijs,
maar ook in individuele studiebegeleiding of -advisering.

Een belangrijke praktische opbrengst van het hier gerapporteerde onderzoek
is ook de Inventaris Leerstijlen. Sinds de ontwikkeling van dit diagnostische

instrument wordt het in het onderwijs toegepast, zowel voor onderzoeks- als
instructiedoeleinden. Zo zijn de ILS en de in hoofdstuk 8 beschreven eindver-
sie van het instructieprogramma Vaardig Studeren via de regionale studiecen-

tra in gebruik bij de studie-advisering en studie-begeleiding van de Open
universiteit. De ILS-versie voor het reguliere hoger onderwijs wordt in
combinatie met het aangepaste instructieprogramma gebruikt in studievaardig-
heidsprogramma's op verschillende universiteiten. De ILS en het instructie-

programma kunnen ook worden ingezet bij individuele studiebegeleiding. De
ILS levert profielen op die de leerstijlen van individuele studenten weerge-
ven. Deze profielen kunnen een snel overzicht geven van de sterke en
zwakke kanten van iemands leerstijl. Op dit moment zijn er vier redelijk tot
goed uitgeteste versies van de ILS in gebruik: de ILS-Ou (Open universiteit),
de ILS-HO (Hoger Onderwijs), de ILS-BO (Bedrijfsopleidingen) en de ILS-
VO (Voortgezet Onderwijs). At deze versies leveren leerstijlprofielen op van
16 tot 20 aspecten die gebruikt kunnen worden voor diagnostische, begelei-

dende, adviserende en instructionele doeleinden. Gezien de belangstelling
voor het diagnostisch leerstijlinstrument kan worden vastgesteld dat het
voorziet in een duidelijke praktische behoefte.

Wanneer het onderwijs zelf meer gericht wordt op het aanleren van denkstra-
tegie8n, dienen tentamens uiteraard meer gericht te worden op het meten van
de mate waarin en de manier waarop studenten zich deze denkstrategieen
hebben eigen gemaakt. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat tentamens
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zoals gebruikelijk in de beginfase van het hoger onderwijs nauwelijks een
beroep doen op belangrijke denkstrategieen als kritisch, analytisch en con-creet verwerken. Het stimuleren van constructieve leeractiviteiten heeft dan
ook weinig zin zolang deze activiteiten niet worden beloond met goede
tentamenresultaten. Gezocht zal moeten worden naar betere manieren om
tentamens te construeren vanuit constructivistisch perspectief. Een mogelijk-heid hiertoe is om tentamens systematisch samen te stellen aan de hand van
de acht verwerkingsfuncties die in de eerste twee hoofdstukken zijn beschre-
ven. Dat meerkeuzevragen niet altijd de beste manier zijn om het gebruik van
denkstrategieB n te meten moge duidelijk zijn.

9.4 Suggesties voor verder onderzoek

Een aantal onderdelen van de theorie zoals besproken in de eerste twee
hoofdstukken is in dit boek niet empirisch onderzocht. Verder onderzoek is
bijvoorbeeld noodzakelijk naar de relatie tussen domeinkennis en strategie-
kennis en de betekenis hiervan voor de mate waarin en de manier waarop
transfer mogelijk is naar andere domeinen. Een kwestie die hiermee samen-
hangt is de relatie tussen domeinspecifieke voorkennis en het gebruik van
denkactiviteiten. Het veronderstelde curvilineaire verband tussen voorkennis
en leerstrategieen is hypothetisch van aard en dient aan empirisch onderzoek
te worden onderworpen. Ook over de rol van affectieve processen bij het tot
stand komen van leerresultaten is nog weinig bekend. De invloed van de mate
van overeenstemming tussen de mentale modellen van leren en instructie en
de orientaties van studenten enerzijds en die van docenten en ontwerpers van
instructie anderzijds, op de leerprocessen en leerresultaten van studenten is
nog nauwelijks onderzocht. Toekomstig onderzoek zou zich ook moeten
richten op de wijze waarop de overgang van externe naar interne sturing vanleer- en denkprocessen in de verschillende leeromgevingen concreet kan
worden aangebracht. De rol van nieuwe technologietn is daarbij een belang-
rijk punt van aandacht. Interactieve leeromgevingen kunnen bijvoorbeeld ook
bij grote aantallen studenten individualisatie in de instructie bewerkstelligen.Ook de kracht van de verschillende instructieprincipes zou in onderzoek
nader moeten worden vastgesteld, evenals de meest optimale samenhang
ertussen. Wellicht lenen sommige leeromgevingen zich beter voor de realise-
ring van bepaalde instructieprincipes dan andere. Een belangrijke opdrachtvoor toekomstig onderzoek is dan ook het maken van procesgerichte instruc-
tieprogramma's en het onderzoeken 6f, en vooral h6e ze werken.

