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Voorwoord

Het proefschrift is af~ Het is dan toch gelukt. Velen zullen het met me eens zijn dat

het schrijven van een proefschrift een relatief eenzame bezigheid is. Maar het

voortraject, zonder welk een proefschrift niet tot stand kan komen, vindt plaats in

samenwerking met vele anderen. Voor mij is het een periode van persoonlijke en

professionele groei geweest, waarvan dit boek een tastbaar resultaat is. In deze

periode heb ik, zoals het een onderwijspsycholoog betaamt, alle kansen aangegrepen

om te leren. Te veel om op te noemen, maar ik noem er toch een paar.

Neem bijvoorbeeld de vele inspirerende gesprekken met collega's, zowel in de

wandelgangen als op congressen of studiedagen. Daarnaast de kans om wat van de

wereld te zien, dankzij de mogelijkheden die het werken aan een universiteit biedt.

De kans om wat organisatorische ervaring op te doen, variërend van een

personeelsfeest tot een internationale promovendidag. Ik heb de kans gekregen om

studenten te begeleiden, om les te nemen en te geven, de kans om op mbo-scholen

rond te kijken, en nog veel meer. Op al deze extra's, bij wijze van spreken de

snoepjes van het werk, kijk ik met veel plezier terug. Heel veel plezier, mag ik wel

zeggen.
Hoewel dit boek uiteindelijk op mijn naam staat, is het niet geheel en al mijn

verdienste. Zoals ik zei, er zijn vele anderen die op directe of indirecte wijze een

bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming ervan en die ik daarvoor uitermate

dankbaar ben. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een aantal van

hen op deze plaats te bedanken.

Op de eerste plaats alle leerlingen die geheel belangeloos hun tijd beschikbaar

stelden om mij - een vreemde - te vertellen over hun gewoonten bij het leren, hun

denkbeelden en hun motieven en de vele andere zaken die tijdens zo'n gesprek naar

boven komen. Zij maakten deze periode tot de meest boeiende en leerzame van mijn

onderzoeksproject.

Leerlingen, docenten, managers en andere medewerkers van het Albeda-college te

Utrecht, het CBM te Tilburg, het CEC Beneden Maas te Vlaardingen, de MAS te

Boxtel, de MAS te Oss, het Schuttersveldcollege te Deventer, het Scutuscollege te

Utrecht, het Zadkine te Rotterdam en het Zoomvlietcollege te Roosendaal. Hun

medewerking maakte het voor mij mogelijk vele onderzoeksvragen te

beantwoorden, althans een poging daartoe te doen.

Het is verleidelijk om een dergelijke responsiviteit voor lief te nemen, maar steeds

als ik denk aan de vele gezichten die met geconcentreerde blik over de vragenlijsten



waren gebogen, verbaas ik me over de haast vanzelfsprekende bereidheid tot
medewerking die ik in deze scholen aantrof en die zo noodzakelijk is voor het doen
van onderzoek.

Mijn promotoren Hans Lodewijks en Johan van der Sanden, die in hun begeleiding
steeds blijk gaven van betrokkenheid, geduld en deskundigheid. Vele uren hebben
zij gestoken in het bespreken van en reflecteren op mijn werk, mijn plannen, mijn
eigen-wijsheden en mijn schrijverijen. Van hen heb ik meer geleerd dan in dit boek
is terug te vinden.

Alle medewerkers van de divisie Onderwijspsychologie van de KUB, voor de
gezelligheid en de collegiale sfeer, waarin het prettig werken was. In het bijzonder
wil ik hier mijn collega Yvonne Vermetten noemen, met wie ik zo'n vijf jaar lang
Ai0-lief-en-leed heb gedeeld, en vaak ook meer dan dat. Het doet me deugd dat we
nu beiden ons proefschrift afgerond hebben en eindelijk feest kunnen vieren, iets
waar we lang naar uitgekeken hebben.

Jan van den Berg en Geert-Jan Gussen, voor het snel en accuraat uittikken van de
interviews. Het geluid van vaardige vingers die over het toetsenbord vliegen vormde
een rustgevende achtergrond voor mijn onrustige gemoed. Onnastig, want ik kon
amper wachten tot de interviews op papier beschikbaar zouden zijn zodat ik kon
beginnen aan mijn puzzel.

Nienke van Heusden en Marije Markus, voor het coderen van de interview-
protocollen en de prettige samenwerking daarbij.

Bureau Flohr, dat op snelle en adequate wijze zorg droeg voor het verwerken van
niet minder dan 1200 ingevulde vragenlijsten. Steeds als ik op pad ging met alweer
een volgende doos vol papieren, waren zij al klaar met de vorige.

Bart en Elsje van Bussel, die de vele lijsten met rapport- en andere cijfers uit mijn
handen namen en er een geordend databestand voor terug gaven.

Fried, Jan, Kees, Lars, Maud, Wim en alle anderen in en rond café De Plaats die mij
gedurende de afgelopen anderhalf jaar hebben bijgestaan. Ik denk met plezier terug
aan de vele gezellige avonden en de pret die we hebben gehad. De afleiding die ik
bij hen vond stelde me in staat te relativeren en het relatief abstracte werk dat ik in
die periode moest verrichten te voltooien.



Carly, Nicole en Yvette, die mijn hoofdstukken zonder mopperen lazen en ontdeden

van tik- en stijlfouten. Maar bovenal ben ik dankbaar voor hun vriendschap, die

onlosmakelijk verbonden is met de smaak van wijn, het gevoel van vrijheid dat het

varen op een zeilbootje met zich meebrengt en het genot van lange en intense

gesprekken over alles wat een mens zoal kan bezighouden. Het roept een warmte op

die ik niet graag zou missen.

En tenslotte mijn ouders, die het altijd belangrijk vonden dat hun kinderen de kans

kregen om te leren en die mij een liefde voor alle soorten van puzzels hebben

meegegeven. Ik heb dankbaar gebruik (en misbruik) gemaakt van de ruimte die het

woord 'huiswerk' bood. Zonder hen was dit boek, mijn grootste puzzel allertijden, er

niet geweest.

Dus nu is het tijd om weer naar de toekomst te kijken, voorbij het punt dat met enige

regelmaat een aanzienlijke bamère leek. Er is ruimte vrij gekomen voor andere

bezigheden, ruimte voor nieuwe uitdagingen en oude hobby's. Ik betrap me er echter

op deze ruimte driedubbel te willen benutten, zodat ik net zo druk ben als voorheen,

misschien wel drukker.

Er is echter één ruimte die ik zal blijven bewaken: de ruimte voor Rutger, mijn

lief.

Tilburg, oktober 1999
Angeli~ue Slaats
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Hoofdstuk 1
Aandacht voor leerstijlen
van leerlingen in het mbo

1.1 Van macro naar micro

In het beroepsonderwijs zijn de laatste jaren diverse hervormingen op beleids- en

bestuurlijk niveau doorgevoerd, die verregaande consequenties hebben gehad voor

de inrichting van het onderwijs. Met de invoering van de Wet Educatie en

Beroepsonderwijs (WEB, 1996), is een beleid geëffectueerd waarin het belang van

een substantiële praktijkcomponent in de beroepsopleiding wordt benadrukt. In deze

wet wordt een onderscheid aangebracht tussen beroepsopleidende en

beroepsbegeleidénde leerwegen (vergelijk het oude mbo en het leerlingwezen). Dit

onderscheid is gebaseerd op de omvang van de praktijkcomponent in deze

leerwegen. Wanneer de praktijkcomponent tussen de 200~o en 600~o van het onderwijs

beslaat, is sprake van een beroepsopleidende leerweg. Indien de praktijkcomponent

meer dan 60o~0 omvat, wordt gesproken van een beroepsbegeleidende leerweg. Door

de praktijkcomponent te versterken hoopt men de aansluiting tussen de opleidingen

en de arbeidsmarkt te verbeteren, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht

(Commissie Dualisering, 1993; Rómkens, 1994).

Door een nauwere aansluiting tussen theorie en praktijk en door het bieden van

mogelijkheden voor het opdoen van relevante praktijkervaring, zouden leerlingen

beter worden voorbereid op de arbeidmarkt. Dit zou leiden tot een verlaging van de

werkloosheidscijfers onder afgestudeerden uit het beroepsonderwijs. De dualisering

van het beroepsonderwijs houdt in die zin dus verband met het externe rendement

van de opleidingen. Uit een studie van Den Boer (1996) kwam echter naar voren dat,

althans binnen de primaire beroepsgerichte volwassenen educatie (PBVE),

dualisering niet automatisch leidt tot een hoger extern rendement.

In het algemeen is het externe rendement van het secundaire beroepsonderwijs

overigens niet zorgwekkend te noemen. Vergeleken met andere schoolverlaters en

afgezet tegen ]andelijke werkloosheidscijfers, doen afgestudeerden uit het secundaire

beroepsonderwijs het in het algemeen goed op de arbeidsmarkt (Meesters, 1992; Van

der Velden 8t Wieling, 1994). Hoeben (1996) heeft er dan ook op gewezen dat het

beleid op andere rendementsproblemen moet worden gericht dan op de bestrijding
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van werkloosheid van schoolverlaters uit het secundaire beroepsonderwijs. "De
rendementsproblemen die overblijven, zijn problemen van intern rendement en -
voor wat betreft het extern rendement - problemen van kwalitatieve aansluiting op de
arbeidsmarkt. (...) In het beroepsonderwijs is nog relatief weinig onderzoek naar
dergelijke problemen gedaan." (p. 200).

Het interne rendement waar Hoeben hier over spreekt betreft de verhouding tussen
het aantal instromers in het beroepsonderwijs en het aantal leerlingen dat
gediplomeerd uitstroomt. In 1996 lag deze verhouding fifty-fifty: ongeveer SOo~o van
de leerlingen verlaat het beroepsonderwijs voortijdig en zonder diploma's
(daadwerkelijke uitvalspercentages variëren tussen 200~o en 800~o al naar gelang het
type onderwijs en de beroepssector). Uit onderzoek is bekend dat het merendeel van
de uitval plaatsheeft in het eerste leerjaar, waarna ruim de helft van de uitvallers een
andere dagopleiding gaat volgen ( Van Batenburg, Lokman 8z Nieuwenhuis, 1990).
Een vermoedelijke oorzaak voor dit type uitval kan dus worden gezocht in een
verkeerde opleidings- of beroepskeuze van de leerling.

Vanuit de overheid werden aanknopingspunten voor een verhoging van het
interne rendement gezocht in een vergroting van de autonomie en een verbreding
van het opleidingsaanbod per onderwijsinstelling ( zie ook Lodewijks, 1997). De
huidige ROC's (Regionale Opleidingen Centra), waarin alle vormen van deeltijd- en
voltijd secundair beroepsonderwijs in één overkoepelende organisatie of instelling
worden verenigd, zijn een rechtstreeks gevolg van deze maatregel. Deze
schaalvergroting heeft onder andere tot doel via een verbreding van het
opleidingsaanbod de leerling een meer op maat gesneden opleidingstraject aan te
kunnen bieden. Doordat leerlingen de keuze hebben uit meer opleidingen binnen
hetzelfde instituut, kunnen verkeerde opleidings- en beroepskeuzes makkelijker
worden voorkomen en gecorrigeerd. Daardoor zou het aantal leerlingen dat
studievernaging oploopt of voortijdig, zonder diploma's, het beroepsonderwijs
verlaat, verminderen.

Door het GION is onderzoek verricht naar het intenne en externe redement van het
beroepsonderwijs. In dit kader werd een studie van Van Batenburg en Den Boer
(1996) gewijd aan de vraag of de breedte van het opleidingsaanbod van een mbo-
school van invloed is op het schoolloopbaansucces van de leerlingen. Zij vonden
geen steun voor de veronderstelling dat schaalvergroting leidt tot een verhoging van
het interne rendement. Hun conclusie luidt dat het interne rendement eerder
gerelateerd is aan de vooropleiding van leerlingen dan aan de breedte van het
opleidingsaanbod (zie ook Van Batenburg 8c Lokman, 1991). In een andere studie is
de vraag gesteld of het interne rendement stijgt als gevolg van de aanwezigheid van
een praktijkcomponent. Van de versterkte praktijkcomponent die met dualisering
wordt benadrukt, wordt immers verwacht dat deze de motivatie van leerlingen
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verhoogt of minstens in stand houdt (Hoeben, 1996). Ook worden gunstige effecten

verwacht van de toegenomen mogelijkheden voor het opdoen van praktijkervaring

en de mogelijkheid om betrokken te raken bij (arbeids)socialisatieprocessen.

Een samenhang tussen dualisering en intern rendement (i.c. slaagkansen) kan

echter niet worden vastgesteld binnen het PBVE (Den Boer, 1996). Hier blijkt de

vooropleiding van de cursisten, naast nationaliteit en werkervaring, een belangrijke

variabele. Een relatie tussen duaal ingerichte scholing en intern rendement is tot

dusverre niet of nauwelijks aangetoond (De Vries, 1988; Frietman, 1990). Voor het

interne rendement lijken dus eerder leerlingkenmerken dan beleidsfactoren van

belang. Een studie van Wang, Haertel en Walberg (1990), uitgevoerd binnen

verschillende onderwijstypen, wijst in een vergelijkbare richting. In hun onderzoek

is nagegaan welke variabelen zijn gerelateerd aan leerresultaten (intern rendement).

Het blijkt dat variabelen op beleidsniveau en schoolniveau in dit verband veel

minder van belang zijn dan variabelen die meer op leerlingniveau liggen:

leerlingkenmerken, programma-ontwerp, schoolomgeving en de gang van zaken in

de klas.

Diverse methoden-vergelijkende onderzoeken in Nederland leiden in het algemeen

tot de conclusie dat verschillen in het curriculum en de daarbij gebruikte materialen,

slechts in geringe mate effect hebben op de leerprocessen en leerresultaten van de

leerling. Dergelijke studies zijn in diverse onderwijssoorten en op verschillende

vakgebieden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld economie (Van den Berg, 1987), taal

(Van Batenburg, 1988), rekenen (Harskamp, 1988), natuurkunde (Wierstra, 1990) en

Engels (Edelenbos, 1990). Een verklaring voor deze, enigszins tegenvallende,

resultaten wordt door Van den Akker (1993) gezocht in de vele vertaalstappen die

plaats hebben voordat een nieuw curriculum-ontwerp daadwerkelijk in de praktijk

wordt gebruikt. Tijdens de concretisering van een dergelijk ontwerp vinden, veelal

noodzakelijkerwijs, aanpassingen plaats die vervolgens via de individuele

interpretatie van een docent opnieuw worden aangepast tijdens de daadwerkelijke

uitvoering. Een volgende vertaalslag wordt gemaakt door de leerling. Van den Akker

(1990) spreekt in dit verband van verschillende verschijningsvormen van een

curriculum, variërend van 'het denkbeeldige curriculum', waarmee hij de

uitgangspunten en idealen van de ontwerpers bedoelt, tot 'het ervaren curriculum', de

wijze waarop de leerlingen het onderwijsleerproces waarnemen, en 'het geleerde

curriculum', de leeruitkomsten.
Met betrekking tot de problematiek van de aansluiting tussen onderwijs en

arbeidsmarkt komen Harms en Den Boer (1996) tot de volgende conclusie: "De

leerling zelf lijkt de enige verbindende schakel tussen school en praktijk te zijn en

moet zo zelf de aansluiting tussen theorie en praktijk verzorgen. Daarmee wordt hij

of zij ongetwijfeld te zwaar belast." (p. 220). Deze uitspraak typeert de toegenomen
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aandacht voor de rol van de leerling binnen het beroepsonderwijs. Onlangs heeft ook
Van der Sanden (1997a) gewezen op de intermediërende rol van leerlingkenmerken
als verbindende schakel tussen instructie en leeruitkomsten. Interpretatie, waardering
en benutting van de door het onderwijs aangeboden leermogelijkheden bepalen voor
een groot deel welke leeractiviteiten een leerling uit zal voeren en daarmee wat voor
leerresultaten hij' zal behalen.

Voor zover de lerende in beeld komt in studies met vraagstellingen op macro- of
meso-niveau, is dat voornamelijk in termen van etnische achtergrond, vooropleiding,
leeftijd, en andere demografische kenmerken. Het leerproces van de leerling blijft
daarbij veelal buiten beschouwing.

Binnen het beroepsonderwijs worden inmiddels verschillende innovaties
doorgevoerd die mede zijn ingegeven door de toegenomen aandacht voor de lerende.
Een algemeen thema daarbij wordt gevormd door het begrip 'levenslang leren', dat
uitvoerig aan de orde is geweest in het Kennisdebat van 1997 en in het
actieprogramma 'Een leven lang leren' in 1998. Een voorbeeld van een dergelijk
innovatieprogramma is het door Witteman (1997) ontwikkelde Interactief
Leergroepensysteem. Het doel van dit innovatieproject is, zoals omschreven door
Boekaerts (1996), "scholen en docenten te helpen bij het vormgeven van krachtige
leeromgevíngen waarbinnen leerlingen, docenten en scholen hun leervermogen
maximaal kunnen ontwikkelen." (p. 7). Het is bedoeld als kwaliteitsverbetering van
zowel het instructie- als het leerproces. Centraal in deze innovatie staat het inperken
van de onderwijstijd die gemoeid is met kennisoverdracht, om daardoor tijd vrij te
maken voor het in interactieve leergroepen samenwerken aan opdrachten. Deze
groepen worden heterogeen samengesteld op grond van de leer- en regulatiestijl van
de leerlingen. De achterliggende gedachte hierbij is dat het samenwerken van
leerlingen met verschillende leerstijlen zal leiden tot meer inzicht in elkaars manier
van leren en het van elkaar overnemen van gedragingen die een aanvulling vormen
op het eigen leergedrag (Witteman, 1996).

Andere vernieuwingsprojecten zijn voornamelijk opgestart vanuit de potentiële
bijdrage van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan het onderwijs.
Zo is er bijvoorbeeld het project Aantrekkelijk Technisch Beroepsonderwijs (ATB),
waarbij vernieuwing van het onderwijsleerproces en optimale integratie van
moderne informatie- en communicatie-technologieën belangrijke middelen zijn. In
deze categorie projecten kunnen voorts Aggiomamento, Alexis en Leonardo da
Vinci worden genoemd, waarin respectievelijk het ontdekken en beschrijven van
'voorbeelden van goede praktijk', het beschikbaar stellen van computersimulaties
voor technisch beroepsonderwijs en kwaliteitsverbetering van beroepsopleidingen

' In dit prcefschrift is ervoor gekozen, om redenen van leesbaarheid en helderheid, in alle gevallen waar zowel de
mannelijke als de vrouwelijke geslachtsvorm van toepassing is, te volstaan met de traditionele persoonsaanduiding'hij'.
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via Europese samenwerking centraal staan. In vele van deze projecten wordt het

onderwijs als uitgangspunt genomen en streeft men het ontwikkelen van

onderwijshulpmiddelen, ( onderdelen van) curricula en methodieken na, gericht op

ondersteuning van zowel het onderwijsleerproces als het management van

onderwijsinstellingen.
Het is opvallend dat dergelijke ontwikkel-projecten veelal slechts marginale

ruimte bieden voor onderzoek naar leerprocessen, vooral wanneer men zich bedenkt

dat het uiteindelijke doel van deze projecten het beïnvloeden van de leerprocessen

van de leerlingen is. Ook vanuit de wetenschap is nog slechts weinig bekend over

leerprocessen en leerstijlen van leerlingen in het beroepsonderwijs. In het algemeen

kan zelfs worden gesteld dat, gemeten naar omvang en maatschappelijk belang, het

beroepsonderwijs in Nederland zeer weinig wetenschappelijke aandacht krijgt

(Onstenk, 1997, p. 3 en p. 309).

Volgens Corno en Snow (1986) heeft het onderwijs behoefte aan methoden

waarmee, waar mogelijk, gekapitaliseerd kan worden op de sterke kanten van de

leerling en, waar nodig, gecompenseerd kan worden voor individuele zwakke

kanten. Deze adaptieve functie van het onderwijs heeft betrekking op zowel

cognitieve, metacognitieve als affectieve processen of, zoals Snow, Corno en

Jackson (1996) het stellen: "Teachers and educational designers need to understand

student variations in attitude, motivation, and style as well as ability. They need to

adapt instruction to the strenghts, weaknesses, preferences, and predilections of

different students. They also seek to identify and capitalize on individuality and

promote its further development." (p. 244). Bij het vormgeven van onderwijs, zeker

wanneer men daarbij de hiervoor aangehaalde adaptieve functie wil versterken, is het

dus van belang om inzicht te hebben in verschillen tussen leerlingen. Dit geldt ook

voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Aanpassing aan of aansluiting bij dergelijke verschillen is alleen mogelijk

wanneer men er zich een beeld van heeft kunnen vormen. Ook is het in dit kader

noodzakelijk om een inperking aan te brengen in de grote hoeveelheid mogelijk

relevante individuele kenmerken, omdat het, zeker in klasverband, zo goed als

onmogelijk is om rekening te houden met alle aanwezige individuele verschillen.

Het zoeken is dus naar die leerlingkenmerken die het meest relevant zijn voor het

verloop van onderwijsleerprocessen, en die tegelijk aanknopingspunten bieden voor

het vormgeven van onderwijs. Dit vraagt om theorievorming op het snijvlak van

leren en instructie.

In dit boek wordt een aantal studies gepresenteerd, waarin de leerprocessen en
leerstijlen van leerlingen in het middelbar beroepsonderwijs centraal staan. De
empirische hoofdstukken (2 tot en met 5) zijn thematisch geordend, waarbij elk
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hoofdstuk is vooraien van een afzonderlijke, voor het desbetreffende hoofdstuk
relevante, theoretische inleiding. In het huidige hoofdstuk wordt dan ook volstaan
met een selectieve en algemene inkadering van de thema's in dit boek. In
voorkomende gevallen wordt verwezen naar de relevante hoofdstukken.

1.2 Van objectivisme naar constructivisme

De laatste jaren worden leerprocessen voornamelijk vanuit het kennisconstructie-
model bestudeerd, waar dat voorheen nog vooral het kennisoverdrachtsmodel betrof.
Het meest kenmerkende verschil tussen deze modellen heeft te maken met de rol die
de lerende krijgt toebedeeld en de achterliggende opvatting over kennis. Binnen het
kennisoverdrachtsmodel wordt het onderwijs voornamelijk vormgegeven vanuit het
idee de leerling in staat te stellen de overgedragen kennis in ontvangst te nemen.
Kennis wordt dan als een gegeven entiteit beschouwd (objectivisme). Het
kennisconstructiemodel legt daarentegen meer de nadruk op het ondersteunen van
studenten die moeten proberen zelf actief hun eigen kennis op te bouwen. Kennis
wordt hierbij gezien als een persoonlijk bouwwerk van de lerende (constructivisme).

Een vergelijkbare en hieraan gerelateerde verschuiving is terug te vinden in de
opvattingen over leren die in de loop der jaren de revue hebben gepasseerd. Bekend
is de behavioristische invalshoek, die het aanvankelijk denken over leren
domineerde. De nadruk lag hierbij op waarneembaar gedrag. Leren werd
omschreven in termen van gedragsveranderingen als gevolg van een stimulus-
respons koppeling (bijvoorbeeld Skinner, 1954). Later is men aandacht gaan geven
aan de cognitieve ontwikkeling en mentale handelingen en die ten grondslag liggen
aan het leren (zie Piaget, 1952; Vygotski, 1962) en ging men vanuit een cognitieve
invalshoek onderzoek doen naar informatieverwerkingsprocessen (De Corte, 1980).

In de huidige theorievorming omtrent leren krijgt het geven van betekenis aan
ervaringen een centrale plaats (Duffy 8c Jonassen, 1991; Paris 8c Byrne, 1989). Men
legt de nadruk op volwaardige (Lodewijks, 1993) of betekenisvolle leerprocessen
(Shuell, 1988; Shuell 8c Moran, 1996). Meyer (in druk) gebruikt zelfs de term
pathological om een gebrek aan betekenisgeving (anti-meaning) aan te duiden. Deze
invalshoeken sluiten aan bij de constructivistisch traditie, waarin de aanname
centraal staat dat studenten leren door een reorganisatie van hun mentale
representaties, en dat deze mentale representaties van persoon tot persoon uniek zijn
(zie Cobb, 1996, maar ook Ausubel, 1968; Bruner, Goodnow 8t Austin, 1956).
Binnen het constructivisme wordt onder andere gesteld dat een betekenis niet op
zichzelf bestaat, maar door een individu ergens aan toegekend wordt (Duffy 8L
Jonassen, 1991; Honebein, Duffy 8z Fishman; 1993). Tevens is een grote rol
weggelegd voor de context waarin geleerd wordt en waarop het geleerde betrekking
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heeft. Cognities zijn contextgebonden en krijgen pas waarde in het kader van een
gebruikscontext (zie Brown, Collins 8i Duguid, 1989).

Het betekenisvolle leren (meaningful learnin~ wordt dan omschreven als een

actief, constructief, cumulatief, zelfgestuurd en doelgericht proces (Shuell 1986,

1990). Het is actief omdat de lerende iets moet doen met de aangeboden informatie

om tot kennis te komen. Zonder activiteiten van de leerling kan nauwelijks leren

plaatsvinden. Het betekenisvolle leren is constructief omdat nieuwe informatie

geïnterpreteerd wordt vanuit en ingebed in het reeds bestaande (unieke)

kennisbestand van de lerende. Op deze manier bouwt iedere afzonderlijke leerling

zelf zijn kennis op.

Het cumulatieve aspect heeft hiermee te maken en verwijst naar het gegeven dat

alle leren voortbouwt op voorgaande leerprocessen en leerresultaten (voorkennis).

Voort is dit betekenisvolle leren zelfgestuurd en doelgericht. In dit verband stellen

Shuell en Moran (1996) het volgende: "as learning progresses, the learner must make

decisions about what to do next. (...) Effective learners also monitor the learning

process, making periodic checks of how well the material is understood.", en:

"meaningful learning is more likely to be successful if the learner has at least a

general idea of the goal being pursued and holds appropriate expectations for

achieving the desired understanding." (p. 324). In deze omschrijvingen komt de

nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de lerende duidelijk naar voren. Leren

wordt gezien als een intentioneel proces dat tot begrip van'leerstof moet leiden.

Het volwaardige leren waar Lodewijks (1993) van spreekt, wordt door hem

omschreven als "het leren waarvan de uitkomsten functioneel zijn, ook buiten de

situatie waarin de leerresultaten werden verworven." (p.15). Impliciet in deze

beschrijving is de veronderstelling dat er ook sprake kan zijn van een leerproces dat

tot disfunctionele of onbruikbare leerresultaten leidt. Voorts is er in deze

omschrijving een nadrukkelijke plaats voor de transferwaarde en de toepassings-

context van het geleerde.

Hoewel de hierboven beschreven opvattingen over betekenisvol en volwaardig

leren voornamelijk hebben geleid tot onderzoek naar leerprocessen in de context van

het academische of algemeen vormende onderwijs, kan de constructivistische

invalshoek zeker ook van toepassing worden geacht op andere groepen van lerenden

en andere onderwijscontexten. Het benadrukken van de contextgebonden aard van

kennis en de waarde van een gebruikscontext bijvoorbeeld, lijkt eerder toegesneden

op het beroepsonderwijs dan op academische en algemeen vormende

leeromgevingen. De praktijkcomponent van het beroepsonderwijs biedt immers een

reële gebruikscontext en daarmee een anker voor contextgebonden onderwijs.

Ten aanzien van het leren in de praktijkcomponent en het leren op de werkplek,

tijdens stages of practica, worden echter andere aspecten van het leerproces belicht.
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Kolb (1984) benadrukt bijvoorbeeld wel de rol van het leren uit ervaringen bij het tot
stand komen van kennis, maar niet de idiosyncratische aard van voorkennis en
interpretatieprocessen. In zijn ervaringsleertheorie wordt leren gezien als een
holistisch adaptatieproces waarbij ervaringen worden getransformeerd in kennis.
Leren verwijst naar de transacties die zich voordoen tussen persoon en omgeving;
kennis en vaardigheden worden opgedaan in het kader van aanpassing aan de
omgevingz. Kolb onderscheidt vier fasen in een leerproces: concreet ervaren,
reflectief observeren, abstract conceptualiseren en actief experimenteren. Deze
laatste fase vormt dan weer de input voor de eerste fase, waardoor een doorlopende
cirkel ontstaat. In hoofdstuk 6 komen we terug op de theorie van Kolb.

Juch (1983) heeft een vergelijkbare leercirkel omschreven met betrekking tot het
leren op de werkplek. Hij hanteert de benamingen 'waarnemen', 'denken', 'plannen'
en 'doen' voor de vier fasen in deze leercirkel en introduceert het begrip
'leerbarrières' om te verwijzen naar de overgangen tussen de fasen. Hij gaat er vanuit
dat zich bij deze overgangen vaak problemen voordoen. Hier liggen dan ook
aanknopingspunten voor verdere competentieontwikkeling in de beroepspraktijk.

Meer recent heeft Onstenk (1997) een uitgebreide studie uitgevoerd naar leren op
de werkplek, met als doel handvaten te vinden voor een betere beroepsuitoefening en
de ontwikkeling van een brede vakbekwaamheid. Centraal in zijn beschouwing staan
de zogenoemde 'kernproblemen' die in het beroepshandelen een rol spelen (zie ook
Engestrbm, 1987; 1994).

Deze kernproblemen hebben betrekking op kenmerkende situaties in het beroep,
waarin complexe problemen moeten worden opgelost in de context van een
specifieke situatie. De kwaliteit van het leren in arbeidssituaties wordt bepaald door
het soort problemen waarmee men te maken krijgt en door de mogelijkheden die de
werkomgeving biedt om deze problemen op te dossen.

Onstenk beschrijft leren op de werkplek als "1) het verwerven van een arbeids- en
beroepsgericht handelingsrepertoire (competenties), waarbij 2) de problemen uit de
arbeidspraktijk het leerobject vormen en 3) de reële arbeidssituatie de leeromgeving
is." (Onstenk, 1997, p. 176). Volgens Onstenk kent het leren op de werkplek vele
vormen die kunnen worden gerangschikt op een continuum dat loopt van 'in het
werk geïntegreerd leren' tot 'opleiden op de werkplek'. Bij eerstgenoemde vorm
wordt het leren gestuurd door het werk (inhoud, verloop en structurering van de
arbeidsactiviteit), de sociale werkomgeving (chef, collegá s) en de lerende zelf. Bij
het 'opleiden op de werkplek' wordt leren (ook) gestuurd door pedagogisch-
didactische ingrepen in leerinhoud en leeromgeving en begeleiding of coaching op
de werkplek.

~ Opvallend is dat Kolb niet spreekt over pogingen van de lerende om de omgeving aan te passen aan zichzelf.
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Wat opvalt aan de beschrijvingen van leren op de werkplek, is de nadrukkelijke rol

van de omgeving. Wanneer instructiemaatregelen als handvat worden gezien voor

het beïnvloeden van leerprocessen, is de vormgeving van de omgeving zeker van

belang. De rol van de lerende is echter ook van belang, zowel met betrekking tot de

reactie op maatregelen uit de omgeving als tot de relatief autonome (omgevings-

onafhankelijke) kenmerken die hij meebrengt in een leersituatie.

In het huidige denken over het onderwijs staat, zoals reeds in de vorige paragraaf

gesteld, het levenslang leren hoog in het vaandel. Niet alleen in het beroepsonderwijs

zijn vele innovaties hierop gericht, ook in het voortgezet onderwijs worden

dergelijke programma's vormgegeven. Het 'studiehuis' is in dit verband een bekend

voorbeeld van een benadering die gericht is op het vergroten van het zelfstandig

leervermogen van de leerlingen. Het eerder genoemde kennisconstructiemodel sluit

hier naadloos bij aan, evenals de omschrijving van betekenisvol leren. Betekenisvol

leren, dat immers actief, constructief, cumulatief, zelfgestuurd en doelgericht is, kan

van groot belang worden geacht voor de bevordering van zelfstandig en levenslang

leren. In datzelfde kader is het voor het onderwijs nuttig om inzicht te hebben in de

manier waarop leerlingen gewoonlijk te werk gaan bij het leren. Men kan dan

nagaan in hoeverre deze leergewoonten overeenkomen met de nagestreefde ideeën

over zelfstandig leren. Een relevante vraag is dan de volgende: Wat is kenmerkend

voor een zelfstandig lerende leerling? Of, meer algemeen, hoe kan het leergedrag

van een lerende worden gekenmerkt?

Het aanknopingspunt voor het kenschetsen van het leergedrag van een bepaalde

leerling kan worden gezocht in de leeractiviteiten die op verschillende momenten en

in verschillende omstandigheden de boventoon voeren. Van dit leergedrag mag

worden aangenomen dat het eerder tot de persoonlijke stijl van de lerende behoort,

dan dat het een toevallig effect van omgevingsfactoren of toevalsinvloeden is. We

spreken dus van een 'stijl' wanneer er een zekere mate van consistentie bestaat. Deze

consistentie dient zichtbaar te zijn op verschillende tijdstippen en in verschillende

(leer)situaties.
Inzicht in leerstijlen kan aanknopingspunten bieden voor het inrichten van

(gedifferentieerd) onderwijs. De kernvraag daarbij is of inen met het onderwijs aan

zou moeten sluiten bij leerstijlen, kapitaliserend op de voorkeuren en vaardigheden

van de lerende, of juist een bepaalde mate van frictie in zou moeten bouwen,

waardoor van de lerende gevraagd wordt andere dan de geprefereerde leeractiviteiten

te ontplooien. Ontwikkeling van leeractiviteiten en groei van het leerpotentieel

kunnen plaats vinden wanneer men de lerende, bijvoorbeeld via

onderwijsmaatregelen, uitnodigt tot het hanteren van leeractiviteiten die hij nog net

niet zelfstandig uit kan voeren (zie Messick, 1996). Men spreekt in dit verband ook

wel van een constructieve frictie (vergelijk de 'zone van naaste ontwikkeling' van
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Vygotski, 1978). Wanneer het onderwijs echter te ver af staat van wat de lerende
zelfstandig aan activiteiten kan ontplooien, kan een destructieve frictie ontstaan die
het leren belemmert (Roosendaal 8z Vermunt, 1996; Schoenfeld, 1988; Vermunt,
1998a).

1.3 Van een smalle naar een brede visie op leerstijlen

Zoals eerder opgemerkt, veronderstelt de term 'stijl' een zekere mate van
consistentie, zowel over tijd als over situaties. Hierdoor onderscheidt een stijl zich
van een strategie, activiteit of tactiek, die bij een persoon van dag tot dag en van
situatie tot situatie kunnen fluctueren. Een stijl kent daarmee een grotere mate van
generaliseerbaarheid dan een tactiek of strategie (Coan, 1964).

Op het gebied van onderzoek naar stijlen bestaat een gangbaar onderscheid tussen
cognitieve stijlen en leerstijlen. Hoewel sommige auteurs van mening zijn dat deze
twee termen in wezen hetzelfde construct aanduiden (zie Riding 8i Cheema, 1991),
worden de laatste jaren eerder de verschillen dan de overeenkomsten tussen
cognitieve stijlen en leerstijlen benadrukt (Riding 8c Rayner, 1998). Hoewel de
leerstijl, als construct, zich wel onderscheidt van de cognitieve stijl, bestaat er
vooralsnog geen consensus over de invulling van dit begrip. Conceptualisaties van
leerstijlen variëren onder andere in breedte of omvang van het aantal constructen dat
erin opgenomen wordt. We spreken van een smalle definitie wanneer daarin enkel
cognitieve activiteiten zijn opgenomen en van een brede definitie wanneer naast het
cognitieve aspect ook ruimte gemaakt wordt voor bijvoorbeeld de regulatie van
leerprocessen, opvattingen over leren en motivationele oriëntaties ten aanzien van de
gevolgde opleiding, zoals dat in het leerstijlenmodel van Vermunt (1992) gebeurt. In
het onderstaande worden deze onderwerpen verder uitgewerkt.

1.3.1 Cognilieve stijlen

Een cognitieve stijl wordt gewoonlijk gezien als een kenmerkende manier van
waarnemen, onthouden, denken en probleemoplossen (Allport, 1937). Deze zou zich
op een soortgelijke manier ontwikkelen als de onderliggende persoonlijkheids-
kenmerken (Messick, 1984). Verondersteld wordt dat een cognitieve stijl grote
invloed heeft op de wijze van perceptie, de denkstijl, het doelgericht gedrag en de
persoonlijke opvattingen en waardensystemen van een persoon (Furnham, 1995).
Cognitieve stijlen hebben niet alleen betrekking op (schools) leren, maar ook op
persoonlijkheid en interpersoonlijk functioneren (Messick 1996). "In contrast with
cognitive strategies, which refer to conscious decisions among alternative
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approaches as a function of task requirements and situational constraints, cognitive

styles are spontaneously applied without conscious consideration or choice in a wide

variety of situations having similar information processing requirements." (Messick,

1996, p. 639). Met betrekking tot de ontwikkeling van cognitieve stijlen, wijst

onderzoek onder verschillende leeftijdsgroepen eerder in de richting van een

aangeboren en onveranderlijke eigenschap dan een zich in interactie met de

omgeving ontwikkelende eigenschap (Riding á Rayner, 1998, p. 105; Riding á

Wheeler, 1995).
Beschrijvingen van cognitieve stijlen vinden doorgaans plaats in termen van

bipolaire dimensies. Een bekend voorbeeld van een dergelijke dimensie is

veldafhankelijkheid versus veldonafhankelijkheid (Wapner óc Demick, 1991; Witkin

8c Goodenough, 1981). Hiermee wordt de mate aangegeven waarin iemand zich laat

beïnvloeden door zijn omgeving (het veld). Een veldonafhankelijk persoon laat zich

niet snel afleiden, maar is in staat analytisch waar te nemen en zelf structuur aan te

brengen in het materiaal waarmee hij zich geconfronteerd ziet. Veldafhankelijkheid

daarentegen, wijst op een meer globale manier van waarnemen waarin voorgrond en

achtergrond een diffuus geheel vormen. Andere bekende dimensies zijn holistisch

versus analytisch (Riding 8c Cheema, 1991); cognitieve complexiteit versus

cognitieve 'eenvoud' (Messick, 1976); convergent versus divergent (Hudson, 1968);

en verbaal versus visueel (Richardson, 1977; Riding 8c Taylor, 1976). Voor een

vollediger overzicht van cognitieve stijl-dimensies wordt verwezen naar Messick

(1996) en Riding en Rayner (1998).

1..3.2 Leerstijlen in de smalle betekenis

In tegenstelling tot cognitieve stijlen zijn leerstijlen meer direct gerelateerd aan

leertaken en leerstrategieën en wordt doorgaans geen relatie verondersteld met

onderliggende persoonlijkheidskenmerken. Terwijl van cognitieve stijlen wordt

aangenomen dat ze een vaststaand kenmerk van de persoon vormen, wordt van

leerstijlen eerder het ontwikkelingspotentieel benadrukt; leerstijlen en leerstrategieën

ontwikkelen zich in reactie op en in interactie met de eisen van de leeromgeving.

Leerstrategieën worden door Vermunt (1998a) omschreven als "combinaties van

leeractiviteiten die door leerlingen vaak in samenhang worden gebruikt om een

bepaald doel te bereiken." (p.36). Terwijl met leerstrategieën dus voornamelijk

wordt verwezen naar de doelgerichte en planmatige inzet van leer- en

denkactiviteiten, duidt men met het begrip 'leerstijl' vooral op de individuele

transsituationele consistenties in deze activiteiten.

Met betrekking tot leeractiviteiten wordt in dit verband gedoeld op alle

denkactiviteiten die gericht zijn op het verwerken van leerstof. Deze kunnen zowel

cognitief, metacognitief als affectief van aard zijn.
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Leerstijlen in enge zin hebben betrekking op de cognitieve processen. Daarbij wordt
veelal een onderscheid gemaakt tussen een diepe en een oppervlakkige verwerking
van leerstof (Ausubel, 1968; Entwistle, 1987; Ferguson-Hessler 8c De Jong, 1990;
Marton, Hounsell 8i Entwistle, 1984; Marton 8i S~Ijó, 1976; Snow, 1996a). Centraal
hierbij staat de vraag ofde lerende zich tot doel stelt de studiestof letterlijk te kunnen
reproduceren (oppervlakte-aanpak) of dat hij zijn aandacht richt op overkoepelende
principes en relaties met eigen ervaringen (diepte-aanpak) (vergelijk Marton 8z
S~ljë, 1984).

Bij de laatstgenoemde is de lerende op zoek naar de achterliggende betekenis van
de aangeboden informatie, bijvoorbeeld de bedoeling van de schrijver (interne
elaboraties), of relateert de lerende de aangeboden infonmatie aan persoonlijke,
episodische kennis die hij reeds bezit (externe elaboraties, zie Schmeck, 1988). De
oppervlakkige benadering daarentegen is gericht op uiterlijke kenmerken van
hetgeen moet worden geleerd. Verondersteld wordt dat een oppervlakkige
verwerking vooral resulteert in kwantitatieve veranderingen in kennis, terwijl een
diepe verwerking ook tot kwalitatieve veranderingen in kennis leidt (Schmeck 8c
Geisler-Brenstein, 1989). Een diepe verwerking van de leerstof wordt daarom, in de
context van het onderwijs, in het algemeen hoger ingeschat dan een oppervlakte-
verwerking.

Naast deze twee wordt vaak nog een derde categorie onderscheiden, zoals
bijvoorbeeld in Entwistle's beschrijving van achieving orientations (1981) of de
achieving approaches van Biggs (1987). Hiermee doelen deze auteurs op "any
approach that leads to high grades; deep-processing if understanding is rewarded or
shallow-processing if reproduction is rewarded." (Messick, 1996, p. 640). De
terminologie die Pask (1976, 1988) in dit verband hanteert is daarom wellicht
treffender; hij heeft het over een versatile learning style wanneer een student flexibel
gebruik maakt van zowel diepere holistische strategieën als meer oppervlakkige
serialistische strategieën.

1..3.,? Leerstijlen in de brede betekenis

Bij leerstijlen in brede zin worden naast cognitieve processen ook andere aspecten in
de beschrijving opgenomen. Witteman (1997) neemt bijvoorbeeld zowel cognitieve
strategieën als regulatiestrategieën op in zijn conceptualisatie van leerstijlen. Ook
Verschaffel (1995) neemt zowel verwerking als regulatie op in zijn definitie van
leerstrategíeën. Biggs (1979) en Entwistle (1988) combineren cognitieve aspecten
met motivationele aspecten en spreken dan van learning-orientations, terwijl Meyer
(1991) het cognitieve aspect combineert met leerconcepties en deze combinaties
benoemt als study orchestrations.
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Een voorbeeld van een zeer brede benadering van het leerstijlconcept vinden we

in het leerstijlenmodel van Vermunt (1992). Hierin worden zowel cognitieve als

regulatieve aspecten opgenomen, zowel leerconcepties als leeroriëntaties. We

behandelen dit leerstijlenmodel uitgebreid, omdat het de basis vormt voor ~ het

onderzoek waarover in dit boek wordt gerapporteerd.

In de termen van Vermunt representeert een leerstijl in brede zin "een

samenhangend geheel van leerstrategieën die mensen gewoonlijk gebruiken, hun

mentale leermodellen en hun leeroriëntaties, een geheel dat kenmerkend is voor hen

in een bepaalde periode." (Vermunt, 1998a, p. 38). Leerstrategieën worden door

Vermunt (1992) omschreven als denkactiviteiten die worden uitgevoerd tijdens een

leerproces. Hieronder verstaat hij, naast cognitieve, ook regulatieve en affectieve

strategieën. Deze driedeling komt sterk overeen met de drie aspecten die traditioneel

aan het menselijk denken worden onderscheiden: cognition, conation, en affection

(zie Hilgard, 1980). In Vermunts leerstijlenmodel wordt het affectieve aspect

overigens niet opgenomen. Zijn model bevat de volgende vier componenten:

cognitieve strategieën, regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties (zie

figuur 1).
Cognitieve strategieën zijn die strategieën die direct betrekking hebben op het

verwerken van informatie om een bepaald leerdoel te bereiken. Ze worden daarom

ook wel aangeduid met de term verwerkingsstrategieën. Deze strategieën zijn gericht

op leerinhouden en leiden direct tot resultaten op het mentale (kennis, begrip,

inzicht) of materiële vlak (aantekeningen, schema's, oplossingen). Op deze manier

gedefinieerd vertonen cognitieve strategieën grote overeenkomsten met de hiervoor

beschreven leerstijlen in enge zin.
Regulatiestrategieën betreffen de sturing van het leerproces en zijn dus niet direct

gerelateerd aan leerinhouden. Eerder gaat het hier om de coórdinatie van het

leerproces. Zowel voor, tijdens als na de actuele verwerking van de leerstof dienen

activiteiten te worden ontplooid die zorgen voor een gunstig verloop van het proces.

Leerconcepties

Regulatie-
strategieën -~

Verwerkings-
strategieën

Leeroriëntaties

Figuur 1. Componenten van leerstijlen in het model van Vermunt.
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Voorbereiding van een leertaak, afstemming op leerdoelen, bewaking van de
voortgang, evaluatie van (tussentijdse) resultaten en reflectie op het leerproces zijn
voorbeelden van regulatiestrategieën.