Toekomstig onderzoek zou zich ook moeten richten op de verdere constructie
van een instructieleertheorie die leeractiviteiten centraal stelt en ervan uitgaatdat lerenden hun leerprocessen voornamelijk zelf sturen. Belangrijke vragenvoor experimenteel onderzoek in dit verband zijn hoe verschillende gradatiesvan interne en externe sturing van leerprocessen op elkaar inwerken, of dit
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anders gebeurt in verschillende leeromgevingen en wat de effecten zijn van
constructieve leeromgevingen op de denkstrategieen die mensen gebruiken om
te leren. Ook is meer fundamenteel onderzoek gewenst naar de betekenis van
leren als een verschijnsel met vele en veelsoortige bronnen, meer dan een
verschijnsel met maar Cdn bron, het onderwijs. Toekomstig onderzoek zou
ook gericht moeten zijn op het zodanig vormgeven van leeromgevingen dat
de externe sturing niet alleen de analytische verwerkingsstrategieen activeert,
maar ook de andere. Gezien de verbanden tussen regulatiestrategieEn en
verwerkingsstrategiean is het waarschijnlijk niet effectief die relaterende,
kritische en concrete verwerkingsstrategieifn te activeren door directe instruc-
ties, opdrachten, vragen en dergelijke. Wellicht is het zinvoller deze active-
ring te bewerkstelligen via een stimulering van zelfregulatiestrategieEn en van
een ontwikkeling in mentale leermodellen. Ook over de vraag wanneer
fricties precies destructief en constructief uitwerken is nog weinig bekend.
Meer onderzoek is nodig naar de wisselwerking tussen interne en externe

sturing van leerprocessen.

Deze laatste vraagstelling onderzoeken we momenteel in het onderzoekspro-
ject 'Procesgerichte instructie van zelfstandige cognitieve strategieEn',   dat
plaatsvindt in het leader van het VF-project 'Leren en instructie van cognitie-
ve strategieBn' van het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit
van Amsterdam. In dit onderzoeksproject wordt onder meer onderzocht hoe
de wisselwerking tussen leer- en instructiestrategietn verloopt bij leerlingen
in de bovenbouw van het VWO. Ook zal in dit project worden nagegaan hoe
instructiestrategieEn het best kunnen worden afgestemd op leer- en denkvaar-
digheden van leerlingen, wat de effecten zijn van verschillende manieren om
leer- en denkstrategieEn te demonstreren en activeren, en hoe instructie in
deze strategie8n kan worden geindividualiseerd met gebruilanaking van
nieuwe technologietn. In een institutioneel onderzoeksprogramma rondom de
invoering van het Studentgericht Onderwijs (SGO) aan de KUB voeren we
momenteel onderzoek uit naar de leerstijlen en het studiegedrag in bredere
zin van studenten vddr en nd invoering van deze onderwijsvernieuwing
(Vermunt, Van der Sanden & Van Bussel, 1991). Ook zal in het kader van
dit project worden nagegaan wat de effecten zijn van versies van studietaken
die verschillen in sturende werking op de leerprocessen en leerresultaten van
studenten. In een andere programmalijn binnen dit project zal worden
onderzocht op welke wijze door middel van maatregelen in (reeksen van)
studietaken de vaardigheid tot zelfstandig studeren van studenten het best kan
worden vergroot, onder een gelijktijdige afname van de sturende werking van
de studietaken. De mogelijkheden die de nieuwe technologieiln van de
onlangs gereedgekomen KUB-bibliotheek bieden voor individualisatie in de
ondersteuning van het leerproces, ondanks grote aantallen studenten, vormen
ook een belangrijke onderzoekslijn in dit project.
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Ook in het PSO-project 'Motivatie en zelfregulatie als determinanten van
onderwijseffecten' wordt onderzoek verricht bij leerlingen in de onderbouw
van het voortgezet onderwijs naar de wisselwerking tussen externe en interne
sturing van leerprocessen (Boekaerts & Simons, 1990). Onderzoeksplannen in
dezelfde richting bestaan ook vanuit de Belgisch-Nederlandse onderzoeks-
groep Zelfinstructie en Cursusontwikkeling (Elen et al, 1991). Hierbij gaat
het om de sturing van leerprocessen door volwassenen in interactie met
zelfinstructiemateriaal.    Het hier gerapporteerde onderzoek    laat    ook    de
noodzaak zien van onderzoek naar de wijze waarop studenten instructiemaat-
regelen interpreteren, waarderen en gebruiken. Dit soort onderzoek is
zeldzaam en zou meer moeten plaatsvinden. Onlangs hebben Valcke en
Martens (1992) voorstellen gedaan voor dit type vervolgonderzoek in het
kader van het afstandsonderwijs van de Open universiteit. Ook in het kader
van het bovengenoemde SGO-onderzoek aan de KUB zal de interpretatie, de
waardering en het gebruik van instructiemaatregelen in studietaken onderwerp
van empirisch onderzoek zijn (Vermunt et al, 1991). Onderzoek naar de
effectiviteit van onderwijs tenslotte zou meer gericht moeten worden op de
wijze waarop docenten en cursusontwikkelaars instructieleerfuncties uitvoe-
ren. Verbeek, Van den Bijtel & Ten Cate (1992) hebben hiertoe eerste
aanzetten gedaan.