Regulatiestrategieën worden ook wel aangeduid met de benaming metacognitieve
strategieën, om onderscheid te maken met metacognitieve kennis (Lawson, 1984).
Metacognitieve kennis verwijst naar de kennis die een lerende heeft over het eigen
cognitief functioneren (Flavell, 1976), terwijl metacognitieve strategieën betrekking
hebben op het actief sturen van dit cognitieve functioneren (Brown, 1980). Uit
diverse studies is inmiddels gebleken dat metacognitieve strategieën een voorname
rol spelen bij leerprestaties. In een studie van De Jong (1992), onder 11 tot 13-jarige
leerlingen, kwam bijvoorbeeld naar voren dat metacognitieve regulatie-activiteiten
een groot deel van de variantie in leerprestaties te verklaren. Leerlingen die de
actieve sturing van hun leerproces voor eigen rekening nemen, blijken in het
algemeen tot betere leerresultaten te komen dan leerlingen die dat niet doen.

Onderzoek wijst er voorts op dat training van metacognitieve vaardigheden
resulteert in betere leerprestaties (Ajisuksmo, 1996; Volet, 1991). Uit een
uitgebreide overzichtsstudie van Wang, Haertel en Walberg (1990), waarin
verschillende variabelen in relatie zijn gebracht met leerprestaties, komen
metacognitieve vaardigheden naar voren als belangrijke determinanten van deze
prestaties.

Onder leerconcepties worden ideeën, opvattingen en kennis verstaan over leren en
instructie. Het gaat hierbij om concepties en misconcepties over bijvoorbeeld
zichzelf als lerende, over leertaken, leerdoelen en mogelijke leerstrategieën. In een
overzicht van Boekaerts en Simons (1993) worden de leerconcepties opgevat als een
onderdeel van metacognitieve opvattingen, waaronder zij relatief algemene, brede
ideeën verstaan die mensen hebben over cognities en leren. De leerconcepties
vormen een kader van waaruit lerenden een leersituatie waarnemen en betekenis
geven. Van deze concepties wordt verondersteld dat zij, via interpretatieprocessen,
in hoge mate bepalend zijn voor de keuze van leerstrategieën (Nolen ~ Haladyna,
1990; Van Rossum óc Schenk, 1984).

De term leeroriëntaties refereert aan motivationele aspecten bij het volgen van
een opleiding. Persoonlijke doelen en intenties, die niet noodzakelijk overeenkomen
met de doelen van het onderwijs, kunnen het individuele leerproces beïnvloeden via
waarderingsprocessen (Boekaerts, 1991; Dweck, 1989; Weinert, 1987). Lerenden
zouden voornamelijk hun toevlucht nemen tot leerstrategieën waarmee ze hun
persoonlijke doelen kunnen bereiken (Entwistle, 1988).

Gebaseerd op een studie onder universitaire studenten is Vermunt (1992) tot een
invulling van zijn leerstijlenmodel gekomen. Vermunt begon zijn studie met een
serie diepte-interviews, waarin alle componenten uit het leerstijlenmodel aan de orde
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kwamen. Via een fenomenografische analyse van de interviewprotocollen kwam hij
tot de beschrijving van vier leerstijlen. Deze interviewprotocollen zijn daarnaast als
basis gebruikt voor de ontwikkeling van een leerstijlenvragenlijst, de Inventaris
Leerstijlen voor het Hoger Onderwijs (ILS-HO, Van Rijswijk 8i Vermunt, 1987).

Met betrekking tot de verwerkingsstrategieën heeft Vermunts onderzoek

geresulteerd in een onderscheid in drie hoofdcategorieën: diepte verwerking,
stapsgewijze verwerking, en concrete verwerking. De diepte verwerking wordt
gekenmerkt doordat studenten actief zoeken naar verbanden en structuren in de
leerstof. Ze denken kritisch na over de leerinhouden, met als doel een zo goed
mogelijk overzicht van en inzicht in de stof te krijgen. De stapsgewijze verwerking
lijkt meer op een oppervlakkige benadering van leerstof, en heeft als voornaamste

kenmerk het memoriseren van de leerstof via herhaling en met oog voor detail.

Binnen de concrete verwerking ligt de nadruk sterk op het toepassen van de stof en

gaat de aandacht vooral uit naar praktisch bruikbare informatie. Deze drie
categorieën zijn later ook vastgesteld onder leerlingen in de bovenbouw van het

voortgezet onderwijs (Roosendaal 8z Vermunt, 1996).
Ten aanzien van de component 'regulatiestrategieën' is ook een driedeling

aangebracht. Deze driedeling heeft niet zozeer betrekking op een onderscheid in

verschillende soorten van regulatiestrategieën, maar op de vraag wie ze uitvoert en

óf ze wel worden uitgevoerd. Er is sprake van zelfsturing wanneer een student, zoals

de term al aangeeft, de sturing van het leerproces voor eigen rekening neemt.
Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het leerproces worden dan in hoge mate

door de lerende zelf uitgevoerd. Het tegengestelde van zelfsturing wordt gevormd

door de externe sturing. Hierbij ziet de lerende de controle van het leerproces niet als

een taak voor zichzelf, maar legt hij de verantwoordelijkheid daarvoor bij zijn

omgeving (studiemateriaal, docent of inedestudenten). Bij externe sturing leunt de

student dus zwaar op de sturende maatregelen die in de omgeving aanwezig zijn. De

derde categorie binnen deze regulatiecomponent wordt door Vermunt de stuurloze

regulatiestrategie genoemd. Deze verwijst naar het regulatiegedrag van lerenden die

moeilijkheden ondervinden bij het zelf sturen van hun leerprocessen en die tegelijk

onvoldoende houvast vinden in de sturingsmaatregelen die extern worden

aangereikt. Het resultaat hiervan is dat er nauwelijks of geen sturing plaatsvindt. De
term 'strategie' is hier dus nauwelijks van toepassing; stuurloosheid wijst eerder op
een gebrek aan regulatiestrategieën.

Wat betrefr de leerconcepties zijn door Vermunt vijf categorieën beschreven. In

de eerste plaats is dat een leerconceptie waarin het studeren met medestudenten

centraal staat en veel waarde wordt gehecht aan het verdelen van de taken. Deze

leerconceptie wordt 'samen studeren' genoemd. De tweede leerconceptie heeft vooral

te maken met de rol die aan het onderwijs toegeschreven wordt, en kan worden
gekenmerkt door de term 'stimulerend onderwijs'. De overige drie categorieën
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hebben meer betrekking op het leerproces zelf en refereren aan verschillende ideeën
over leren. Het gaat om 'leren als het opbouwen van kennis', waarin de student
waarde hecht aan het actief construeren van de eigen kennis; 'leren als de opname
van kennis', waarbij de student de nadruk legt op het onthouden van studiemateriaal
en het uitvoeren van opdrachten; en 'leren als het gebnaik van kennis', waarbij juist
het toepassen en gebruiken van het geleerde van belang wordt geacht.

In de categorie leeroriëntaties, tenslotte, werd de volgende vijfdeling aangebracht:
'testgericht', waarbij het bewijzen van de eigen capaciteiten centraal staat;
'beroepsgericht', waarbij men voornamelijk gemotiveerd is voor de toekomstige
beroepsuitoefening; 'certificaatgericht', waarin het slagen voor tentamens de nadruk
krijgt; 'persoonlijk geïnteresseerd', met belangstelling voor de inhoud van het
studiemateriaal als voornaamste kenmerk; en'ambivalent', waarin twijfel overheerst.

Elke van de zojuist beschreven categorieën is als afzonderlijke schaal opgenomen in
de Inventaris Leerstijlen. Een factoranalyse, uitgevoerd op de schaalscores, gaf
inzicht in de samenhang tussen deze schalen en daarmee in de samenhang tussen de
leerstijlcomponenten. Vermunt baseerde vervolgens zijn leerstijlbeschrijvingen op
de gevonden factoren. Deze bleken inhoudelijk grotendeels overeen te komen met de
leerstijlen zoals die uit de fenomenografische analyses van de interviews naar voren
waren gekomen. Het interpreteren van factoren als leerstijlen heeft in andere studies
navolging gekregen (zie bijvoorbeeld Ajisuksmo, 1996; Busato, 1998; Lonka, 1997;
Severiens, 1997). In dit boek zullen we echter pleiten voor de opvatting dat
dergelijke factoren beter als onderliggende dimensies van leerstijlen kunnen worden
beschouwd (zie de hoofdstukken 5 en 6).

In het onderstaande worden de vier leerstijlen beschreven zoals die door Vermunt
in het universitaire onderwijs zijn aangetroffen. Hij benoemde ze als een ongerichte
leerstijl, een reproductiegerichte leerstijl, een betekenisgerichte leerstijl en een
toepassingsgerichte leerstijl. Onderstaande leerstijlbeschrijvingen zijn, met
toestemming van de auteur, rechtstreeks overgenomen uit Venmunt (1998a, pp. 38-
39).

~ Leerlingen met een ongerichte leerstijl komen aan de verwerking van de
leerstof nauwelijks toe, met name omdat ze grote moeite hebben met de
leeractiviteit 'selecteren': het onderscheiden van wat meer en minder
belangrijk is in de leerstof. Ze vertonen stuurloos leergedrag, in de zin
dat ze voortdurend registreren dat ze moeilijkheden ondervinden bij het
sturen van hun leren, maar ook dat ze geen goede oplossing kunnen
bedenken om de problemen de baas te worden. In hun leerconceptie
hechten 'ze er grote waarde aan om door medeleerlingen en docenten
gestimuleerd te worden tot het ondernemen van leeractiviteiten. Een en
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ander gaat gepaard met een ambivalente leeroriëntatie ten opzichte van
de school. Deze leerstijl vertoont in allerlei analyses een negatief
verband met de leerresultaten die leerlingen boeken.

. Leerlingen met een reproductiegerichte leerstijl maken veel gebruik van
stapsgewijze verwerkingsstrategieën. Ze leren veel uit hun hoofd en
bestuderen de leerstof over het algemeen op een gedetailleerde,
analytische manier. Bij de sturing van hun leergedrag laten ze zich in
hoge mate leiden door de externe sturing zoals die door de leeromgeving
(docent, boek, computer, e.d.) wordt aangebracht, in bijvoorbeeld
vragen, opdrachten, leeraanwijzingen, uitleg en studiewijzers. 'Leren'
betekent vooral de kennis die extern aanwezig is, in bijvoorbeeld
leerboeken en docenten, zo onveranderd mogelijk opnemen in het eigen
hoofd. Daarbij vinden ze dat de docent verantwoordelijk is voor het
uitvoeren van de meeste leerfuncties: die moet de relaties uitleggen,
voorbeelden geven, toepassingen laten zien, aangeven wat belangrijk is
om te onthouden, enzovoort. In hun leeroriëntatie zijn ze sterk
toetsgericht: het slagen voor de toetsen heeft de grootste prioriteit. De
kennis die leerlingen door dit stapsgewijze leergedrag verwerven heeft
een lineair karakter: ketens van naast elkaar geschakelde kennis-
elementen die juist door het lineaire karakter, zeker wanneer de
hoeveelheid toeneemt, moeilijk zijn terug te vinden in het geheugen.

~ De betekenisgerichte leerstijl wordt gekenmerkt door een veelvuldig
gebruik van relaterende, structurerende en kritische verwerkings-
activiteiten (diepteverwerking). Leerlingen met deze leerstijl hanteren
een variëteit aan regulatie-activiteiten om zelf hun leergedrag te sturen
en raadplegen ook bronnen buiten de verplichte leerstof om tot een beter
begrip te komen. In hun mentaal leermodel staat het opbouwen van
eigen kennis en inzichten centraal. Ze vinden dat ze zelf
verantwoorde]ijkheid dragen voor het uitvoeren van de meeste
leerfuncties: relaties zoeken, structuur aanbrengen, kritisch overdenken
wat ze leren, enzovoort. Vaak ook leren ze uit persoonlijke interesse
voor de onderwerpen die worden aangeboden. De kennis die ze
verwerven heeft dan ook een hiërarchisch karakter, met overkoepelende
principes aan de top van de hiërarchie en ondergeordende begrippen
verder naar beneden. Hierdoor is ook gedetailleerde feitenkennis
gemakkelijker te herinneren.

~ Leerlingen met een toepassingsgerichte leerstijl tenslotte proberen wat
ze leren voortdurend te koppelen aan verschijnselen die ze kennen uit
eigen ervaringen. Ze proberen leerinhouden te concretiseren door er
voorbeelden bij te bedenken en denken na over hoe de leerstof in de
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praktijk kan worden toegepast. Wat betreft de sturing van het leergedrag
is deze leerstijl relatief neutraal: zowel meer zelfgestuurde als meer
extern gestuurde varianten komen voor, hoewel in het voortgezet
onderwijs de extenn gestuurde variant overheerst. In hun mentale
leermodel hechten leerlingen met deze leerstijl veel waarde aan het leren
gebruiken van kennis die ze verwerven. Daarbij zijn ze van opvatting dat
dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de docent als
henzelf. Het leren volgens deze leerstijl resulteert vaak in
ervaringsgebonden kennis.

De leerstijlen die hierboven beschreven zijn, worden opgevat als prototypische
leerstijlen. In werkelijkheid komen verschillende 'profielen' voor die meer of minder
op een bepaalde leerstijl lijken.

Het leerstijlenmodel van Vermunt (1992) vertegenwoordigt ongetwijfeld een van de
meest brede benaderingen van leerstijlen. De leerconcepties en leeroriëntaties die in
dit model zijn opgenomen, kunnen gezien worden als achterliggende oorzaken van
verschillen in leerstrategieën. Vermunt veronderstelt dan ook (en toont ook aan) dat
er een causale samenhang bestaat tussen de onderdelen in zijn model (zie de pijlen in
figuur 1).

In replicaties van zijn onderzoek onder andere groepen universitaire studenten

zijn dezelfde of vergelijkbare leerstijlen gevonden (Busato, 1998; Lonka, 1997;

Schouwenburg, 1996; Severiens, 1997; Vermetten, 1999). Pogingen om ook onder
jongere leerlingen dergelijke leerstijlen aan te tonen leiden echter tot andere
patronen. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zijn de stijlen wel
herkenbaar, maar nog niet duidelijk gedifferentieerd (Roosendaal8c Vermunt, 1996).
De toepassingsgerichte leerstijl kan hier bijvoorbeeld niet worden onderscheiden van
de betekenisgerichte leerstijl. Ook in andere studies blijken elementen van de
toepassingsgerichte leerstijl samen te vallen met de betekenisgerichte leerstijl
(Busato, Prins, Elshout óc Hamaker, 1998; Severiens 8c Ten Dam, 1997).

De samenhang tussen leerstrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties is bij
leerlingen in het voorgezet onderwijs in het algemeen minder sterk dan bij
universitaire studenten het geval is. Uit onderzoek onder leerlingen in de onderbouw
van het voortgezet onderwijs kwam naar voren dat er in deze groep nauwelijks enige
samenhang bestaat tussen de leerstijlcomponenten, noch dat er sprake is van
toepassingsgerichtheid. Wat betreft de leerconcepties en de leeroriëntaties was
bovendien weinig differentiatie aanwezig (Boekaerts, Otten 8c Simons, 1997;
Klatter, 1995). Dergelijke studies leiden tot de gedachte dat leerstijlen, zoals door
Vermunt gedefinieerd, zich steeds verder uitkristalliseren naarmate leeftijd en
onderwijservaring toenemen. Vermunt (1998a) concludeert verder dat de
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toepassingsgerichte leerstijl als laatste afzonderlijk naar voren komt. In eerste
instantie, op jongere leeftijd, zijn enkel verschillende leerstrategieën te herkennen;
de leerconcepties en de leeroriëntaties krijgen pas later substantiële vorm. Eenmaal
gevormd, lijken deze leerconcepties en leeroriëntaties relatief stabiel te blijven,
terwijl de leerstrategieën meer variëren en worden afgestemd op de
onderwijsomgeving (Vermetten, Lodewijks 8c Vermunt, 1997).

Verondersteld mag worden dat, naast ontwikkeling als gevolg van leeftijd, ook het
type onderwijs waarbinnen onderwijservaring wordt opgedaan van invloed is op de
ontwikkeling van leerstijlen. Het ontbreken van een duidelijk gedifferentieerde
toepassingsgerichtheid bij leerlingen in het voorgezet onderwijs en de vermenging
hiervan met betekenisgerichtheid onder volwassen studenten kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van het ontbreken van toepassingsgerichtheid in de opleiding. Binnen het
beroepsonderwijs, waar een substantieel deel van de opleiding toepassings- of
praktijkgericht is, lijkt een toepassingsgerichte leerstijl vanzelfsprekender dan in
opleidingen waar een dergelijke praktijkcomponent minder op de voorgrond
aanwezig is.

1.4 Van de persoon naar de omgeving en terug

In de psychologie wordt aangenomen dat gedrag tot stand komt als resultante van de
interactie tussen de persoon en zijn omgeving. De persoon-omgeving interactie
vormt binnen de psychologie zowel een fundamenteel concept als een fundamenteel
probleem (Cronbach, 1957, 1975). De interactionele gedachtengang is echter pas
sinds de jaren '70 doorgedrongen in het onderwijsveld (Cronbach 8i Snow, 1977;
Snow, 1989). Onderzoek op dit gebied, bekend onder de benaming 'aptitude-
treatment-interaction' of kortweg ATI-onderzoek, is voornamelijk gericht op vragen
rond het hoe, het wanneer en het waarom van het gegeven dat sommige leerlingen
profiteren van bepaalde vormen van instructie en anderen juist niet. Theorieën over
de aansluiting tussen de lerende en zijn leeromgeving worden voornamelijk in
algemene termen geformuleerd (zie ook Boekaerts 8c Simons, 1993, p. 171). Zo
wordt bijvoorbeeld door Entwistle (1981) de aanbeveling gedaan om de condities
van instructie systematisch te variëren, opdat studenten ervaring op kunnen doen in
het hanteren van verschillende denkstrategieën. Op deze manier zou flexibiliteit in
denkstijlen worden ontwikkeld. Met veronderstelt dat flexibiliteit in het gebruik van
leerstrategieën samenhangt met vaardigheid in leren (able learning), terwijl rigiditeit
in het gebruik van deze strategieën zou wijzen op een gebrek aan leervaardigheden
(Kyllonen, Lohman 8i Woltz, 1984; Ohlsson, 1984ab).

Snow (1996b) pleit in dit verband voor een herwaardering van het ATI-onderzoek
binnen het onderwijs, tegelijk erkennend dat dergelijk onderzoek tot dusverre
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voornamelijk tot de conclusie heeft geleid dat deze interacties, zowel als het
onderzoek dat daarop betrekking heeR, complex zijn. Er zijn vooralsnog geen

eenvoudige of algemene principes geformuleerd die de afstemming tussen lerenden
en docenten, onderwijsmethoden of leeromgevingen kunnen verbeteren. Met

betrekking tot leerstijlen stelt Snow het volgende: "Also, a large number of learning

style hypotheses have been developed for use by teachers in adapting classroom

instruction to student differences; each such style construct produces an ATI

hypothesis, though none have been evaluated as such." (Snow, 1996b, p. 673).

In zijn eigen onderzoek is Snow tot de conclusie gekomen dat minder goede

leerlingen profiteren van een sterk gestructureerde onderwijsvorm, terwijl de 'betere'

leerlingen meer baat hebben bij een minder gestructureerde leeromgeving waarin

zijn hun eigen initiatieven kunnen ontplooien (Snow, 1996b). Lodewijks (1981) en
Van der Sanden (1986) beschrijven vergelijkbare interacties tussen de aangeboden
hoeveelheid hulp en structuur enerzijds en de cognitieve stijl ('actief-structurerend'

versus 'passief-globaal') en hoeveelheid voorkennis van de lerende anderzijds.

Er zijn echter ook auteurs die erop wijzen dat lerenden hun strategieën aanpassen

aan de leeromgeving en de specifieke taken waar zij voor staan (zie bijvoorbeeld

Entwistle 8c Ramsden, 1983; Marton 8c S~lj~, 1976; Vermetten, Lodewijks 8c

Vermunt, 1999; Vem~etten, Vermunt 8i Lodewijks, 1995). Riding en Rayner (1998)

beweren zelfs dat leerstrategieën pas ontstaan wanneer een lerende zich

geconfronteerd ziet met taken of opdrachten die niet aansluiten bij zijn beschikbare

repertoire aan leergedrag en zijn cognitieve stijl. Bewust uitgevoerde strategieën zijn
dan noodzakelijk om toch het gestelde leerdoel te bereiken.

1.4.1 Omgevingsgebonden factoren

Kenmerken van leeromgevingen werken door in de wijze waarop lerenden hun

leertaken uitvoeren en hun leerdoelen proberen te bereiken. Verschillende

instructiestrategieën, verschillen in taken, opdrachten en toetsvormen, doen een

beroep op verschillende leer- en regulatiestrategieën. Zo zal bijvoorbeeld in een sterk

gestructureerde leeromgeving weinig zelfsturing van een leerling worden verwacht,

terwijl een bepaalde mate van zelfsturing noodzakelijk is om in een ongestruc-

tureerde leeromgeving tot een goed leerproces te komen. Ook de aard van het
leerstofdomein en de eerdere ervaringen binnen een bepaald onderwijstype kunnen
worden gerekend tot de categorie omgevingsgebonden factoren die van invloed zijn

op het leerproces.

Hoewel onderzoek naar leren vaak wordt uitgevoerd in de context van een specifiek

leerstofdomein (bijvoorbeeld wiskunde of talen), is tot op heden relatief weinig
onderzoek verricht waarin het leerstofdomein wordt opgenomen als onderzoeks-
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variabele (VanderStoep, Pintrich 8z Fagerlin, 1996). De aandacht gaat eerder uit naar

de rol van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in relatie tot leerprestaties.

Onderzoek naar individuele verschillen, bijvoorbeeld in leerstrategieën, die ontstaan

als gevolg van het leren binnen verschillende domeinen, is minder populair. In een

overzichtsartikel van Byrnes (1995) werd geconcludeerd dat in 80a~o van dergelijke

studies de domeinspecifieke vaardigheden een grotere rol spelen dan de algemene

vaardigheden bij het voorspellen van prestaties. Een andere onderzoekstraditie richt

zich op de invloed van variaties in instructiemaatregelen, veelal ook binnen een

bepaald domein. Schellings, Van Hout-Wolters en Vermunt (1996) bijvoorbeeld,

rapporteren dat van de 133 studenten in hun onderzoek er (slechts) 24 hun

studiestrategieën aanpassen aan de opgedragen taak.

Leerstofdomein-gerelateerde verschillen in leerstijlen, zoals gedefinieerd door

Vermunt, worden voomamelijk gevonden tussen de sociale wetenschappen en de

economische wetenschappen. De betekenisgerichte leerstijl komt vaker dan andere

leerstijlen voor onder studenten in de sociale wetenschappen, terwijl onder studenten

in de economische wetenschappen de reproductie-gerichte leerstijl vaker aanwezig is

dan andere leerstijlen (Vermunt, 1992). Uit ander onderzoek, gericht op de

afzonderlijke componenten van dit leerstijlenmodel, kunnen geen eenduidige

conclusies worden getrokken met betrekking tot domeingerelateerde

leerstijlvariaties. Zo blijken bijvoorbeeld de verwerkingsstrategieën wel te variëren

per leerstofdomein (zie bijvoorbeeld Hadwin, Winne, Stockley, Nesbit 8c Woszyna,

1997; Siegler, 1991; Tudor, 1992), maar de regulatiestrategieën nauwelijks. De

regulatie van het leerproces binnen een specifiek leerstofdomein wordt voornamelijk

bepaald door algemene, domeinonafhankelijke, regulatie-activiteiten (zie

bijvoorbeeld Shraw, Dunkle, Bendixen 8i Roedel, 1995; Veenman, Elshout 8L

Meijer, 1997). In hoofdstuk 5 worden domein-gerelateerde verschillen in de

leerstijlen van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs besproken.

Verschillen in leerstijlen kunnen ook ontstaan als gevolg van ervaring met

onderwijs. Gedurende de studieloopbaan doen lerenden ideeën en ervaringen op die

hun leergedrag een bepaalde richting in kunnen sturen. Wellicht hebben ze zich een

repertoire aan leerstrategieën eigen gemaakt dat toegesneden is op de leersituaties

waarin ze zich bevonden, waarmee overigens niet gezegd is dat dit repertoire ook in

andere leersituaties functioneel zal zijn. Onder universitaire studenten vond Vermunt

(1992) een samenhang tussen de hoogte van de vooropleiding en de gerapporteerde

verwerkingsstrategieën, regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties. Een

hogere vooropleiding gaat hier samen met een veelvuldig gebruik van diepere

verwerkingsstrategieën, terwijl een lagere vooropleiding gepaard gaat met de

stapsgewijze verwerkingsstrategieën. Voorts blijkt dat studenten met een hogere

vooropleiding minder extern gestuurd zijn en minder stuurloos leergedrag vertonen,
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minder vaak de leerconceptie 'leren als opname van kennis' aanhangen en minder
vaak certificaat- of testgericht zijn.

De meeste studenten uit de onderzochte groep hadden een vooropleiding op
havo~vwo- of hbo-niveau afgerond. Slechts een klein aantal studenten, allen
studerend aan de Open Universiteit, bezat aan het begin van de universitaire studie
een mavo of mbo-diploma. Leerlingen die instromen in het middelbaar
beroepsonderwijs hebben veelal een ]bo of mavo-achtergrond, en in mindere mate
een afgeronde havo-opleiding achter de rug. Het meest karakteristieke verschil
tussen een algemeen vormende en een beroepsopleiding betreft de aan- of
afwezigheid van een praktijkcomponent en, daarmee samenhangend, de gerichtheid
op een afgebakend beroepsveld. In het onderzoek van Vermunt zijn geen uitspraken
gedaan over de mogelijke invloed die ervaringen in een praktijkcontext kunnen
hebben op de vorming van leerstijlen. In het kader van het beroepsonderwijs is dit
echter een uitermate relevant onderwerp. In hoofdstuk 5 komen we terug op de
relatie tussen leerstijlen en de gevolgde vooropleiding.

Bij het leren van leerlingen in het beroepsonderwijs kan een onderscheid worden
gemaakt in praktische en theoretische omgevingen. Binnen de theoretische
omgevingen, ofwel de theorielessen, ligt de nadruk op het opdoen van kennis. De
informatie die in deze lessen aangeboden wordt is voornamelijk abstract en
grotendeels gedecontextualiseerd van aard. De onderwerpen die aan de orde komen
zijn vooraf vastgesteld en goed gedefinieerd. Daarentegen kenmerken de
praktijklessen zich eerder door een grote mate van complexiteit en onduidelijkheid.
Soms brengen praktijksituaties ook een bepaald risico voor de leerling en zijn
omgeving met zich mee, bijvoorbeeld bij het werken met gereedschap en machines
die verwondingen of materiële beschadigingen kunnen veroorzaken. In de
verzorgende beroepsvelden kan bovendien een risico voor de verzorgde bestaan,
variërend van een mislukt kapsel tot een verkeerd behandelde verwonding. De
gevolgen van concrete handelingen zijn duidelijker en minder makkelijk omkeerbaar
dan de gevolgen van mentale handelingen.

Leren in praktijksituaties is contextgebonden en in hoge mate authentiek.
Effectieve leerprocessen in de praktijk worden bevorderd door actieve reflectie op en
interpretatie van de opgedane ervaringen (Hart-Landesberg, Braunger 8c Reder,
1992), alsmede door de interactie met mede-leerlingen en ervaren praktijk-
beoefenaars (Billett, 1993; Farmer, Buckmaster 8c LeGrand, 1992). Het
contextgebonden en authentieke leren wordt door Collins, Brown en Newman
(1989) en Brown, Collins en Duguid (1989) geassocieerd met constructieve
leerprocessen, resulterend in flexibel toepasbare kennis.

In hoofdstuk 3~ komt het verschil tussen leren binnen theoretische contexten en het
leren in praktijkleersituaties in het mbo uitgebreider aan de orde.
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1.4.1 Persoonsgebonden factoren

Naast omgevingsgebonden invloeden op leergedrag, zoals instructievorm,

leerstofdomein of aard van de opdrachten, worden ook persoonsgebonden invloeden

op leerstijlen onderscheiden. Vooral het geslacht van de lerende lijkt in dit verband

een relevante variabele. Ook de meer psychologische constructen intelligentie en

persoonlijkheidskenmerken worden vaak genoemd als relevant voor leergedrag.

Sekseverschillen in leergedrag lijken voor een groot deel het gevolg te zijn van

geslachtsrolsocialisatie. Opgroeiende kinderen krijgen gedurende hun opvoeding te

maken met de betekenis die binnen hun cultuur aan sekse wordt gehecht. Deze

opvattingen over sekse hebben invloed op het gedrag en de aspiraties van kinderen

(Martin 8i Levy, 1996). Eén van dergelijke (gangbare) opvattingen is dat jongens

beter presteren op het gebied van wiskunde dan meisjes, een opvatting die overigens

niet gesteund wordt door empirisch onderzoek (Ethington, 1990; Hyde, Fennema ói

Lamon, 1990).
Met betrekking tot sekseverschillen in leergedrag, blijkt uit een onderzoek van

Van Elk en Lodewijks (1996) dat mannelijke studenten gemiddeld vaker gebruik

maken van strategieën die gericht zijn op een diepere of betekenisgerichte

verwerking van de leerstof, terwijl vrouwelijke studenten gemiddeld vaker

strategieën hanteren die samenhangen met een oppervlakkige verwerking van de

leerstof. Er zijn overigens geen verschillen gevonden tussen groepen mannen en

vrouwen wat betreft studieprestaties (i.c. rendement) (Schellekens, 1993). Op

leerstijlniveau zijn door Severiens en Ten Dam (1997) kleine maar consistente

sekseverschillen gevonden: vrouwen beschrijven zichzelf vaker als reproductie-

gericht, terwijl mannen zichzelf vaker de ongerichte leerstijl toeschrijven.

Op het gebied van sekseverschillen is niet alleen de biologische geslachts-

aanduiding (man of vrouw) van belang, maar ook de sekse-identiteit. Deze heeft te

maken met mannelijke of vrouwelijke eigenschappen en gedragingen

(respectievelijk masculiniteit en femininiteit) die niet noodzakelijk samenvallen met

het biologische geslacht van een individu. Bij het onderscheid tussen masculiniteit

en femininiteit werd lange tijd uitgegaan van één dimensie. Masculiniteit en

femininiteit zouden elkaars tegenpolen zijn en elkaar wederzijds uitsluiten. In de

huidige opvattingen worden ze echter als twee onafhankelijke dimensies beschouwd.

Wanneer een individu zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen heeft, wordt

gesproken van een androgyne persoon. Deze individuen bezitten een groter

gedragsrepertoire en zijn in staat zich aan meer situaties aan te passen dan sekse-

stereotype individuen (Huston, 1983).

In het onderzoek van Severiens en Ten Dam (1997) is naast biologische sekse ook

de sekse-identiteit meegenomen. Deze laatste blijkt in grotere mate samen te hangen

~3



met leerstijlen dan de biologische sekse. De richting van de samenhangen geeft aan
dat androgyne individuen relatief vaker een betekenisgerichte leerstijl rapporteren en
feminiene individuen juist meer blijk geven van wat door Severiens en Ten Dam de
'prove yourselF leerstijl wordt genoemd (zie ook Severiens, 1997).

De sekseverschillen in leerstijlen van leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs komen in hoofdstuk 5 aan de orde.

Een andere factor die relevant kan zijn binnen het onderwijs betreft de
persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen (Walberg, 1996). Met betrekking tot
bijvoorbeeld zelfstandig leren en zelfwerkzaamheid, kunnen onderliggende
verschillen in persoonlijkheidskenmerken een grote rol spelen (Van Heck, Simons 8i
Zuylen, 1998). Persoonlijkheidskenmerken zelf worden vaak beschreven in termen
van de volgende vijf dimensies, bekend onder de benaming Big Five (onder andere
Digman, 1990): extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid
en openstaan voor nieuwe ervaringen (zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreidere
bespreking van deze dimensies). Zelfstandig leren, i.c. zelfstandigheid blijkt in een
onderzoek van Hofstee en De Raad (1991) samen te hangen met de
persoonlijkheidsdimensies emotionele stabiliteit en openstaan voor nieuwe
ervaringen. Ook onafhankelijkheid, door Van Heck et al. (1998) een aspect van
zelfstandigheid genoemd, hangt met deze twee dimensies samen. Onafhankelijkheid
blijkt tevens samen te hangen met de persoonlijkheidsdimensie zorgvuldigheid
(Pincus 8c Gurtman, 1995).

In een studie van Busato (1998) zijn persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan
leerstijlen zoals die door Vermunt (1992) beschreven zijn. Uit dit onderzoek bleek
dat openheid positief gecorreleerd is aan de betekenisgerichte leerstijl, terwijl
zorgvuldigheid, vriendelijkheid en extraversie met de reproductiegerichte leerstijl
gepaard gaan.

Over onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen
binnen de context van het Nederlandse beroepsonderwijs, is nog nauwelijks
gerapporteerd. Toch kan men ook daar samenhangen verwachten tussen deze twee
variabelen. Dergelijk ondercoek kan een bijdrage leveren aan de vergroting en
verdieping van het inzicht in leerstijlen en voor het onderwijs relevante verschillen
tussen leerlingen. In hoofdstuk 4 wordt dieper op dit onderwerp ingegaan.

Naast sekse en persoonlijkheidskenmerken wordt ook algemene intelligentie
beschouwd als een relevante voorspeller van het leren en van leerprestaties (Busato,
1998; Elshout, 1985; Veenman, Elshout 8c Busato, 1994). De relatie tussen actueel
leergedrag en intelligentie is echter nog niet vaak onderwerp van studie geweest. Dit
is opmerkelijk, zeker gezien het feit dat 'leren' in vele omschrijvingen van
intelligentie centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheid tussen fluid en
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crystallized intelligence (Cattell, 1963), waarmee respectievelijk de potentie om te

leren en het resultaat van diverse leerprocessen (in brede zin) wordt aangeduid. Voor

een uitgebreidere bespreking van de theorievorming rond intelligentie wordt

verwezen naar hoofdstuk 4.
Riemersma (1993) heeft er onlangs op gewezen dat de variabele 'intelligentie' niet

mag ontbreken in onderzoek naar leerprocessen. Deze aanbeveling heeft gehoor

gevonden in de studies van Busato, Prins, Hamaker en Visser (1995), Van Rossum

(1997) en Busato ( 1998), alle uitgevoerd onder studenten in het universitaire

onderwijs. In elk van deze studies zijn relatief zwakke samenhangen tussen

intelligentie en (componenten van) leerstijlen gevonden. In hoofdstuk 4 wordt nader

op dit onderwerp ingegaan.

1.5 Conclusies

In de voorgaande paragrafen zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest die

relevant zijn voor het thema leerstijlen van lerenden in het beroepsonderwijs.

Begonnen is met een overzicht van ontwikkelingen en studies op beleidsniveau,

oorspronkelijk ingegeven vanuit overwegingen van intern en extern rendement, die

hebben geleid tot een toegenomen aandacht voor het primaire leerproces en de ro]

van de ]eerling daarin. Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat variabelen op

leerling- of schoolniveau meer invloed hebben op leerprocessen en leerresultaten dan

variabelen op beleidsniveau. Wetenschappelijk onderzoek naar de leerprocessen en

leerstijlen van leerlingen in het mbo is echter schaars.

Wat de theorievorming rond de leerprocessen aangaat, is een kort (en onvolledig)

historisch overzicht geschetst waarin gewezen is op de verschuiving van het

objectivisme naar het constructivisme, resulterend in een hernieuwde aandacht voor

betekenisvol, volwaardig, zelfstandig of'diep' leren. Dit type leren wordt binnen het

onderwijs hoog aangeslagen, vanwege de veronderstelling dat hieruit kwalitatief

hoogwaardige kennis resulteert. Vele hedendaagse onderwijsinnovaties zijn gericht

op het vergroten van het zelfstandig leervermogen van de leerling, waarbij vaak een

diepe leerstofverwerking centraal wordt gesteld. De aandacht voor deze diepere

verwerkingsprocessen is echter enigszins ten koste gegaan van waardering voor

oppervlakkiger processen als memoriseren en herhalen. In hoofdstuk 6 komen we op

dit onderwerp terug.
Handvaten voor het beïnvloeden van de verwerkingsstrategieën en het zelfstandig

leervermogen van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen pas dan

gegeven worden, wanneer meer inzicht bestaat in de leerprocessen van deze

leerlingen. Tevens is inzicht nodig in de variabelen of factoren die invloed

uitoefenen op leerprocessen of daar aan zijn gerelateerd. De vier componenten uit
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het leerstijlenmodel van Vermunt (1992), in hun onderlinge samenhang, bieden in
dit opzicht al enige aanknopingspunten. Uitgaande van deze samenhang, kunnen we
concluderen dat achterliggende opvattingen over leren (leerconcepties) en motivaties
tot leren (leeroriëntaties) van invloed zijn op de gehanteerde leerstrategieën. Van de
leerconcepties en -oriëntaties wordt verondersteld dat ze dieper in de persoon
verankerd liggen en daardoor minder variabel (en minder beïnvloedbaar) zijn dan de
leerstrategieën.

Ook variabelen als sekse, persoonlijkheidskenmerken en intelligentie zijn
genoemd als persoonsgebonden variabelen die van invloed zijn op het leergedrag
van leerlingen. De relatie tussen leerstrategieën en dergelijke persoonsgebonden
variabelen is niet alleen in het licht van theorievorming van belang, deze relatie is
tevens in het kader van onderwijsinnovaties relevant. Immers, wanneer
leerstrategieën sterk gerelateerd blijken te zijn aan deze (bij volwassenen) relatief
stabiele persoonskenmerken, moet daarmee rekening worden gehouden bij het
treffen van didactische maatregelen. Onderzoek naar de rol van omgevingsgebonden
factoren, bij het tot stand komen of beïnvloeden van leergedrag en leerstijlen, is om
dezelfde reden gewenst. Uit het literatuuroverzicht kunnen we opmaken dat in het
algemeen zowel persoonsgebonden als omgevingsgebonden variabelen
samenhangen met (componenten van) leerstijlen. Tegelijk moeten we opmerken dat
onderzoek naar deze variabelen vrijwel niet heeft plaatsgevonden onder leerlingen in
het beroepsonderwijs, en dat hier bij wijze van spreken sprake is van een
'braakliggend terrein'.

1.6 Opzet van dit boek

In de volgende hoofdstukken van dit boek worden studies gepresenteerd, waarin
steeds het leerstijlenmodel van Vermunt (1992) centraal staat of gerelateerd wordt
aan andere variabelen. De empirische hoofdstukken (2 tot en met 5) zijn thematisch
geordend. In elk van deze hoofdstukken worden twee studies beschreven en in
samenhang besproken.

In hoofdstuk 2 staat allereerst de vraag centraal of het leerstijlenmodel van
Vermunt ook binnen het beroepsonderwijs betekenisvol kan worden gebruikt. Om
een antwoord op deze vraag te krijgen zijn twee studies uitgevoerd, die direct uit
elkaar voortvloeiden. De eerste is een interviewstudie waarin, via gesprekken met
leerlingen, een invulling aan de leerstijlcomponenten wordt gegeven die kenmerkend
is voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De tweede studie is gewijd
aan de ontwikkeling van de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar
Beroepsonderwijs (ILS-MBO). Deze vragenlijst is geconstrueerd op basis van de
resultaten uit het interviewstudie en wordt gebruikt in de overige studies van dit
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boek. Hoofdstuk 2 sluit af inet een beschrijving van de leerstijlcomponenten zoals

die onder leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn aangetroffen en een

vergelijking hiervan met de leerstijlcomponenten zoals die voor studenten in het

universitaire onderwijs zijn beschreven.

In hoofdstuk 3 gaat de aandacht voornamelijk uit naar verschillen die te maken

hebben met het onderscheid tussen theoretische en praktische leersituaties. In dit

hoofdstuk worden twee studies gepresenteerd, waarvan de eerste is gebaseerd op een

heranalyse van de interviewprotocollen. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre de

beschrijvingscategorieën die resulteerden uit hoofdstuk 2, door derden herkend

worden in de oorspronkelijke interviewprotocollen. Daarbij worden de protocollen

gesplitst in delen die betrekking hebben op het leren tijdens theorie-onderwijs en het

leren tijdens praktijkleersituaties, zodat het mogelijk wordt een vergelijking te

maken tussen deze twee. Tevens wordt in deze studie bekeken wat de samenhang is

tussen leerconcepties en verwerkingsstrategieën, zowel binnen theoretische als

praktische leersituaties. In de tweede studie wordt ingegaan op de vraag in hoeverre

het leerstijlenmodel (i.c. de ontwikkelde vragenlijst) betekenisvol is voor het theorie-

en het praktijkonderwijs. Daartoe worden leerstijlcomponenten gerelateerd aan

behaalde cijfers voor theorie- en praktijkvakken. Hoofdstuk 3 sluit af inet een

gezamenlijke bespreking van deze twee studies, waarin conclusies worden getrokken

omtrent de relevantie van het leerstijlenmodel voor theorie-onderwijs en

praktijkleersituaties.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de relatie tussen leerstijlcomponenten en de

persoonsgebonden variabelen persoonlijkheidskenmerken en intelligentie. Uitgaande

van de uit hoofdstuk 2 resulterende beschrijving van leerstijlcomponenten onder

leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs, wordt in de eerste studie in dit

hoofdstuk de vraag gesteld in hoeverre scores op deze leerstijlcomponenten worden

beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken. In de tweede studie van dit hoofdstuk

komt vervolgens de vraag aan de orde welke relatie er bestaat tussen intelligentie en

leerstijlcomponenten. Hoofdstuk 4 sluit af inet een algemene beschouwing van de

onderzoeksresultaten uit beide studies.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan leerstijlen. Waar de voorgaande hoofdstukken nog

betrekking hadden op afzonderlijke componenten van leerstijlen, wordt in de eerste

studie van dit hoofdstuk een kader gepresenteerd om deze componenten te

combineren tot leerstijlen. Hierbij staat een vergelijking met het door Vermunt

gehanteerde model en de door hem gevolgde procedure centraal. Tevens wordt in

deze eerste studie aandacht besteed aan de relatie tussen leerstijlen en

persoonsgebonden en omgevingsgebonden factoren. Ook persoonlijkheids-

kenmerken en intelligentie worden opnieuw gerelateerd aan leerstijlen, nu op

leerstijlniveau. In de tweede studie in dit hoofdstuk wordt het leerstijlenmodel van

Vermunt gerelateerd aan een ander bekend leerstijlenmodel: dat van Kolb (1984).
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Hier staat de vraag centraal hoe leerstijlen volgens het model van Vermunt zich
verhouden tot leerstijlen zoals die door Kolb (1984) zijn gedefinieerd.

In hoofdstuk 6, tenslotte, worden de theorieën en de resultaten van studies in de
voorgaande hoofdstukken in samenhang besproken, teneinde tot een geïntegreerd
model van leerstijlen en daarmee samenhangende factoren te komen. De aandacht
gaat hier tevens uit naar de vraag waar de aanknopingspunten liggen om het
leergedrag van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs te beïnvloeden in de
richting van zelfstandig leren. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek vormen de
afsluiting van dit laatste hoofdstuk.
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Hoofdstuk 2
Leerstij lcomponenten bij leerlingen

in het mbo3

2.1 Inleiding

Het is opmerkelijk dat onderzoek naar leerstijlen veelal plaats vindt bij studenten uit

het wetenschappelijk onderwijs of leerlingen uit het algemeen vormend onderwijs

(Busato, 1998; Entwistle, 1988; Klatter, 1995; Marton 8i S~ljë, 1976; Roosendaal 8c
Vermunt, 1996; Schmeck, 1983, 1988; Vermunt, 1987, 1992, 1996). Deze
onderwijsvormen kenmerken zich door een hoog gehalte aan abstracte en
theoretische leerinhouden. Zo hebben beginnende studenten vaak nog geen helder

beeld van de werkzaamheden die zij kunnen verrichten na afronding van hun studie,

mede omdat de beroepen, taken of functie-gebieden waarvoor wordt opgeleid niet of

nauwelijks precies te omschrijven zijn. Het algemeen vormend onderwijs is niet

bedoeld als een directe voorbereiding op het functioneren in een arbeidsorganisatie.
Het beroepsonderwijs, daarentegen, is meer concreet van aard en bevat een

relatief grote praktijkcomponent in de vorm van practica, praktijklessen en stages.

Vergeleken met het wetenschappelijk onderwijs, waarbij praktijkervaring vaak pas

aan het einde van de opleiding opgedaan wordt in de vorm van een afsluitende stage,

is de praktijkcomponent binnen het beroepsonderwijs veel meer geïntegreerd in het

curriculum. Vaak worden reeds in het beginjaar van een beroepsopleiding korte

oriënterende stages aangeboden, die een leerling helpen bij het bepalen van de keuze

voor een afstudeerrichting. Het in praktijk brengen van het geleerde staat zodoende
gedurende de gehele opleiding centraal.

In het beroepsonderwijs wordt de lesstof vanuit twee invalshoeken aangeboden:
een theoretische en een praktische invalshoek (zie ook hoofdstuk 3). Binnen de
theorielessen wordt de leerstof in het algemeen aangeboden via schriftelijk

leermateriaal en ligt de nadruk op kennis van begrippen, regels en procedures die

voor het vakgebied relevant zijn. Binnen de praktijklessen ligt de nadruk op het

ontwikkelen van motorische, communicatieve of andere beroepsgerelateerde

vaardigheden en vindt het leren ook meer proefondervindelijk en incidenteel plaats

' Deze studie vormde de basis vooc Slaats, A., Lodewijks, H.G.L.C., 8c Van der Sanden, l.M.M. (1999). Learning styles
in vocational education: disciplinary differences. Learning and Instruction, 9(5), 475-492.
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(Kwakman, 1993). Daarom mag worden verwacht dat leren binnen het
beroepsonderwijs anders van aard is dan binnen het hoger wetenschappelijk
onderwijs en het algemeen vormend onderwijs.