Onderzoek met de ILS-versie voor het hoger onderwijs wordt momenteel
onder meer verricht aan de KUB (Vermunt et al, 1991) en de Universiteit
Twente (Oosterhuis-Geers, 1992). Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen in
hoeverre de hier gevonden resultaten generaliseerbaar zijn naar andere
doelgroepen en instructiecontexten, zoals voortgezet onderwijs, bedrijfsoplei-
dingen en beroepsonderwijs. Afgeleide versies van de ILS worden op dit
moment gebruikt bij andere doelgroepen dan studenten in het hoger onder-
wijs. Zo hebben Teurlings en Simons (1991) de ILS aangepast voor een
onderzoek naar het leren tekslverwerken van volwassenen met behulp van de
Leittext-methode. De Jong, Kluvers en Simons (1992) hebben de ILS aange-
past tot een versie voor onderzoek en instructie in het voortgezet onderwijs.
Van Zuilichem en Vermunt (1992) ontwikkelden een aangepaste versie voor
bedrijfsopleidingen om de leerstijlen van cursisten te kunnen diagnostiseren
en in verband te kunnen brengen met trainingsstijlen. Daarnaast is er onder-
zoek in voorbereiding of uitvoering waarbij de 'leerstijl' niet de primaire
onderzoeksvariabele is, maar wel als belangrijk kenmerk van lerenden in de
analyses wordt betrokken. Zo hebben Stoutjesdijk en Beishuizen (1992) de
ILS afgenomen in een onderzoek naar leesstrategieen bij tekstbestudering.
Uiteraard dient elke afgeleide versie aan grondig onderzoek te worden
onderworpen om de toepasbaarheid en de psychometrische kwaliteiten vast te
stellen. Hoe verder de doelgroep is verwijderd van de oorspronkelijke
doelgroepen in het hoger onderwijs, hoe grondiger dit onderzoek zal moeten
plaatsvinden.
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Summary

Learning styles and regulation of learning in higher education - Towards
process-oriented instruction in autonomous thinking.

The aim of this book is twofold. On the one hand it is meant to make a
contribution to bridge the gap between theories on learning processes and
theories on how instruction should be designed. On the other hand it is meant
to contribute to the improvement of the quality of education and training in
general and of higher education in particular.

In the first two chapters a theory is sketched on regulation of learning and the

design of instruction from a cognitive-psychological perspective. Theories on
learning and theories on instruction often originate independently from each
other. Instructional design frequently takes place without using any learning
theory. In the theoretical part of this book an attempt is made to connect the
two types of theories into a unified theory of learning and instruction. The
contours of this theory, which gives a central place to the learning and
thinking activities of students, will be outlined. In chapter l the way in which
students themselves regulate their learning processes is described. The
cognitive, affective and metacognitive activities students use to learn are
analyzed, as well as their mental models of learning and their learning
orientations. Possible ways in which learning activities, mental models of
learning and learning orientations are connected in characteristic learning
styles are dealt with next. Supposed relations between learning activities,
prior knowledge and learning results are discussed. The chapter ends with an
exploration of personal and contextual influences on learning styles and
thinking activities of students.