Onderzoek naar leerstijlen heeft nog nauwelijks plaatsgevonden in de context van
het beroepsonderwijs (Onstenk, 1997). In het voorliggende hoofdstuk staat dit
onderwerp juist centraal. Er worden twee studies beschreven die zijn uitgevoerd om
inzicht te krijgen in de aspecten die aan de leerstijlcomponenten bij leerlingen in het
middelbaar beroepsonderwijs kunnen worden onderscheiden. Zowel de eerste,
kwalitatieve studie (~2.2) als de tweede, kwantitatieve studie (~2.3) is gericht op het
in kaart brengen van de verwerkingsstrategieën, regulatiestrategieën, leerconcepties
en leeroriëntaties van deze leerlingen. Eenmaal in kaart gebracht, kan een
vergelijking worden gemaakt met de leerstijlcomponenten zoals die voor studenten
in het hoger onderwijs beschreven zijn (Vermunt, 1992).

De tweede studie fungeert daarnaast als opstap voor later, grootschaliger,
onderzoek (zie volgende hoofdstukken). Het betreft de ontwikkeling van een
vragenlijst waarmee leerstijlen van mbo-leerlingen in kaart kunnen worden gebracht.

De voordelen van het gebruik van een vragenlijst betreffen de standaardisering (elke

respondent krijgt exact dezelfde vragen voorgelegd, in dezelfde volgorde en zonder

persoonlijke accentuering door de individuele onderzoeker) en de tijdwinst die kan
worden geboekt doordat grote groepen respondenten tegelijk kunnen worden
benaderd en dataverwerking snel en volgens een vaststaande scoringsprocedure kan
worden uitgevoerd. Tevens is het mogelijk met de kwantitatieve data die resulteren
uit het gebruik van een vragenlijst statistische analyses uit te voeren, die niet
mogelijk zijn met kwalitatieve data.

Een dergelijke vragenlijst is niet alleen voor onderzoeksdoeleinden bruikbaar,
maar kan ook in de onderwijspraktijk van belang zijn. Bijvoorbeeld om een
aanknopingspunt te bieden voor onderwijs-begeleidingsgesprekken of om lerenden
te laten reflecteren op hun eigen studeergedrag.

Samengevat gaat het in dit hoofdstuk om de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke verwerkingsstrategieën, regulatiestrategieën, leerconcepties en leer-

oriëntaties worden aangetroffen bij mbo-leerlingen?
2. Wat is de betrouwbaarheid en inteme structuur van een speciaal voor het mbo

ontwikkelde leerstijlenvragenlijst?
3. Welke verschillen bestaan er tussen de leerstijlcomponenten zoals die voor het

hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gevonden zijn?
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Uitgaande van het leerstijlenmodel van Vermunt, is ter beantwoording van

onderzoeksvraag 1 een interviewstudie opgezet. Op basis van de resultaten van deze

interviewstudie is vervolgens, in twee stappen, de Inventaris Leerstijlen voor het

Middelbaar Beroepsonderwijs (ILS-MBO; Slaats, 1997a) ontwikkeld (onderzoeks-

vraag 2). De interviewstudie en de vragenlijstconstructie worden in dit hoofdstuk

achtereenvolgens beschreven. De verschillen tussen de leerstijlcomponenten van

studenten in het hoger wetenschappelijk onderwijs en leerlingen in het middelbaar

beroepsonderwijs (onderzoeksvraag 3), worden in de discussie van dit hoofdstuk op

een rij gezet.

2.2 Interviewstudie

2.2.1 Methode

Respondenten en procedure

Voor deze studie is de medewerking gevraagd van twee colleges voor

beroepsonderwijs. Deze colleges verzorgen zowel lange als korte opleidingen binnen

de volgende drie sectoren: dienstverlening, techniek en economie. Binnen elke sector

zijn 20 leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan het interview: 10 uit de lange en 10

uit de korte opleidingen. De totale groep geïnterviewden bestond aldus uit 60

tweedejaars leerlingen, evenredig verdeeld over de genoemde sectoren, de lange en

de korte opleidingen. De leeftijd van deze leerlingen varieerde van 17 tot 20 jaar; er

waren 28 mannelijke en 32 vrouwelijke deelnemers.

Selectie voor deelname vond steeds in de klas plaats, op willekeurige basis.

Wanneer een leerling niet wenste deel te nemen werd de naast hem of haar zittende

leerling uitgenodigd. De deelnemende leerling kreeg een summiere uitleg over het

doel van het onderzoek en werd verzocht zo veel mogelijk te vertellen over zijn of

haar studiegedrag. Tevens werd tijdens deze introductie de vertrouwelijkheid van de

gesprekken benadrukt. De interviews vonden plaats in een leeg klaslokaal of een

andere beschikbare ruimte binnen de school en zijn met toestemming van de

geïnterviewde op geluidsband opgenomen. Deelname was steeds vrijwillig; de

respondenten ontvingen daarvoor geen vergoeding. Ook kregen zij geen informatie

over de resultaten van hun interviews. Elk interview nam ongeveer 40 minuten in

beslag. De geluidsbanden zijn op een later tijdstip letterlijk uitgewerkt door een

medewerker die niet bij de interviews betrokken was geweest. Resulterende

protocollen werden beschouwd als ruwe data en vormden de basis voor analyse.
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Interviewprocedure

Tijdens het interview werd gebruik gemaakt van een speciaal voor dit doel opgezet
semi-gestructureerd interviewschema (zie bijlage A), dat bestond uit een 14-tal zo
open mogelijke hoofdvragen met variabele doorvraagmogelijkheden. De
hoofdvragen hadden, met uitzondering van twee vragen over achtergrondgegevens,
betrekking op alle vier onderdelen van leerstijlen. De eerste vraag betrof de
motivationele oriëntatie van de respondent. Indien de respondent niet meer
leerplichtig was, werd eerst gevraagd naar de motieven om een opleiding te volgen,
waarna de keuze voor de huidige opleiding aan bod kwam. Indien de respondent nog
wel leerplichtig was, werd rechtstreeks naar de motieven voor het volgen van een
bepaalde opleiding gevraagd.

Voor het achterhalen van de verschillende soorten strategieën (verwerkings- en
regulatiestrategieën) zijn vragen opgesteld op basis van een door Zimmerman en
Pons (1986, 1988) ontwikkelde interviewprocedure. Deze procedure komt er op neer
dat aan de geïnterviewde wordt gevraagd zich verschillende leersituaties voor te
stellen en te vertellen over de manier waarop hij in die situatie gehandeld heeft.
Voorgelegde situaties zijn onder meer: leren voor een toets, leren voor een moeilijk
vak, huiswerk maken, leren tijdens praktijklessen, practica en stages en leren in het
kader van een hobby. Respondenten is gevraagd iedere voorgelegde leersituatie te
concretiseren door voorbeelden aan te dragen vanuit de eigen ervaringen op school.
Bij de vragen over het leren voor een toets bijvoorbeeld, werd eerst gevraagd wat de
laatste toets was die de respondent had gemaakt en werd verder gesproken over die
bepaalde toets die door de respondent aangedragen was. Op deze manier werd de
kans vergroot dat er gesproken werd over daadwerkelijk uitgevoerde strategieën.
Nadat de leerstrategieën op die manier besproken waren, kwamen de leerconcepties
aan de orde. Hiertoe werd de respondenten gevraagd te omschrijven wat zij onder
leren en onder goed onderwijs verstaan.

Data analyse

De protocollen zijn op fenomenografische wijze geanalyseerd (Giorgi, 1997;
Marton, 1986; 1996). Via deze methode is het mogelijk om te inventariseren welke
kwalitatieve verschillen zich voordoen in de wijze waarop leerlingen uit het mbo een
aantal op de opleiding en het leren betrekking hebbende verschijnselen waarnemen,
ervaren en conceptualiseren (Marton, 1986). De uitspraken van de leerlingen zijn
gebruikt om een classificatieschema te ontwikkelen waarmee deze kwalitatieve
verschillen kunnen worden gecategoriseerd (vergelijk S~Ijó, 1988). De eerste stap in
de analyse bestond uit het selecteren van relevante uitspraken. Uitspraken en
uitwijdingen die niet van belang werden geacht voor de onderzoeksvragen, zijn



verwijderd uit de dataset. Wat overbleef was een set met uitspraken die, op zichzelf

of in de context van het beprokene, relevant zijn voor het leerstijlenconcept

(vergelijk Vermunt, 1992). Deze geselecteerde citaten vormden de basis voor de

volgende stap in de analyse. In deze volgende stap werden de citaten als

afzonderlijke eenheden beschouwd, zonder aanzien des persoons en zonder rekening

te houden met wat een individuele respondent verder aan uitspraken gedaan had. De

uitspraken werden verschillende keren door de onderzoeker gelezen en in een

iteratief proces op basis van overeenkomsten en verschillen gegroepeerd in een

beperkt aantal categorieën. Vervolgens werden de categorieën beschreven en

geïllustreerd met uitspraken uit de dataset. Deze categorieën lagen dus niet van

tevoren vast.

2.2.2 Resultaten

Een enkele uitzondering daargelaten, bleken de respondenten goed in staat te

verwoorden waarom ze voor een bepaalde opleiding gekozen hadden en wat ze

onder leren verstaan. Moeilijker bleek het echter om te achterhalen wat de

daadwerkelijke strategieën waren die men gebruikte bij het leren. De respondenten

beschreven hun leerstrategieën eerder in termen van overte handelingen -zoals

samenvattingen maken, hoofdzaken onderstrepen, een opdracht uitvoeren- dan in

tenmen van coverte denkstrategieën. Omdat het stellen van suggestieve vragen moest

worden voorkomen, kwamen in sommige interviews de actuele verwerkings- en

regulatiestrategieën vrijwel niet naar boven en bleven beschrijvingen beperkt tot

bijvoorbeeld de volgende omschrijving: "Ik ga gewoon aan het werk. Ik pak mijn

boek en werk het van voor naar achter af." (~38 kMEAO'.) Met betrekking tot de

praktijkvakken was dit probleem het grootst, getuige de volgende kenmerkende

uitspraak van een van de respondenten: "Ik leer eigenlijk alle vakken op dezelfde

manier. Behalve de vakken die ik voor praktijk heb, maar daar hoef je niet echt voor

te leren (...) een praktijkvak is niet leren, dat is gewoon doen." (;Ef16 MDGO.)

Voor de beschrijvingscategorieën die resulteerden uit analyse van de interviews

zijn dus niet alle interviews gebruikt. Sommige categorieën zijn beschreven op basis

van slechts enkele uitspraken, die echter inhoudelijk voldoende van de overige

uitspraken afweken om een aparte categorie te rechtvaardigen.

In de nu volgende paragrafen wordt per leerstijlcomponent een beschrijving

gegeven van de categorieën die uit de interviews naar voren kwamen. Tevens

worden, ter verduidelijking, de leerstijlcomponenten zelf nog eens kort beschreven.

' Respondentidentificatie is opgebouwd uit een respondenmummer, een "k" in geval van korte opleidingen, en tenslotte

een afkorting van de sector: MEAO voor het economisch onderwijs; MDGO voor de sector diensverlening (en

gezondheidszorg); en MTS voor de sector techniek.
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Verwerkingsstrategieën

Met de term 'verwerkingsstrategieën' worden alle strategieën aangeduid die door
lerenden worden gebruikt om informatie, waarmee ze in leersituaties worden
geconfronteerd, te verwerken. Het betreft hier denkactiviteiten die in meer of
mindere mate leiden tot inzicht, vaardigheden en kennis. Bij lerenden in het mbo
kunnen de volgende drie categorieën verwerkingsstrategieën worden onderscheiden:
onbewerkt opslaan van informatie, conceptuele integratíe en procedurele integratie.

a) Onbewerkt opslaan van informatie
Met onbewerkt opslaan worden alle activiteiten aangeduid waarbij de leerinhouden
worden herhaald zoals ze aangeboden zijn. Bij theorielessen valt hierbij te denken
aan het inprenten van informatie door deze herhaaldelijk te lezen, over te schrijven
of hardop uit te spreken. Het gaat hierbij om het uit het hoofd leren of inemoriseren
van de onderdelen die men belangrijk acht, zoals bijvoorbeeld rijtjes kenmerken of
formules.

Met betrekking tot praktijkvakken heeft letterlijk herhalen meer het karakter van
gedachtenloze imitatie of oppervlakkige nabootsing. Handelingen worden dan net zo
vaak herhaald tot ze snel en accuraat kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier
kunnen ook vaardigheden worden ontwikkeld, getraind en geautomatiseerd.

De volgende uitspraken wijzen op deze strategie:

"Gezondheidskunde. Eerst alles doorlezen en dan opschrijven. Dingen die ik niet kan
onthouden die herhaa! ik door ze op te schr~ven. Dan schrijf ik ze gewoon tien keer
over. Dus lezen, stukjes opschrijven, en gewoon herhalen. "(~15 MDGO)
"B~ verpleegkunde bijvoorbeeld moeten we een kraamvrouw, dat is dan een pop,
aankleden en wassen, en baby's wassen. Het wordt uitgelegd door de lerares en ze doet
het voor en daarna moeten we het zelf doen. Het staat nergens op papier. Ik probeer het
hetzelfde te doen zoals de lerares het zegt. Zij vertelt dingen waar je op moet letten en
daar probeer ik dan op te letten. "(Ill l MDGO)
"Nederlands, woordjes bijvoorbeeld. Eerst de eerste tien goed leren en dan nog een
keer lezen en nog een keer en dan ga ik het in mijn hoofd prenten. Dan weer de
volgende tien, enzovoort. Aan het einde ga ik nog een keer alles doen, maar dan in een
keer. " (~38 MEAO)
"Het is steeds herhalen en daar leer ik het door. Door het vaak te lezen onthoud je het
makkelijk. " (tt59 MTS)
"Opnieuw! Tot je het onder de knie hebt. "(~18 kMDGO)

b) Conceptuele integratie
Bij conceptuele íntegratie gaat het om de diepere verwerking van de op concepten en
principes betrekking hebbende informatie waarmee de lerende wordt geconfronteerd.
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Daartoe worden activiteiten ontplooid als het relateren van verschillende onderdelen

van een vak of het zoeken naar overeenkomsten en verschillen tussen vakken,

evenals het relateren van de voorkennis en ervaringen die men reeds heeft opgedaan

aan de nieuwe informatie.

Ook het structureren van de leerstof, het samenbrengen van stukken informatie in

een conceptueel kader, en het zich een totaalbeeld vormen van de stof vallen

hieronder. De strategieën worden uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van een

beter begrip van de concepten en principes die in een bepaald vakgebied centraal

staan. Wat betreft praktijkleersituaties worden ervaringen uit praktijklessen, stages

of andere buitenschoolse activiteiten vooral gebruikt om tot een beter begrip van

concepten en principes te komen.

De volgende uitspraken betreffen activiteiten in deze categorie:

"Psychologie vond ik ook best moeilijk. De tweede module ging over levensfasen, dat

vond ik makkelijker. Je hebt dan al enkele dingen meegemaakt en dan is het toch

makkelijker dan wanneer je het niet hebt meegemaakt. Dan weet je gewoon veel meer

dingen en begrijpje beter waar het over gaat. "(~18 MGDO)

"Ik vertel voor mijzelf ook vaak hardop, dan kan ik het beter. Dan kan ik het óeter

or:thouden, dat gaatgewoon beter. Dan heb ik in het boek iets gelezen en dan vertel ik

hardop na wat ik gelezen heb, tot ik het zelf kan zeggen wat daar staat. En ook snap.

Want soms staat het moeilijk omschreven en dan kun je dat wel uit je hoofd gaan leren

maar alsje niet weet wat je leert... Dus ik moet het eerst zelf snappen. "(tlll MDGO)

"Als je van stage terugkomt en dan weer theorie krijgt dan denk je: 'Dat heb ik in de

praktijk ook meegemaakt' en dan kun je het veel beter onthouden. "(t115 MDGO)

"Vanmiddag hebben we meettechniek. En dan gaan we eigenlijk van de theorie een

aantal metingen doen. Dan krijg je even heel eenvoudig te zien wat er nou gaande is.

Dat is belangrijk om te begrijpen wat je doet. "(~59 kMTS)

c) Procedurele integratie
Bij procedurele integratie gaat het om een diepe verwerking van informatie, waarbij

het accent ligt op het verkrijgen en opbouwen van kennis omtrent procedures,

aanpakken en werkwijzen waarmee de lerende op verschillende plaatsen of

momenten is geconfronteerd. Indien stage gelopen wordt, kan gedacht worden aan

het vergelijken van dergelijke informatie naar aanleiding van stage-ervaringen en

ervaringen uit de praktijklessen, maar ook het zich afvragen wat verschillende

procedures, werkwijzen of aanpakken met elkaar te maken hebben, wat

overeenkomsten en verschillen zijn, en dergelijke. Theoretische en praktische kennis

en ervaringen worden geïntegreerd in het licht van concrete toepassingen van het

geleerde. Abstracte kennis, praktijkkennis en ervaringen worden geïntegreerd met de

bedoeling een persoonlijke aanpak te ontwikkelen.

Respondenten omschrijven dit als volgt:
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"De opdracht staat op een velletje, een tekening. Het wordt helemaal uitgelegd hoeje
het het makkelijkst kunt doen. Hoe je je gereedschap moet behandelen. Ik heb het liefst
de opdracht op papier want dan kan ik voor mezelf werken. Zelfproberen en naar eigen
inzicht werken, kijken wat het makkelijkst is. Wat je in theorie leert is in de prakt~k toch
weer anders. Wat theoretisch niet kan, kan praktisch weer wel. Dat je het iets anders
kunt doen dan eigenlijk moet. "(~SI kMTS)
"Op stage leer je dingen die je op school niet leert. Foefjes en zo. Vaak zie je dat je die
op school ook gaat toepassen. Dus dan volg je de beschrijving niet helemaal meer. "
(tIS6 kMTS)
"Je leert het meeste van je collega's. Je leert anders dan op school. In de praktijkles
legde de juffrouw iets uit en iemand anders had het al gehad op de stage. Het hangt er
maar vanaf hoe iemand het uitlegt. De een zegt: zo tillen, en de ander zegt: zo tillen.
Het hangt er vanaf wie je moet geloven. Degene uit de praktijk werkt er dagelijks mee,
dus dan neem je maar aan dat dat hetzelfde werkt als dat het voor jou moet werken. "
(~17 kDGO)
"Ik leer er het meeste van als de uitleg met voorbeelden gaat. Dat helpt mij bij het
proefwerk, door het materiaal datje erbij kunt gebruiken. Bijvoorbeeld dakbedekken,
de verschillende dakbedekkingsmaterialen, dat helpt heel erg. "(1l56 kMTS)

Regulatiestrategieën

Regulatiestrategieën betreffen activiteiten die gericht zijn op de sturing van het
leerproces. Vooraf aan het leerproces kunnen activiteiten plaatsvinden als het zich
oriënteren op de leertaak en het plannen van het leerproces. Deze voorbereidende
activiteiten kunnen een kader vormen voor de uit te voeren leertaak. De meeste
regulatie-activiteiten spelen zich echter on-line af, vaak naar aanleiding van
problemen die zich voordoen (De Jong, 1992). Voorbeelden daarvan zijn het toetsen
of een leerproces naar wens loopt, indien nodig diagnosticeren waar het fout ging en
op basis van de diagnose het proces bijsturen. AI deze activiteiten vinden in meer of
mindere mate plaats tijdens het leren.

Uit de interviews komen de volgende twee categorieën van regulatiestrategieën
naar voren: zelfsturing en externe sturing.

a) Zelfsturing
Van zelfsturing is sprake wanneer een lerende zelf de activiteiten uitvoert die nodig
zijn om zijn leerproces te sturen en te begeleiden. Hij bereidt het leerproces zelf voor
door bijvoorbeeld te bekijken wat er moet worden geleerd, door een inschatting te
maken van hoe lang er moet worden gestudeerd, etc. Ook wordt er door de lerende
zelf getoetst om in de gaten te houden of het leerproces vordert en naar wens
verloopt. Bij problemen wordt zelf naar een oplossing gezocht en stuurt de lerende
zichzelf bij.
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De volgende uitspraken wijzen op zelfsturing:

"Als ik merk dat het niet meer pakt, dat ik denk 'wat heb ik nou eigenlijk gelezen ', dan
ga ik meestal even iets anders doen. Als ik dan tien minuutjes rust heb gehad dan kan ik

weer beginnen. " (t154 kMTS)
"Als iets niet lukt dan vraag ik mezelf afhoe dat komt en wat ik verder ga doen. Ik zoek

zelf een oplossing en bespreek die met de andere leerlingen. Soms moet je ook je boek

erbij pakken. " (~59 kMTS)
"Sterkteleer, dat is meer krachten berekenen. Een aantal sommen die je in de klas hebt

gehad als voorbeeld, die maak je gewoon af. En dan controleren ofje het goed hebt

gedaan. Als je iets fout hebt even goed doorlezen watjefout hebt gedaan. "(t158 MTS)

b) Externe sturing
Bij externe sturing is de lerende in hoge mate gericht op de sturing die van buitenaf

wordt gegeven. De lerende is geneigd om de omgeving te laten bepalen wat er

tijdens het leerproces moet worden gedaan. Opdrachten worden uitgevoerd, maar uit

zichzelf zal een lerende niet snel tot activiteiten komen. De verantwoordelijkheid

voor activiteiten als toetsen, oorzaken van problemen opsporen en oplossingen

zoeken, wordt geheel buiten de lerende zelf geplaatst en meestal bij de docent

gelegd.
De volgende uitspraken wijzen op externe sturing:

"Als ik geen proefwerken heb dan maak ik mijn huiswerk en meer doe ik niet. Ik leer

alleen als ik het opkrijg. Ik zal ook nooit vooruit gaan werken. Ik doe mijn huiswerk ook

niet altijd. Ja, als ik tijd heb. En soms heb ik geen zin. Als een docent strenger is dan

doe ik het wel eerder. Dat weet je op een gegeven moment wel. "(t113 kMDGO)

"Tekstverwerken vond ik saai en dat ging ook niet. Daar hebben we geen huiswerk

voor, hadden we dat maargehad. We hoefden nooit wat te leren dus snapte ik het niet.

Je had geen boek en geen aantekeningen. Je kreeg bijvoorbeeld een stencil en de tekst

moest je in de computer zetten. Het werd maar een keer uitgelegd en dan was het van:

doe het maar. Maar als het maar een keer uitgelegd wordt en ik kan niet met de

computer omgaan, dan gaat het moeilijk. Op het stencil staat alleen wat je moet doen

en niet hoe. " (t134 MEAO)

Leerconcepties

Lerenden verschillen niet alleen in de strategieën die ze uitvoeren, maar ook in de

manier waarop ze tegen leren en lesgeven aankijken. De een denkt bij leren

bijvoorbeeld aan uit het hoofd te leren rijtjes; de ander denkt aan problemen

waarvoor een oplossing moet worden gevonden.
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Uit de interviews komen drie verschillende categorieën van leerconcepties naar
voren: leren als het opnemen van informatie, leren als het opbouwen van kennis en
leren als het gebruiken van kennis.

a) Leren als het opnemen van informatie
Bij deze leerconceptie wordt kennis gezien als een verzameling buiten de persoon
aanwezige waarheden die getransporteerd dient te worden naar (het hoofd van) de
lerende. Leren wordt hierbij gezien als een reproductief proces. De verantwoor-
delijkheid voor het (gestructureerd) aanbieden van de stof ligt bij de docent.
Daarmee krijgt deze allerleí taken toebedeeld, zoals duidelijk uitleggen, voorbeelden
geven, en precies voordoen hoe iets moet worden gedaan.

De volgende uitspraken illustreren deze leerconceptie:

"Leren is dingen lezen en onthouden. Gewoon goed leren zodat je het onthoudt, zodat je
het blijft weten. Ja, dat is het doel van leren hè? Belangrijk zijn meestal de
schuingedrukte regels, die leer je. Of moeilijke woorden uit de tekst, die staan dan
uitgelegd, die leerje ook. Ik vind het makkelijk het helemaal te leren, ik zou het nooit zo
sne! in m~n eigen woorden opschr~ven. "(t114 kMDGO)
"Leren is iets onthouden. Zodat je het later kunt herhalen. Voor maatschappijleer kan ik
vandaag leren en morgen een proefwerk maken en het overmorgen alweer vergeten zijn,
maar dan heb ik het wel geleerd. Dan heb ik het even onthouden. "(~19 MDGO)

b) Leren als het opbouwen van kennis
Bij deze leerconceptie geeft de lerende aan dat hij geen genoegen neemt met enkel
het opnemen van de aangeboden informatie. Hij hecht er waarde aan iets eigens toe
te voegen aan de stof, een eigen mening te vormen over en verbanden te zoeken
tussen verschillende bronnen van informatie. In deze opvatting heeft de lerende een
actieve rol. Een rol waarin hij zelf zijn eigen kennis vorm geeft en zodoende een
persoonlijk kennisbestand opbouwt waarin niet alleen plaats is voor de formeel
aangeboden lesstof, maar ook voor bijvoorbeeld episodische kennis die in de loop
der jaren is opgedaan en voorkennis die niet direct verworven is op de gevolgde
opleiding.

De volgende uitspraken illustreren deze leerconceptie:

"Leren is denk ik beter weten dan gewoon weten. Het hoeft ook niet op school. De
theorie moet je tot je eigen theorie maken, zodat je zeljbegrijpt wat er staat. Je moet je
eigen mening kunneit gebruiken en die vermengen met die van de docent. "(~17
kMDGO)
"Leren is gewoon een beetje weten wat het ongeveer inhoudt wat de leraar verteld heeft.
Weten waar het over gaat, waar hij het over heeft of waarje op dat moment mee bezig
bent. Begrijpen. Als je iets moet leren vind ik dat je ongeveer moet weten waar h~ het
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over heeft en datje begrijpt wat hij ermee bedoelt. Ik geloof niet in letterlijk alles leren.

Dan leer je het wel letterlijk maar dan weet je niet waar hij het over heeft. Als je
begrijpt waar hij het over heeft en je krijgt een beetje een rare vraag dan kun je altijd

nog een beetje kijken van het gaat daarover en dat bedoelt h~ er ongeveer mee. En dan

kom ik altijd in de problemen met mijn definities. Ik ben heel slecht in letterlijk leren, ik

kan niets letterlijk onthouden. Dus ik heb altijd moeite met definities. Ik denk datje een

definitie moet begrijpen en niet letterlijk moet leren. "(t131 MEAO)

c) Leren als het gebruiken van kennis
Bij deze opvatting van leren staat het toepassen van het geleerde centraal. Lerenden

met deze leerconceptie hechten grote waarde aan de gebruiksmogelijkheden van de

leerstof en zijn voortdurend op zoek naar mogelijke toepassingen van het

lesmateriaal en de bijbehorende concrete situaties waarbinnen een dergelijke

toepassing plaats kan vinden. De opleiding en de inhoud van de opleiding (zoals

neergelegd in verschillende vakken of leerstofonderdelen) worden gewaardeerd in

het licht van de toekomstige beroepspraktijk. Vaak is er reeds een goed gevormd en

relatief volledig beeld van deze beroepspraktijk aanwezig bij de lerende en wordt de

lesstof voornamelijk geïnterpreteerd in dat kader. Hierbij is het mogelijk dat vakken

waarvan de toepassingsmogelijkheden niet direct helder zijn, als volledig irrelevant

worden beschouwd.
Deze opvatting wordt als volgt weergegeven:

"Nieuwe dingen die je nog niet kent, die dan toch langer blijven hangen. Meer dingen

die een indruk opje maken. Hier leer ik nieuwe dingen die ik als tk deze opleiding dus

niet gedaan zou hebben nooit geleerd had. Het zijn voor mij nieuwe dingen die ik nodig

heb om het vak te kunnen beoefenen. De bedoeling van leren is dat de dingen blijven

hangen. Je komt nieuwe dingen tegen, die leer je. Het zijn nieuwe dingen en door

middel van leren blijven ze langer hangen. Het belangrijkste is dat het blijft hangen. Als

je hier op school dingen leert enje laterje vak uit gaatoefenen en denkt 'dat heb ik ooit

geleerd' maarje weet het niet meer, dan heejt het geen nut gehad. Je bepaalt zelf

ongeveer wat je later nodig zult hebben, dat kun je vantevoren toch nooit zeggen. "(~56

kMTS)
"Leren is datje van een vak iets opsteekt, datje er iets van leert. Datje het later in de

praktijk kunt brengen. "(tll S kMDGO)

Leeroriëntaties

Naast de hiervoor beschreven strategieën en concepties spelen ook leeroriëntaties

een rol tijdens het leren. Het gaat hier om de persoonlijke motieven die ten grondslag

liggen aan het kiezen voor en volgen van een opleiding. Verondersteld wordt dat
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persoonlijke doelstellingen en verwachtingen ten aanzien van de opleiding invloed
uitoefenen op de keuze voor verwerkingsstrategieën die lerenden gebruiken.

Uit de interviews komen de volgende leeroriëntaties naar voren: intrinsieke
motivatie en extrinsieke motivatie.

a) Intrinsieke motivatie
Van intrinsieke motivatie is sprake indien de lerende op grond van interesse in het
vak heeft gekozen voor een opleiding. Soms is deze interesse overgenomen van een
familielid of een kennis, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een eigen zaak. Soms
ook wordt aangegeven dat iemand altijd al een bepaald beroep uit heeft willen
oefenen. De interesse geldt dan zowel het werken in het vakgebied, als de inhoud
van de opleiding.

De volgende uitspraken wijzen op intrinsieke motivatie:

"Het leek me heel leuk om te gaan doen. Het is dankbaar werk. En je bent onder de
mensen, dat vind ik ook heel belangrijk. "(t120 kMDGO)
"Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het me heel erg interesseerde en omdat er
minder algemene vakken bij zitten. Je leert dus echt waar je later wat mee wilt gaan
doen. " (~32 kMEAO)
"Omdat ik verder wil, ik wil nog meer weten (...). Ik wil hierna nog marketing gaan
studeren, dus ik wil gewoon alles weten van de reclame, onderzoek doen. Dit is veel
economie en dat vind ik leuk. "(1132 MEAO)

b) Extrinsieke motivatie
Bij extrinsieke motivatie wordt de opleiding gevolgd als middel om een bepaald doel
te bereiken, waarbij de feitelijke inhoud van de opleiding minder van belang is. Vaak
is er sprake van een gerichtheid op de arbeidsmarkt, waarvoor diploma's nodig zijn.
De extrinsieke motivatie kenmerkt zich vooral door het streven naar het bemachtigen
van een goede baan en slechts in mindere mate door een streven naar een leuk of
interessant beroep. Ook het volgen van de opleiding als noodzakelijke voorwaarde
voor een andere opleiding, waarvoor men eventueel wel intrinsiek gemotiveerd is,
valt onder de extrinsieke motivatie.

De volgende uitspraken wijzen op deze leeroriëntatie:

"Het was eigenlijk ntet echt de bedoeling dit te gaan doen. Ik was nog erg jong, 16.
Voor de andere opleidingen moet je echt 18 zijn, dus ik had eigenlijk geen keuze. Het is
een tussenopleiding, zodat ik straks in een andere richting verder kan. " (~I1 kMGDOJ
"Om diploma's te gaan halen en niet meteen te gaan werken. Omdat ik mijn hele leven
nog kan werken, ja toch! En als je gaat solliciteren dan vragen ze meestal naar
diploma's. " (1113 kMDGO)
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"Je n:oet je school toch afmaken anders heb je niks. Ik weet niet precies waarom ik in

deze richting terecht ben gekomen. Ik heb de LDS gedaan en toen heb ik ook de MDS

gedami, maar hierna ga ik wat miders doen. Ik ga een vakopleiding doen, een dag in de

week naar school. " (It31 MEAO)

"Omdat je op deze school veel mogelijkheden hebt, je kunt daarom verder doorstromen,

diplomaatje extra in twee jaar. "(It51 kMTS)

"Omdat ik straks een goede baan wtl hebben. Deze richting deden een paar vrienden

van mij en ik wist niet welke ik moest kiezen, dus toen heb ik deze maar gekozen. "(t155

MTS)

2.2.3 Conclusies

De resultaten van het hiervoor beschreven interviewonderzoek wijzen op het

voorkomen van verschillende soorten verwerkingsstrategieën, regulatiestrategieën,

leerconcepties en leeroriëntaties bij leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

In totaal zijn tien verschillende categorieën beschreven, verdeeld over deze vier

leerstijlcomponenten. Aangenomen mag worden, omdat deze beschrijvings-

categorieën resulteren uit uitspraken die tijdens de interviews zijn gedaan, dat het

hier betekenísvolle en waarheidsgetrouwe aspecten van leerstijlcomponenten betreft.

De interviewmethode kent echter ook beperkingen, waarvan de belangrijkste

gevormd wordt door het feit dat de gedane uitspraken noodzakelijkerwijs beperkt

blijven tot datgene waarvan de respondent zich bewust is. Zodra een respondent

gevraagd wordt woorden toe te kennen aan processen die normaliter grotendeels

onbewust en covert plaats vinden, rijst de vraag in hoeverre de verwoording recht

doet aan de fenomenen die worden beschreven. Deze vraag speelt vooral een rol met

betrekking tot de verwerkingsstrategieën, zoals gedurende de interviews reeds bleek.

Deze strategieën konden vaak slechts moeizaam, en soms helemaal niet of

nauwelijks, door de respondenten worden omschreven. Daarom zal naar andere

methodes moeten worden uitgekeken, om aanvullende informatie over het gebruik

van strategieën te verzamelen. Het observeren van leerlingen tijdens de uitvoering

van leertaken, of het verzamelen van informatie via hardop-denk-methodes, zou voor

dit doel bij uitstek geschikt zijn.

Een vergelijking tussen de gevonden categorieën bij leerlingen in het middelbaar

beroepsonderwijs en studenten in het hoger wetenschappelijk onderwijs is op basis

van alleen de interviewresultaten niet mogelijk. De interviewstudie die door

Vermunt (1992, 1996) in het hoger onderwijs is uitgevoerd, resulteerde in een

kwalitatieve beschrijving op leerstijlniveau. De afzonderlijke categorieën, zoals die

wel in zijn vragenlijst te vinden zijn, kunnen niet worden afgeleid uit deze leerstijl-

beschrijvingen. Daarom zal deze vergelijking pas na de beschrijving van de

leerstijlenvragenlijst voor het mbo (~2.3) plaatsvinden.
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2.3 De Inventaris Leerstijlen voor het MBO (ILS-MBO)

De resultaten van de interviewstudie hebben een overzicht opgeleverd van de
verschillende strategieën die door lerenden in het middelbaar beroepsonderwijs
worden uitgevoerd tijdens het leren, alsmede de leerconcepties en leeroriëntaties die
kenmerkend zijn voor deze groep leerlingen. Deze resultaten zijn gebruikt om een
leerstijlenvragenlijst te ontwikkelen die afgestemd is op mbo-leerlingen.

2.3.1 Methode

Vragenlijstconstructie

De uitspraken die leerlingen in het kader van interviews gedaan hebben, zijn
gebruikt om de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (ILS-
MBO, zie Slaats, 1997a) te construeren. Bij iedere categorie die uit het
interviewonderzoek resulteerde, is een aantal prototypische uitspraken geselecteerd.
Indien nodig zijn deze uitspraken ingekort of opnieuw geformuleerd, of zijn er
varianten op de uitspraken geformuleerd om tot een vergelijkbaar aantal items per
categorie te komen. Bij elk van de aldus geformuleerde items heeft een respondent
de mogelijkheid om op een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre de bewering op
hemzelf van toepassing is. Indien een uitspraak sterk overeenkomt met de
gebruikelijke manier van leren, de concepties of de leeroriëntaties van de
respondent, dan resulteert dat in een toekenning van 5 punten aan dat item. Wanneer
de respondent van mening is dat de uitspraak in het geheel niet op hemzelf van
toepassing is, wordt de score 1 toegekend. Tussenliggende meningen worden
weergegeven in de scores 2, 3 of 4.

De ILS-MBO is voorzien van een schriftelijke instructie die, voordat de
vragenlijst wordt ingevuld, door of inet de respondenten kan worden doorgenomen.
Hierin is een invul-instructie opgenomen en wordt tevens benadrukt dat de ILS-
MBO geen test is waarbij goede of foute antwoorden mogelijk zijn. Het doel van
deze vragenlijst is enkel om een juiste indruk te krijgen van de lerende, waarvoor
eerlijke antwoorden nodig zijn. Er is geen tijdslimiet gesteld voor het invullen van de
vragenlij st.

In eerste instantie is een pilot-versie van deze vragenlijst ontwikkeld, bestaande uit
120 items die rechtstreeks afgeleid zijn van de uit de interviewstudie naar voren
gekomen categorieën. Deze pilot-versie werd voornamelijk geconstrueerd met het
doel na te gaan óf de categorieën die uit de interviews naar voren zijn gekomen als
afzonderlijke schalen in de vragenlijst blijven bestaan en om te achterhalen welke
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items gehandhaafd kunnen blijven in een latere versie van de vragenlijsts. In de

tweede (en tevens definitieve) versie van de ILS-MBO zijn ook items opgenomen

die niet rechtstreeks uit de interviewcategorieën naar voren zijn gekomen. Op basis

van literatuur zijn bijvoorbeeld items opgenomen die betrekking hadden op~ het

onderscheid tussen concreet en abstract leren (Kolb, 1984), de regulatie van

affectief-motivationele processen (Boekaerts, 1988, 1989; Boekaerts 8c Seegers,

1994) en de leer- en prestatiemotivatie (Dweck, 1986; Dweck 8z Legett, 1988). Deze

tweede versie telde in totaal 220 items.

Alle in dit boek beschreven studies, met uitzondering van een studie in hoofdstuk

3, zijn uitgevoerd met de tweede versie van de ILS-MBO. In dit hoofdstuk wordt

daarom volstaan met een rapportage van de onderzoeksbevindingen met deze tweede

versie.

Respondenten

Aan dit onderzoek werkten zeven mbo-scholengemeenschappen uit verschillende

sectoren van het beroepsonderwijs mee. In totaal hebben 1036 leerlingen de ILS-

MBO ingevuld; 471 van hen waren van het mannelijke en 449 van het vrouwelijke

geslacht, van 116 leerlingen was het geslacht niet bekend. De gemiddelde leeftijd

bedroeg 18 jaar (Sd - 0.74). In bijlage B zijn de overige beschrijvende gegevens van

de respondentengroep opgenomen.

Procedure

Voor de verspreiding en afname van de vragenlijsten is de medewerking gevraagd

van verschillende werknemers van de deelnemende mbo-scholengemeenschappen.

Gestreefd is naar een evenredige vertegenwoordiging van respondenten uit de

verschillende ]eerjaren en opleidingen binnen een bepaalde scholengemeenschap.

Veelal werden de vragenlijsten klassikaal afgenomen, bijvoorbeeld in mentoruren,

en was een docent aanwezig om te assisteren bij de afname. De onderzoeker gaf

eerst een korte uiteenzetting over het doel van het onderzoek. Daarna volgde een

mondelinge invul-instructie, waarbij de nadruk lag op het belang van eerlijke

antwoorden en de vertrouwelijkheid van de gegevens. In de hogere leerjaren werd de

vragenlijst aan de respondenten mee naar huis gegeven met het verzoek deze thuis in

te vullen omdat er voor deze groep, wegens examens of stageperiodes, geen

klassikaal geroosterde uren meer beschikbaar waren. Dit betrof 50 leerlingen, van

wie er 24 de ILS ingevuld retourneerden.

' Het onderzoek met deze pilot-versie komt in hoofdstuk 3 aan bod.
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Deelname geschiedde steeds vrijwillig, de respondenten werden niet beloond voor
hun inspanningen en ontvingen geen feedback over de resultaten van het onderzoek.
Wel is hen verteld dat een rapportage op groepsniveau zou worden toegestuurd aan
de school; de leerlíngen is medegedeeld aan wie zij inzage hiervan konden vragen.

Data-analyse

Verschillende criteria zijn gehanteerd om uit de beschikbare set items een aantal
betrouwbare en inhoudelijk valide schalen te construeren. In de eerste plaats zijn
items met een uitzonderlijk lage spreiding van de scores uit de dataset verwijderd,
omdat dergelijke items niet differentiëren tussen respondenten. Daarna is steeds per
onderdeel afzonderlijk (verwerking, regulatie, leerconcepties en leeroriëntaties) een
principale componentenanalyse met varimax-rotatie uitgevoerd op de items. Dit is
per onderdeel gedaan om het aantal onderliggende onafhankelijke factoren te
bepalen en zicht te krijgen op de samenstelling ervan. Om dit aantal te bepalen
werden door de eigenwaarden van de factoren (hoger dan 1) en de proporties
verklaarde variantie als criterium gebruikt. Items die op verschillende factoren, of op
geen enkele factor hoog laadden, zijn verwijderd.

Na een groepering op basis van deze factoranalyses zijn betrouwbaarheids-
analyses uitgevoerd, waarbij de hoogte van de gecorrigeerde item-
(schaal)totaalcorrelatie het criterium was voor verwijdering van items. Indien deze
item-(schaal)restcorrelatie zo laag was dat verwijdering van dat item een hogere
interne consistentie tot gevolg had voor de desbetreffende schaal, uitgedrukt in
Cronbach alpha, werd dat item verwijderd. Op de nieuwe verzameling items werd de
gehele procedure herhaald, totdat en sprake was van een duidelijke factorstructuur en
schalen met een acceptabele alpha, die bovendien inhoudelijk te duiden waren.

2..3.2 Resultaten

Tijdens de analyse van de op de ILS-MBO betrekking hebbende data bleken de
items die op basis van literatuur waren toegevoegd aan de pilot-versie, niet te
resulteren in nieuwe schalen. De items die betrekking hadden op de regulatie van
affectief-motivationele processen bijvoorbeeld, gingen samen met de
oorspronkelijke regulatie-items die betrekking hadden op de sturing van het
leerproces. Hierbij bleken de oorspronkelijk geformuleerde items de sterkste te zijn.
Ook de items met betrekking tot concreet leren, abstract leren, leermotivatie en
prestatiemotivatie bleken niet in aparte schalen te kunnen worden gegroepeerd. Deze
toevoegingen hebben dus niet geresulteerd in inhoudelijke veranderingen; de schalen
die in de uiteindelijke versie zijn geconstrueerd komen inhoudelijk overeen met de
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schalen die reeds in de pilot-versie naar voren kwamen. De aanpassingen zijn echter

wel ten goede gekomen aan de interne consistentie van de schalen, zoals uit een
vergelijking tussen de tabellen 5(dit hoofdstuk; tweede versie ILS-MBO) en 3
(volgende hoofdstuk; pilot-versie ILS-MBO) kan worden afgelezen.

Analyse van de ILS-MBO resulteerde in de constructie van acht schalen. Op basis
van factoranalyses, die zijn uitgevoerd op de items binnen een bepaalde

leerstijlcomponent (bijvoorbeeld verwerkingsstrategieën), en betrouwbaarheids-

analyses, die zijn uitgevoerd per potentiële schaal, is inzicht verkregen in de

onderliggende samenhang van de items. De resultaten van de factoranalyses zijn

weergegeven in de tabellen 1 tot en met 4.

Tabel 1. Factorladingen van items met betrekking tot verwerkingsstrategieën in een
2-factoren Principale Componenten Analyse met varimax-rotatie ( ladingen tussen -.30 en
.30 weggelaten).

Factor F1 F2

Eigenw. 3.93 3.26
oIo verkl.
variantie 26.1 23.3

Factor-
Ladingen 81

.79

.77

.76

.75

.72

.62

.77

.75

.74

.67

.61

.61

.61

Schalen met bijbehorende items
ILS-MBO Verwerkingsstrategieën

Schaal: onbewerkt opslaan van informatie
- Definities van moeilijke begrippen probeer ik letterlijk uit mijn

hoofd te leren
- De betekenis van moeilijke woorden leer ik uit mijn hoofd
- Definities leer ik letterlijk uit mijn hoofd
- De betekenis van moeilijke woorden probeer ik letterlijk uit

mijn hoofd te leren
- Definities van belangrijke begrippen probeer ik woord voor

woord van buiten te leren
- De betekenis van belangrijke woorden leer ik zo goed

mogelijk uit mijn hoofd
- Dingen die ik moet feren, probeer ik zo te onthouden zoals ze

in het boek staan

Schaal: integreren van nieuwe informatie met bestaande kennis
- Wanneer ik theorie leer, probeer ik te bedenken hce het er uit

ziet in de praktijk
- Bij de theorie bedenk ik praktijkvoorbeelden
- Bij het leren van theorie houd ik de praktijk in gedachten
- Als ik iets moet leren, ga ik na of het klopt met wat ik er al

over weet
- Dingen die ik op school geleerd heb probeer ik buiten de

school toe te passen
- Als ik iets nieuws moet leren, denk ik daarbij aan dingen die ik

er al over weet
- Ik probeer verbanden te leggen tussen dingen die ik op school

leer, en die ik buiten school meemaak
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Binnen het onderdeel verwerkingsstrategieën (tabel 1) zijn twee onafhankelijke
schalen geconstrueerd: een schaal onbewerkt opslaan van informatie en een schaal
integreren. De items die oorspronkelijk geformuleerd waren om het onbewerkt

Tabel 2. Factorladingen van items met betrekking tot regulatiestrategieën in een
2-factoren Principale Componenten Analyse met varimax-rotatie (ladingen tussen -.30 en
.30 weggelaten).