In chapter 2 several ways in which instruction (teacher, book, computer,
etc.) can regulate the learning processes of students are discussed. Three
basic instructional strategies that may be employed for this external regulation
are examined here. Different ways in which these instructional strategies and
several degrees of selfregulation of learning by students act upon each other
are focussed on next. Possible congruences and frictions between these modes
of  control are discussed.   From this interplay principles are derived  for  an
alternative instructional strategy. This process-oriented instruction promotes
congruences and constructive frictions, avoids destructive frictions, and tries
to bridge the gap between learning theories and instructional design. It is
directed at the coherent development of students' thinking strategies and

domain-specific knowledge. The chapter ends with an exemplary discussion
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of the way in which this process-oriented instruction can be implemented in
different types of learning environments.

The empirical part of the book consists of chapters 3 to 8. In these chapters
different aspects of the theory about which there is unsufficient research
evidence are empirically studied. Chapter 3 forms the introduction to the
empirical part. Here the research questions derived from the theory are
presented, as well as an overview of the eight studies done to get an answer
to these questions. To situate these studies in their context the characteristics
of these research contexts, an open university and a regular university, are
described. In chapter 4 the central question is which learning activities
students use, how this use is regulated by internal and external sources and
which learning styles can be distinguished. The results of two qualitative
interview studies with 35 students are presented. The results show, among
other things, that students differ greatly in the learning activities they employ
and that these differences are connected to the way they interpret, appraise
and use instructional measures.

Chapter 5 is directed at clarifying relations among all kinds of aspects of
learning styles. Relations among learning activities, learning strategies,
conceptions of learning, mental models of learning, personal learning goals,
motives for studying and learning orientations are examined. Also the
stability of learning  styles is studied  here. The construction  of a diagnostic
instrument for learning styles is described. Also the results are presented of
five empirical studies with 715 Open university students and 795 students
from a regular university in which this instrument was administered. These
students were from all subject areas of these universities. Four learning styles
were consistently found: an undirected, a reproduction directed, a meaning
directed and an application directed learning style. Moreover, the results
show that students mainly regulate their learning processes themselves.
External regulation was not related to the use of deep and concrete learning
strategies. The use of constructive processing strategies was especially related
to the mental learning models of students and to their use of selfregulation
strategies for learning.

Chapter 6 is aimed at gaining insight into the influence of personal and
contextual factors on the learning styles of students. The data on learning
styles described in chapter 5 are therefore related to variables as prior
educational level, subject area, study experience, type of learning environ-
ment, age and gender. The results show that learning styles are indeed related
to these variables, but that the different learning styles have different sources.
In chapter 7 the central question is in what ways learning styles of students
are related to different kinds of indicators for exam results in two types of
learning environments and different types of subject areas. The relations
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between learning strategies and learning styles of students and their exam
results in terms of percentage of exams passed, study pace, mean exam
marks, exam participation, and scores on open questions, multiple choice

questions, knowledge, insight and application questions are examined.
Learning styles showed to explain an important part of the variance in exam
results. But the results also reveal that exams as usual in the first years of
higher education hardly capitalize    on    the    use of critical, analytical    and
concrete processing strategies by students.

Chapter 8 tries to answer the question what the learning effects are of an
instructional program meant to enhance the metacognitive knowledge of
students about constructive studying and to develop their mental learning
models. The construction of a process-oriented instructional program in
learning and thinking strategies is described. In two studies 241 students from
the open and the regular university followed different versions of this
program. Learning effects are analyzed both qualitatively and quantitatively.
Whether these learning effects differ for students with different learning
styles and background characteristics, whether time spent on the program is
connected to learning styles, background characteristics and learning effects,
and whether participation in the program is related to exam results is also
studied here. The results revealed, among other things, that the program had
different effects for different types of students. Especially for students with
an undirected or a reproduction directed learning style the program effected

in changes in their mental learning models in a constructive direction.

In chapter 9 the results of the empirical studies are summarized and discussed
in relation to theory and practice. Here conclusions are drawn from the
research results with regard to the theory presented in the first two chapters.

Also implications of the research results for educational practice are discus-

sed, with an emphasis on higher education. The chapter ends with sugges-
tions for further research.
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