Factor F1 F2

Eigen- 3.67 2.26
waarde
o~o verkl. 20.4 12.6
Variantie

Factor-
Ladingen .68

.64

.62

.57

.56

.55

.54

.53

.52

.65

.59

.58

.57

.55

.52

Schalen met bijbehorende items
ILS-MBO Regulatiestrategieën

Schaal: interne regulatie
- Voor ik met leren begin, vraag ik me af wat ik er al van weet
- Tijdens het leren van iets nieuws vraag ik me af wat ik er al

van weet
- Om na te gaan of ik het snap probeer ik zelf voorbeelden te

bedenken
- Om te kijken of ik de stof beheers bedenk ik vragen over de

stof en beantwoord ik die
- Voor ik aan een opdracht begin, bedenk ik eerst hoe ik de op-

dracht ga doen
- Ik ga zelf na of ik een opdracht goed gemaakt heb
- Als ik klaar ben met de stof vraag ik mezelf af of ik het de

volgende keer beter kan doen
- Als ik moeite heb met een opdracht probeer ik na te gaan

waar dat aan ligt
- Als ik klaar ben met een opdracht denk ik na over wat ik de

volgende keer anders kan doen

Schaal: exteme regulatie
- Als ik een paragraaf in eigen woorden moet weergeven, ben

ik bang dat ik dat verkeerd doe
- Ik weet pas of ik de stof beheers als de docent dat toetst
- Als ik een samenvatting moet maken, ben ik bang dat ik de

belangrijke stukken er niet in heb staan
- Zonder tips van de docent vind ik het moeilijk om opdrachten

te maken
- Ik heb toetsen nodig om te weten hoe goed ik iets geleerd heb
- Als ik een probleem heb met een opdracht wil ik het liefst

meteen om hulp vragen
- Als ik begin met leren, weet ik nog niet hoe ik dat aan ga

pakken
- Ik probeer precies volgens de aanwijzingen van de docent te

leren
- Om te weten of ik een opdracht goed gemaakt heb, moet

iemand anders er naar kijken
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opslaan van informatie te vertegenwoordigen, bleken bij factoranalyse inderdaad een

aparte factor te vormen. De items die oorspronkelijk geformuleerd waren ter

operationalisatie van de conceptuele integratie en procedurele integratie bleken

echter samen te gaan binnen dezelfde factor. Op basis van de factoranalyse kon

daarom geen onderscheid worden gemaakt tussen deze vormen van integratie.

Met betrekking tot de regulatiestrategieën (tabel 2) zijn twee schalen gevormd die

de beide oorspronkelijke categorieën vertegenwoordigen: interne regulatie en

externe regulatie.

Tabel 3. Factorladingen van items met betrekking tot leerconcepties in een 2-factoren
Principale Componenten Analyse met varimax-rotatie (ladingen tussen -.30 en .30
weggelaten).

Factor F1 F2

Eigen- 3.89 2.49
waarde
a~o verkl. 21.6 13.8
variantie

Factor-
Ladingen .74

.66

.64

.62

.59

.58

.50
50

.42 .38

.64

.61

.61

.59

.54

.53

.53

.49

.47

Schalen met bijbehorende items
ILS-MBO Leerconcepties

Schaal: leren als de opname van informatie
- Leren is de leerstof precies onthouden
- Leren is volgens mij zorgen dat ik de theorie uit mijn hoofd

ken
- Wanneer je veel uit je hoofd kent, heb je goed geleerd
- Leren is precies nadoen wat de leraar voordoet
- Leren is de informatie die de leraar geeft precies onthouden
- Je kunt het beste gewoon alles van buiten leren
- Leren is theorie opnemen in je hoofd, je moet het onthouden
- Aantekeningen van de docent heb je nodig om precies te

weten hoe je iets moet omschrijven
- Leren is dingen in je hoofd opslaan

Schaal: leren als het opbouwen van kennis
- Leren is verbanden leggen en dingen begrijpen
- Als je iemand anders iets moet uitleggen, leer je daar zelf ook

van
- Ik vind dat je zelf na moet gaan of je alles begrijpt
- Een goede docent doet niet alles voor, maar zorgt dat de

leerfing het zelf inziet
- Je leert veel als je je eigen mening met die van anderen

vergelijkt
- Ik vind het belangrijk om zelf te bedenken wat de dingen die ik

leer met elkaar te maken hebben
- Leren is bezig blijven met iets, er steeds op terug kijken
- Ik vind het belangrijk om met andere leerlingen over ondui-

delijkheden te praten
- Ik vind dat je veel kunt leren door zelf vragen te verzinnen

over de stof
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Voor de leerconcepties (tabel 3) zijn items geformuleerd die oorspronkelijk
betrekking hadden op drie verschillende categorieën, te weten: leren als het opnemen
van informatie, leren als het opbouwen van kennis, en leren als het toepassen van
kennis. Echter, factoranalyse op deze items resulteerde in een groepering in slechts
twee categorieën: leren als het opnemen van informatie en leren als het opbouwen
van kennis.

Met betrekking tot de leeroriëntaties (tabel 4) bleven de twee oorspronkelijke
categorieën gehandhaafd. Factoranalyse resulteerde hier in twee onafhankelijke
factoren: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.

De factorstructuren in de tabellen 1 tot en met 4 geven een inzichtelijk beeld van de

verdeling van items over steeds twee factoren. Met betrekking tot de onderdelen
verwerkingsstrategieën en leeroriëntaties is de structuur het duidelijkst: ieder
afzonderlijk item heeft een lading op slechts een van de twee factoren. Dit duidt erop
dat de factoren volledig onafhankelijk zijn van elkaar, en dus dat iedere schaal

Tabel 4. Factorladingen van items met betrekking tot leeroriëntaties in een 2-factoren
Principale Componenten Analyse met varimax-rotatie (ladingen tussen -.30 en .30
weggelaten).

Factor F1 F2

Eigen- 5.29 2.14
Waarde
o~o verkl. 44.0 17.9
Variantie

Factor-
Ladingen 83

.83

.81

.78

.77

.73

.78

.77

.77

.75

.73

.60

Schalen met bijbehorende items
ILS-MBO Leeroriëntaties

Schaal: intrinsieke motivatie
- Ik zit hier op school omdat ik de opleiding interessant vind
- Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik graag dit vak wil

leren
- Ik doe deze opleiding omdat ik dat leuk vind
- Ik heb voor deze studierichting gekozen omdat die mij erg

aantrok
- Ik doe deze opleiding omdat ik later in dit vak wil werken
- Ik doe deze opleiding omdat ik daarmee een leuk beroep leer

Schaal: extrinsieke motivatie
- Ik leer, omdat dat mijn kansen op werk vergroot
- Ik doe een opleidíng omdat ik een diploma wil hebben
- Ik doe een opleiding omdat ik daarna meer kans op werk heb
- Ik doe een opleiding omdat ik een baan wil
- Ik wil later een goede baan, daarom heb ik voor een opleiding

gekozen
- Ik ben aan een opleiding begonnen, omdat een opleiding

goed is voor mijn toekomst
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binnen een onderdeel iets anders weergeeft. Met betrekking tot de
regulatiestrategieën en de leerconcepties is te zien dat er items zijn die op twee

factoren laden. De hoogste lading van ieder van deze drie items komt echter overeen

met de inhoudelijke factor waarvoor dat item oorspronkelijk geformuleerd werd. Een

strenge interpretatie zou leiden tot de conclusie dat deze items niet duidelijk

discrimineren tussen de twee schalen waarop zij laden. Uit overwegingen van

betrouwbaarheid is echter besloten deze items niet te verwijderen uit de analyses. De

betrouwbaarheidsgegevens, uitgedrukt in Cronbach alpha, zijn weergegeven in tabel

5. Hieruit is af te lezen dat alle schalen een redelijk tot goede betrouwbaarheid

bezitten.

2.4 Conclusies en discussie

Uit de interviewstudie kwamen 10 verschillende beschrijvingscategorieën naar

voren, die, na vertaling in vragenlijstvorm, in aantal gereduceerd werden tot een

achttal categorieën (schalen).
Vergeleken met de categorieën die voor het hoger onderwijs beschreven zijn is,

dit een laag aantal. In de ILS voor het hoger onderwijs (ILS-HO: Van Rijswijk 8i

Vermunt, 1987) zijn 20 schalen opgenomen, waaronder acht subschalen die samen

vier hoofdschalen vormen. Wanneer enkel het aantal hoofdschalen wordt geteld

blijven er nog altijd 16 categorieën over (zie Vermunt, 1992, p.114). Tabel 6 geeft

een overzicht van de schalen zoals die in de ILS-HO voorkomen, de categorieën die

resulteerden uit de interviews onder mbo-leerlingen en de schalen die zijn

opgenomen in de ILS-MBO.

Tabel 5. Betrouwbaarheden, uitgedrukt in Cronbach alpha (a) en aantal items
per schaal van de ILS-MBO.

a Aantal items
Venverkingsstrategieën

Onbewerkt opslaan .87 7
Integreren .81 7

Regula tiestrategieën
Externe sturing .68 9
Zelfsturing .76 9

Leerconcepties
Opname van informatie .78 9
Opbouw van kennis .74 9

Leeroriëntaties
Extrinsieke motivatie .85 6
Intrinsieke motivatie .90 6
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Het verschil in aantal beschrijvingscategorieën kan het gevolg zijn van verschillen
tussen de onderzoeksgroepen. Vergeleken met het hoger onderwijs bijvoorbeeld, zijn
leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs wat jonger en wellicht minder
getraínd in het reflecteren op en verbaliseren van hun denkprocessen. Dit kan er de
oorzaak van zijn geweest dat de gedane uitspraken zich op een globaler niveau
bevinden dan bij de studenten van het hoger onderwijs het geval is. Kijkt men
bijvoorbeeld naar de drie categorieën van verwerkingsstrategieën die gevonden zijn
in de interviewprotocollen van leerlingen in het beroepsonderwijs, dan is enige
overeenkomst met de hoofdschalen stapsgewijze verwerking, diepteverwerking en

Tabel 6. Overzicht van hoofd- en subschalen in de ILS voor het Hoger Ondennrijs,
categorieën uit de interviewdata van mbo-leerlingen en schalen in de ILS-MBO.

Schalen in de ILS-HO Categorieën uit interviews Schalen in de ILS-MBO
met mbo-leerlingen

VERWERKI NGSSTRATEGIEËN

- Stapsgewijze verwerking: - Onbewerkt opslaan - Onbewerkt opslaan
. Memoriseren 8~ herhalen
~ Analyseren

- Diepte-verwerking - Conceptuele integratie - Integreren
. Relateren á structureren
~ Kritisch verwerken

- Concrete verwerking - Procedurele integratie

REGULATIESTRATEGIEÉN

- Zelfsturing - Zelfsturing - Zelfsturing
. Leerproces 8 -resultaten
- Leerinhoud

- Externe sturing - Exteme sturing - Externe sturing
- Leerproces
- Leerresultaten

- Stuurloos leergedrag

LEERCONCEPTIES

- Opname van kennis - Opname van informatie - Opname van
- Opbouw van kennis - Opbouw van kennis informatie
- Gebruik van kennis - Gebruik van kennis - Opbouw van kennis
- Stimulerend onderwijs
- Samen studeren

LEERORIËNTATIES

- Persoonlijk geïnteresseerd
- Certificaatgericht
- Testgericht
- Beroepsgericht
- Ambivalent

- Intrinsieke motivatie - Intrinsieke motivatie
- Extrinsieke motivatie - Extrinsieke motivatie
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concrete verwerking uit het hoger onderwijs zichtbaar. Een verdere detaillering zoals
die in de subschalen van Vermunt aanwezig is, werd echter niet aangetroffen.

Integendeel, de vragenlijst voor het mbo leverde een verdere globalisering op
binnen de verwerkingsstrategieën, waardoor enkel het onderscheid tussen onbewerkt
opslaan en integreren intact bleef. De schaal integreren resulteert uit het samengaan
van de uitspraken over conceptuele en procedurele integratie. De items hebben
betrekking op het relateren van bijvoorbeeld informatie uit theorielessen aan

praktijkervaringen, of het integreren van nieuwe informatie met bestaande

(voor)kennis, of het verbinden van kennis en ervaringen binnen school (uit formele
bronnen) en buiten school (uit informele bronnen). Het samengaan van al deze items
in één onderliggende factor kan betekenen dat de verschillende vormen van

integratie vaak samen voorkomen. Wanneer een lerende bijvoorbeeld geneigd is tot

het leggen van verbanden en het integreren van losse stukken infonnatie tot een

samenhangend geheel, doet hij dat ongeacht de aard en de bron van informatie.

Integreren is dan een overkoepelende strategie die breed wordt toegepast.

Het onderscheid tussen procedurele en conceptuele integratie is daarmee echter
niet betekenisloos geworden. Wel wijzen de resultaten van de factoranalyse erop dat

de procedurele en conceptuele integratie geen onderscheidend vermogen bezitten

met betrekking tot het leergedrag van mbo-leerlingen. Onbewerkt opslaan en
integreren kunnen daarentegen wel worden onderscheiden. Deze twee strategieën
zijn onafhankelijk van elkaar vastgesteld in de data, waardoor aangenomen mag

worden dat het voorkomen van de ene strategie niet gerelateerd is aan het al dan niet

voorkomen van de andere strategie. Blijkbaar hebben we hier te maken met twee

vormen van leergedrag die op zichzelf betekenisvol zijn. Dit blijkt ook uit het feit

dat deze strategieën zowel voor de praktijk- als voor de theorielessen werden

benoemd. Ze worden gebruikt bij zowel abstract als praktisch leermateriaal en
hebben dus niet enkel betrekking op cognitieve taken (Entwistle, 1981; Schmeck,
1988; Vermunt, 1992), maar ook op het leren van praktische vaardigheden.

Dit onderscheid tussen een diepere en een meer oppervlakkige verwerking van

informatie is zeker niet nieuw en in de afgelopen decennia door verschillende
onderzoekers in verschillende contexten reeds beschreven. In studies naar de
ontwikkeling van het begrip dat kinderen opbouwen van verschillende domeinen,
wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen transforming significant
understandings enerzijds en simple acquisitions anderzijds (zie Gelman 8t Gallistel,

1978; Hatano 8c Inagaki, 1987; Wellman, 1990). Onder volwassenen bestaat een
bekend onderscheid tussen deep and shallow strategic approaches to learning

(Marton, Hounsell ót Entwistle, 1984) en ook vanuit het constructivisme wordt een

dergelijk onderscheid beschreven: "Understanding is gained by an active process of

construction rather than by passive assimilation of information or rote

memorization." (Confrey, 1990). In verschillende bewoordingen is dus steeds een
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vergelijkbaar onderscheid te zien. Ook uit de resultaten van het hier beschreven
onderzoek blijkt dat deze twee varianten van leergedrag, het onbewerkt opslaan van
informatie en het integreren van nieuwe informatie met bestaande kennis, de kern
van individuele verschillen in leren vormen.

Met betrekking tot de regulatiestrategieën (tabel 2) werd bij leerlingen in het
middelbaar beroepsonderwijs een onderscheid aangetroffen tussen zelfsturing en
externe sturing. In onderzoek naar leerstijlen in het hoger onderwijs zijn van elk van
deze regulatiestrategieën twee varianten geformuleerd: een met betrekking tot de
sturing van het leetproces en een met betrekking tot de regulatie van leerinhouden en
leerresultaten (Vermunt, 1992). Door leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs
werd deze laatste variant niet genoemd; hun regulatiestrategieën betroffen enkel het
leerproces.

Regulatie van leerinhouden is binnen het hoger onderwijs zeker relevant, alleen al
vanwege de grote hoeveelheid leerstof waarmee de studenten zich geconfronteerd
zien. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is dit echter minder relevant, omdat
selectie van leerinhouden bijna per definitie een taak van de docent is. Ook is binnen
de curricula van het beroeponderwijs vaak duidelijk aangegeven welke onderdelen al
dan niet belangrijk zijn voor een toets. Naast de hoofdschalen zelfsturing en externe
sturing werd in de Inventaris Leerstijlen voor het Hoger Onderwijs nog een derde
categorie opgenomen in het leerstijlonderdeel regulatie, namelijk stuurloosheid. Het
mag opmerkelijk worden genoemd dat deze categorie niet in de uitspraken van mbo-
leerlingen vertegenwoordigd is.

Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in een vergelijking van de
begeleidingssystemen binnen de twee typen onderwijs. Binnen het hoger onderwijs
wordt leermateriaal hoofdzakelijk aangeboden in de vorm van boeken of
hoorcolleges. In het algemeen is er niet voorzien in een individuele of persoonlijke
studiebegeleiding. Het is daarom niet ondenkbaar dat studenten in het hoger
onderwijs terecht komen in een situatie van stuurloosheid, waarin noch hun eigen
regulatievaardigheden, noch de (geringe) regulatie die aanwezig is via het onderwijs,
toereikend zijn om tot effectief leergedrag te komen. Binnen het middelbaar
beroepsonderwijs echter zijn de leerlingen minder anoniem. Ze participeren in
kleinere groepen en zijn bekend bij hun docenten, die begeleiding en (bij)sturing aan
kunnen passen aan de individuele leerling. Leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs hebben eenvoudigweg minder mogelijkheden om ongereguleerd
met hun opleiding bezig te zijn.

Met betrekking tot de leerconcepties die mbo-leerlingen noemen in de interviews,
komen de drie gevonden categorieën (leren als het opslaan van informatie, leren als
het opbouwen van kennis, leren als het gebruiken van kennis) inhoudelijk overeen
met de concepties die reeds voor het hoger onderwijs zijn beschreven. Kwantitatieve
analyse van de vragenlijstgegevens resulteerde echter in slechts twee schalen: leren
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als het opbouwen van kennis en leren als de opname van informatie. Deze

tweedeling werd eerder door Mji (1998) ook onder universitaire studenten

aangetroffen.
Gezien de items die overbleven in de twee schalen (tabel 3) is de leerconcéptie

leren als het gebruiken van kennis hierin niet langer vertegenwoordigd. Een

verklaring hiervoor is niet makkelijk te vinden. Op zich is het opmerkelijk dat een

dergelijke leerconceptie niet als afzonderlijke factor aanwezig blijft, zeker wanneer

men bedenkt dat het gebruiken en toepassen van kennis centraal staat binnen het

beroepsonderwijs. Verschillende items die betrekking hadden op deze leerconceptie

bleken een kleine lading op de factoren leren als het opbouwen van kennis en leren

als de opname van informatie te hebben. Ze werden uit de schalen verwijderd op

basis van betrouwbaarheidsanalyses. De overige items vormden een kleine factor

met een lage eigenwaarde en boden aldus onvoldoende basis om een afzonderlijke

schaal te verantwoorden.

Het samengaan van deze items met de opbouw van kennis is enigszins

vergelijkbaar met de versmelting van procedurele en conceptuele integratie.

Uitgaande van de toepassingsgerichte aard van beroepsopleidingen in het algemeen,

kan worden beredeneerd dat het constructief opbouwen van kennis voor de mbo-

leerling als vanzelfsprekend gericht is op het gebruiken en toepassen van kennis.

Voor het gebruiken van kennis is voorts zowel opbouw als opname van kennis

noodzakelijk. Het gebruiken van kennis kan dus worden beschouwd als een mogelijk

gevolg van zowel de opname van informatie als de opbouw van kennis. Dit kan

verklaren waarom het gebruik van kennis niet als afzonderlijke factor naar voren

kwam.
Van twee andere leerconcepties blijkt in het hoger onderwijs wel en in het

middelbaar beroepsonderwijs geen sprake te zijn: stimulerend onderwijs en samen

studeren. Strikt genomen echter zijn dit ons inziens geen leerconcepties. Veeleer

betreft het hier concepties van de condities waaronder leren plaats dient te vinden.

Leeroriëntaties tenslotte, zijn voor het beroepsonderwijs beschreven als intrinsiek

of extrinsiek (tabel 4). Wanneer deze twee vergeleken worden met de leeroriëntaties

van studenten in het hoger onderwijs, is enige overlap zichtbaar. Intrinsieke

motivatie bijvoorbeeld, is vergelijkbaar met de persoonlijke interesse en de

beroepsgerichtheid (voor zover dat de inhoudelijke kant van het beroep betreft),

terwijl de certificaatgerichtheid en testgerichtheid kunnen worden gezien als

onderdelen van de extrinsieke motivatie zoals die in het middelbaar

beroepsonderwijs is gevonden. Ambivalentie als motivationele oriëntatie werd niet

gevonden. De respondenten geven blijk van een doelgerichte instelling.

Samenvattend kan worden opgemerkt dat veel van de verwerkingsstrategieën,

regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties die zijn beschreven voor het
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hoger onderwijs, ook binnen het middelbaar beroepsonderwijs relevant zijn.
Kennelijk bestaan er strategieën en ideeën over leren die onafhankelijk van type
onderwijs of studierichting betekenisvol zijn, en hebben we hier te maken met
fenomenen die relevant zijn voor leren in het algemeen.

De overeenkomsten bevinden zich echter op een relatief globaal niveau; binnen
elke leerstijlcomponent is in het mbo slechts een grof onderscheid gevonden tussen
een meer reproductief aspect (het onbewerkt opslaan, de externe regulatie, de
leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie' en de extrinsieke motivatie) en
een meer constructief aspect (integreren, zelfregulatie, leren als het opbouwen van
kennis en intrinsieke motivatie). Het verdient aanbeveling om in toekomstig
onderzoek te pogen een verdere nuancering aan te brengen binnen deze categorieën,
zodat een gedetailleerder beeld van deze aspecten wordt verkregen. Zo is het
bijvoorbeeld interessant om na te gaan uit welke activiteiten een bepaalde
verwerkings- of regulatiestrategie bestaat of hoe deze strategieën in verschillende
leeromgevingen tot uiting komen. Vooral het leren in praktijkleersituaties (practica,
simulaties, stages) is een relevant gebied binnen het beroepsonderwijs. Het gaat hier
echter om een complex terrein waarop vele variabelen van invloed zijn (zie
bijvoorbeeld Mulder, 1997; Onstenk, 1997).

Een tweede punt dat verdere aandacht verdient, is het ontbreken van de
stuurloosheid en de ambivalente motivationele oriëntatie in de data van leerlingen in
het middelbaar beroepsonderwijs. Deze bevinding kan een gevolg zijn van de keuze
voor respondenten: allen waren afkomstig uit het tweede leerjaar van hun studieb. De
keuze voor tweedejaars mbo-leerlingen is gedaan in de veronderstelling dat deze
groep lang genoeg met een beroepsopleiding bezig is geweest om ervaring opgedaan
te hebben met zowel de theoretische als de praktische kant van de opleiding. Het is
evenwel niet uit te sluiten dat juist in het tweede leerjaar reeds een selectie van
leerlingen heeft plaatsgevonden ten 'nadele' van stuurloze en ambivalent
gemotiveerde leerlingen. Laatstgenoemden zouden dan, in deze veronderstelling, in
de loop van het eerste leerjaar gestopt zijn met hun studie, van studierichting
veranderd zijn, of -in het gunstigste geval- een ontwikkeling doorgemaakt hebben in
de richting van een duidelijkere manifeste sturing en motivationele oriëntatie. Het
zou daarom zinvol zijn om in toekomstig onderzoek ook leerlingen uit het eerste
leerjaar op te nemen in de respondentengroep.

Wat betreft de ontwikkelde vragenlijst (ILS-MBO) in het algemeen, kan worden
gesteld dat deze een bruikbaar en betrouwbaar middel is gebleken om de
verwerkingsstrategieën, regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties van
leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs in kaart te brengen. Toepassingen zijn
zowel voor theoretische als praktische doeleinden mogelijk en het instrument kan

6 Ter vergelijking: de respondentengroep in het onderzoek van Vermunt bestond uit eerstejaars studenten.
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dus waardevol blijken voor zowel onderzoek als voor de onderwijspraktijk. In het

kader van de praktische toepassingen kan gedacht worden aan het gebruik van de

ILS-MBO als reflectie-instrument, waarbij leerlingen geholpen worden bij het

nadenken over hun strategieën, concepties en leeroriëntaties. Een dergelijke

bewustwording kan de basis vormen voor verandering en ontwikkeling, bijvoorbeeld

in de richting van zelfstandig leren (De Jong, 1992). Ook kan de ILS-MBO worden

gebruikt als uitgangspunt voor een onderwijsleergesprek tussen docent of begeleider

en leerling, waarbij bewustwording als voorwaarde voor verandering kan worden

nagestreefd (Slaats, 1997a).

Omdat het instrument is gebaseerd op uitspraken die mbo-leerlingen tijdens de

interviews gedaan hebben, mag worden aangenomen dat de ILS-MBO inhoudelijk

valide is. Echter, aanvullend onderzoek is nodig om dergelijke interne validiteit met

grotere zekerheid aan te tonen. In de volgende hoofdstukken worden scores op de

ILS-MBO gerelateerd aan andere relevante variabelen, om op die manier een beter

inzicht te krijgen in de externe validiteit van de vragenlijst.
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Hoofdstuk 3
Het leerstijlenmodel in het licht van

theorie- en praktijkonderwijs

3.1 Inleiding

Het beroepsonderwijs in Nederland omvat zowel een theoretische als een praktische

beroepsvoorbereiding (WEB, 1996). De onderwijsprogramma's binnen het

beroepsonderwijs kennen daarom zowel theoretische als praktische componenten,

die vaak duidelijk gescheiden zijn van elkaar wat betreft tijd, locatie en lesmateriaal.

De benamingen 'theorieles' en 'praktijkles' zijn dan ook gangbaar onder leerlingen,

vaak geassocieerd met respectievelijk 'denken' en 'doen'. Theorielessen kenmerken

zich vaak door een nadruk op het verwerven van cognitieve kennis en vaardigheden,

waarvoor veelal traditionele vormen van instructie worden toegepast en de leerstof

geordend is in vakken en lessen (Onstenk, 1998). Traditionele frontale en klassikale

instructievormen bieden een docent de mogelijkheid om een grote mate van sturing

aan te brengen (Engestr~m, 1994) en zetten doorgaans de leerling slechts in geringe

mate aan tot actief leren (Mulder, 1997). De aangeboden leerstof is in het algemeen

abstract en context-arm van aard en behoeft vertaling naar de praktijk. De kans is

groot dat de leerling door deze vorm van theorieonderwijs kennis vergaart die inert

is en daardoor onbruikbaar blijft (Boaler, 1998; Renkl, Mandl 8i Gruber, 1998).

Bij praktijklessen ligt de nadruk minder op het verwerven van cognitieve kennis

en meer op het verwerven van beroeps- en situatiespecifieke vaardigheden (Resnick,

1987). In vergelijking met de traditionele theorieles, die op veel scholen nog altijd

overheerst (Onstenk, 1998), is een praktijksituatie meer open en complex. Er is meer

interactie tussen leerlingen, collega's en begeleiders, er wordt vaker gebruik gemaakt

van hulpbronnen en werktuigen en er moet informatie worden verwerkt naar

aanleiding van concrete gebeurtenissen en situaties. Binnen de school bestaan

praktijkleersituaties vooral in de vorm van practica en praktijksimulaties, waarbij

(een deel van) de beroepspraktijk wordt nagebootst (Raizen, 1994; Resnick, 1987).

Vooral wanneer het maken van fouten een te groot risico -financieel of anderszins-

met zich meebrengt, vormen simulaties een veilige omgeving waarbinnen de

benodigde vaardigheden kunnen worden opgedaan. Buitenschools vindt de

beroepspraktijkvorming voornamelijk plaats in de oriënterende en participerende
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stages, waarbij het verwerven van functiegerichte, vakspecifieke kennis en
vaardigheden centraal staat (De Vries, 1988). Naast het gestuurde, formele en
intentionele leerproces dat in het theorieonderwijs aan bod komt, vinden binnen
praktijkleersituaties ook infomlele en incidentele leerprocessen plaats (De Vries,
1988; Kwakman, 1993). Dit informele leren wordt vaak gezien als een toevallig
leren, als nevenproces of onderdeel van (arbeids)handelingen (Rietbroek, 1998).
Voorts kenmerken praktijkleersituaties, vooral de buitenschoolse, zich door
participatie- en socialisatieprocessen, die invloed hebben op het zuiver
vakinhoudelijke leerproces (Mulder, 1997; Nieuwenhuis, 1991).

Binnen het universitaire onderwijs blijft de praktijkcomponent meestal beperkt tot
een afsluitende stage aan het einde van de opleiding. Gedurende het grootste
gedeelte van de universitaire opleiding is er nauwelijks sprake van leersituaties die te
vergelijken zijn met de praktijklessen, practica en stages uit het beroepsonderwijs.
Het leerstijlenmodel van Vermunt (1992) is gebaseerd op onderzoek onder studenten
aan de universiteit. De respondenten die deel namen aan de onderzoeken van
Vermunt bevonden zich in de propedeutische of beginfase van hun opleiding, waarin
geen praktijkcomponent is opgenomen. Het leerstijlenmodel van Vermunt lijkt
daarom in eerste instantie relevanter voor de theoretische beroepsvoorbereiding dan
de praktische beroepsvoorbereiding van het mbo.

In het vorige hoofdstuk is op basis van interviews met mbo-leerlingen een invulling
gegeven aan dit leerstijlenmodel, toegesneden op het beroepsonderwijs in het
algemeen. Met de leerlingen werd gesproken over hun leergedrag tijdens het
deelnemen aan zowel theorie- als praktijkonderwijs. De uitspraken van deze
leerlingen zijn gecategoriseerd op basis van overeenkomsten en verschillen in dit
leergedrag, zonder een verder onderscheid te maken naar de situaties waarin het
desbetreffende leergedrag plaats had. Hoewel in de interviews dus zowel de theorie-
als de praktijkcomponent nadrukkelijk aan bod is gekomen, zijn geen afzonderlijke
categorieën gevormd voor deze twee onderwijscontexten. In de ILS-MBO, de
vragenlijst die geconstrueerd werd op basis van de interviewstudie, is de
praktijkcomponent enigszins ondervertegenwoordigd. De items hierin hebben voor
een groot deel betrekking op de theoriecomponent of op leren in het algemeen (zie
tabel 1 tot en met 4 uit hoofdstuk 2). Het is daarom de vraag in hoeverre de schalen
van de ILS-MBO, alsmede de categorieën die resulteren uit de interviewstudie, ook
verwijzen naar het leren dat plaats vindt binnen de praktijkcomponent van het
beroepsonderwijs.

In dit hoofdstuk worden twee studies gepresenteerd die zijn uitgevoerd om tot een
antwoord op deze vraag te komen. De eerste studie heeft betrekking op de
categorieën die uit de interviews naar voren kwamen, de tweede studie op de schalen
in de ILS-MBO.
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In de eerste studie (zie ~3.2) wordt nagegaan in hoeverre de categorieën

leerconcepties en verwerkingsstrategieën die resulteerden uit de interviewstudie, te

herkennen zijn in de individuele protocollen wanneer deze worden gesplitst in delen

die betrekking hebben op het leren binnen theorie- respectievelijk praktijkonderwijs.

Door het afzonderlijk coderen van uitspraken die gedaan zijn in de context van

theorielessen en uitspraken die gedaan zijn in de context van praktijklessen, kan

inzicht worden verkregen in de vraag of en in hoeverre de gevonden categorieën van

toepassing zijn op het leren binnen deze twee contexten.

De keuze voor het opnemen van leerconcepties en verwerkingsstrategieën in deze

studie heeft te maken met een aanvullend onderzoeksthema, namelijk de samenhang

tussen deze twee variabelen. In het leerstijlenmodel van Vermunt wordt er vanuit

gegaan dat verwerkingsstrategieën worden beïnvloed door zowel leerconcepties als

leeroriëntaties (Vermunt, 1992). Door Vermunt uitgevoerde regressieanalyses met

leerconcepties en leeroriëntaties als voorspeller van verwerkingsstrategieën lieten

echter zien dat de leeroriëntaties nauwelijks van invloed zijn op de

verwerkingsstrategieën ( Vermunt, 1992, p. 120-121). Daarentegen vond hij wel een

duidelijke en logische samenhang tussen leerconcepties (door hem mentale modellen

van leren genoemd) en verwerkingsstrategieën. Het gebruik van de dieptestrategieën

relateren en kritisch verwerken blijkt samen te gaan met de opvatting dat kennis het

resultaat is van de eigen constructieve leeractiviteiten van de lerende. Het gebruik

van de stapsgewijze, meer oppervlakkige strategieën memoriseren en analyseren

gaat gepaard met een reproductieve opvatting over leren; het gebruik van concrete

verwerkingsstrategieën gaat samen met de opvatting dat kennis moet kunnen worden

gebruikt bij het oplossen van problemen of het uitvoeren van praktische taken in de

alledaagse werkelijkheid.

Ook Busato (1998, p. 65) vindt op basis van vragenlijstonderzoek onder

psychologiestudenten sterke correlaties tussen leerconcepties en verwerkings-

strategieën en zwakke correlaties tussen leeroriëntaties en verwerkingsstrategieën.

De gevonden samenhangen tussen leerconcepties en verwerkingsstrategieën komen

overeen met de samenhangen die door Vermunt zijn beschreven. In een interview-

studie werd door Van Rossum en Schenk (1984) vastgesteld dat studenten met

reproductieve leerconcepties geneigd zijn de eerder door Marton en S~ljë (1976)

beschreven oppervlakte aanpak te hanteren. Studenten met constructieve

leerconcepties, daarentegen, bleken een voorkeur te hebben voor een diepte-aanpak.

Binnen het beroepsonderwijs is een vergelijkbare interviewstudie uitgevoerd door

Eklund-Myrsk~g (1997). Zij vond dat de helft van de geïnterviewde leerlingen blijk

geeft van een reproductieve leerconceptie die samenhangt met een voorkeur voor

oppervlakkige verwerkingsstrategieën. De meer constructieve leerconcepties hangen

samen met diepere verwerkingsstrategieën. Hoewel deze studie uitgevoerd werd

onder leerlingen in het beroepsonderwijs (richting autotechniek), zijn de
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leerconcepties en verwerkingsstrategieën vastgesteld aan de hand van een schoolse
leestaak.

De hierboven aangehaalde studies wijzen op een consistente samenhang tussen de
aard van de leerconceptie van een lerende, en de door hem uitgevoerde of
geprefereerde verwerkingsstrategieën. In alle studies hangen constructieve leer-
concepties samen met diepe verwerkingsstrategieën en reproductieve leerconcepties
met oppervlakkige verwerkingsstrategieën. Daar waar onder de respondenten ook
een toepassingsgerichte leerconceptie wordt aangetroffen, gaat deze samen met
concretiserende verwerkingsstrategieën. Men kan verwachten dat dergelijke
samenhangen ook bij leerlingen in het beroepsonderwijs zichtbaar zullen zijn. De
aangehaalde studies hebben evenwel plaatsgevonden in de context van theorie-
onderwijs of betroffen een theorie-gerelateerde leertaak. Ten aanzien van het
onderhavige onderzoek wordt daarom verwacht dat de samenhang tussen concepties
en strategieën naar voren zal komen in dat gedeelte van de interviewprotocollen dat
betrekking heeft op de theoriecomponent van het onderwijsprogramma. Daar waar
het de praktijkcomponent betreft zijn geen vergelijkbare studies voorhanden. Indien
men aanneemt dat de categorieën verwerkingsstrategieën ook te herkennen zijn
binnen deze praktijkcomponent, waar dit eerste onderzoek betrekking op heeft, kan
men evenwel verwachten dat ook hier consistente samenhangen tussen
leerconcepties en verwerkingsstrategieën zullen bestaan.

In de tweede studie die in dit hoofdstuk wordt gepresenteerd (zie ~3.3) gaat de
aandacht uit naar de relevantie van de schalen in de ILS-MBO voor het leren binnen
theorie- en praktijkonderwijs. Als invalshoek is daarbij gekozen voor de relatie
tussen scores op de ILS-MBO en leerprestaties. De reden hiervoor ligt in het
gegeven dat verschillende leerstrategieën of verschillende leerstijlen in het algemeen
tot verschillen in leerprestaties leiden (zie bijvoorbeeld Albaili, 1997; Dwyer, 1998;
Lindblom-Yl~nne á Lonka, 1999; McCrindle óc Christensen, 1995; Pintrich, Marx
8~ Boyle, 1993; Schutz, 1997; Trigwell 8z Prosser, 1991). Wanneer de ILS-MBO een
getrouwe weergave vonmt van de leerstijlvariabelen die een rol spelen binnen zowel
het theorie- als het praktijkonderwijs, zou dit tot uiting moeten komen in een
samenhang van leerstijl-scores met behaalde leerresultaten in beide
onderwijscontexten.

In onderzoek naar de relatie tussen leerstrategieën of leerstijlen en leerprestaties
wordt deze laatste variabele op verschillende manieren geoperationaliseerd. Vaak
wordt gekeken naar leereffecten in brede zin en worden bijvoorbeeld competentie-
maten ontwikkeld om leereffecten in kaart brengen (zie onder andere Onstenk 1997;
Poell 8c Voeten, 1994) of worden maten voor studiesnelheid meegenomen (Vermunt,
1992). Trigwell en Prosser (1991) suggereren dat leerstrategieën sterker zijn
gerelateerd aan de kwaliteit van leeruitkomsten dan aan kwantitatieve maten als
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gemiddelde cijfers. Volet (1997) stelt zelfs dat het gebruik van diepe en

zelfregulerende strategieën even belangrijk hoort te zijn bij het bepalen van

studiesucces als behaalde cijfers. Ook Sternberg (1998a) beschouwt zelfregulatie (als

onderdeel van metacognitie) als een goede indicatie voor de expertise van een

student.
In het Nederlandse beroepsonderwijs, evenals in het Nederlandse onderwijsstelsel

in het algemeen, wordt studiesucces echter in het algemeen weergegeven in de vorm

van schoolcijfers. Hoewel schoolcijfers niet zonder meer gelijk kunnen worden

gesteld aan leerresultaten, vormen ze binnen de onderwijspraktijk en voor leerlingen

of studenten een belangrijke prestatiebeoordeling. Uiteindelijk worden leer-

vorderingen en leerprestaties die in het kader van een geïnstitutionaliseerde

opleiding zijn behaald, gereduceerd weergegeven in de vorm van een cijferlijst en

een diploma of certificaat, op basis waarvan een leerling in kan stromen in

vervolgonderwijs of arbeidsbetrekkingen. Cijfers kunnen daarom worden opgevat

als een vorm van externe prestatiebeoordeling waarmee alle leerlingen zich

geconfronteerd zien.
Leerlingen verschillen in de eisen die ze aan zichzelf stellen met betrekking tot

deze cijfers. Sommigen hebben bijvoorbeeld als doel met zo weinig mogelijk

inspanning aan de gestelde eisen te voldoen, terwijl anderen hierin een kans zien om

zichzelf ten opzichte van medeleerlingen te bewijzen (Ames, 1992; Ames 8c Archer,

1988). Ook leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn, bijvoorbeeld via inhoudelijke

interesse, nieuwsgierigheid, of de wens om bekwaamheid in een vakgebied te

verwerven (zie ook Dweck, 1975, 1986; Harter ác Connel, 1984; Malone 8i Lepper,

1987), zullen moeten voldoen aan de geldende normen voor de te behalen cijfers,

willen zij tenminste in het bezit komen van een certificaat of diploma. Omdat

schoolcijfers zo'n belangrijke plaats innemen binnen de gangbare onderwijspraktijk

en vele beslissingen nog altijd op basis van deze cijfers worden genomen

(bijvoorbeeld slagen of niet slagen, cum laude of 'gewoon' afstuderen, overgaan of

niet overgaan, al dan niet door kunnen stromen naar een vervolgopleiding), vormen

de cijfers een uitermate relevante variabele bij het in kaart brengen van

leerresultaten. Men mag verwachten dat een samenhang tussen leerstrategieën of

andere leerstijlvariabelen aan de ene kant en leerprestaties aan de andere kant, tot

uitdrukking komt in een statistisch significante samenhang tussen scores op

leerstijlinstrumenten (in het huidige onderzoek de ILS-MBO) en behaalde cijfers.

Deze samenhangen zullen evenwel niet groot zijn, omdat cijfers, zoals in het

voorgaande reeds is gesteld, slechts een beperkte afspiegeling vormen van de

resultaten van een leecproces.

Onderzoek naar de relatie tussen leerstijlvariabelen en leerprestaties wijst dan ook

in het algemeen op een zwakke samenhang tussen deze twee variabelen. Daarbij

lijken oppervlakkige strategieën te leiden tot lagere prestaties en diepe
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verwerkingsstrategieën, alsook zelfregulatie, tot hogere studieprestaties (Beishuizen
8c Stoutjesdijk, 1999; Lindblom-Yl~nne, 1999; Oshima, Scardamalia 8c Bereiter,
1996; Sadler-Smith, 1996; VanderStoep, Pintrich 8c Fagerlin, 1996). In een studie
van McCrindle 8i Christensen (1995) werd bijvoorbeeld gevonden dat het gebruik
van wat zij more sophisticated cognitive strategies noemen, resulteert in hogere
cijfers. Pintrich, Marx en Boyle (1993) stellen dat diepere verwerkingsstrategieën tot
betere prestaties leiden dan oppervlakkige, wat tevens in het onderzoek van Vermunt
(1992) het geval blijkt te zijn. Echter, deze samenhangen worden niet altijd
eenduidig teruggevonden.

In een studie van Albaili (1997) wordt bijvoorbeeld wel gevonden dat leerlingen
met lage gemiddelde cijfers minder gebruik maken van leer- en studiestrategieën dan
klasgenoten met hogere cijfers, maar kan geen kenmerkend onderscheid worden
aangebracht in de verschillende soorten leer- en studiestrategieën die voor dit
verschil verantwoordelijk kunnen zijn. Wel blijkt motivatie hier samen te hangen
met leerresultaten. Ook in een studie van Anderson en Keith (1997) blijkt de
algehele motivatie van studenten sterk positief samen te hangen met door hen
behaalde cijfers. Dit effect is evenwel groter voor risico-studenten (gedefinieerd als
studenten uit minderheidsgroepen of inet een lage sociaal-economische status) dan
voor'gewone' studenten. Ting (1997) stelde vast dat een voorkeur voor lange termijn
doelen (in tegenstelling tot korte termijn doelen zoals het volbrengen van een
bepaalde taak) een positieve voorspeller is van de cijfers die studenten halen.

Op het gebied van regulatiestrategieën is een studie uitgevoerd door De Jong
(1992), waarbij het moeilijk te bepalen bleek welke specifieke regulatie-activiteiten
een positieve of negatieve invloed hebben op het leerproces (p. 73). In het algemeen
lijken vooral de procesbewakende en toetsende activiteiten van leerlingen relevant
voor behaalde cijfers. Een onderzoek onder medicijnenstudenten (Lindblom-Yl~nne,
1999) laat zien dat extern gestuurde en reproductiegerichte studenten lagere cijfers
halen dan betekenisgerichte studenten. Busato (1998) kan in zijn studie in het geheel
geen positieve samenhang ontdekken tussen leerstijlen en tentamencijfers. Wel is
hier sprake van een negatieve samenhang tussen de ongerichte leerstijl en
studiesucces (zie ook Busato, Prins, Elshout 8i Hamaker, 1998; Busato, Prins,
Hamaker 8z Visser, 1995; Schouwenburg, 1996).

Ames (1992) en Steinkamp en Maehr (1983, 1984) suggereren dat de
leeromgeving een belangrijke invloed uitoefent op de doelen die leerlingen zichzelf
stellen met betrekking tot leerprestaties, op hun leergedrag en op de prestaties zelf.
Deze invloed zou tot stand komen via interpretatieprocessen bij de lerende. Zij
benadrukken in dit verband het belang dat de leeromgeving hecht aan het leveren
van prestaties en de manier waarop docenten tot hun beoordelingen komen. Hoewel
deze factoren zowel binnen theoretische als praktische leersituaties een rol kunnen
spelen, werd in hun onderzoek geen aandacht besteed aan de praktische leersituaties.
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Het leveren van prestaties binnen deze twee leeromgevingen is echter zeer

verschillend van aard. Carrell en Menzel (1997) maken bijvoorbeeld een
onderscheid tussen leerresultaten in de vorm van opgedane kennis en leerresultaten

in de vorm van het vaardig toepassen van het geleerde in het kader van een concrete

taak of opdracht. Hun studie werd uitgevoerd in de context van een cursus

communicatie. Hier bleek dat de schriftelijke toetsprestaties, gericht op kennis over

communicatie, hoger waren naarmate de studenten vaker hun aantekeningen en het

tekstboek hadden overgelezen. Prestaties op de praktijktoetsen, gericht op het

demonstreren van de eigen communicatieve vaardigheden, hielden echter

voornamelijk verband met motivationele factoren.

Fisher en Ford (1998) maken een vergelijkbaar onderscheid in leerresultaten. In

relatie tot opgedane kennis blijken in hun studie een mastery orientation en de aan

de leertaak bestede tijd van belang, terwijl met betrekking tot het vaardig toepassen

juist het gebruik van voorbeelden tijdens het leren een belangrijke rol speelt. Dit

wijst erop dat met het opdoen van kennis (hetgeen binnen de theoriecomponent van

het beroepsonderwijs centraal staat) andere factoren zijn gemoeid dan met het

verwerven van vaardigheid in het gebruiken of toepassen daarvan (wat binnen de

praktijkcomponent centraal staat). Echter, deze veronderstelling wordt tegen-

gesproken door een studie van Hallam (1998), die concludeert dat de aan de leertaak

bestede tijd juist met betrekking tot vaardigheid van belang is (in het hiervoor

genoemde onderzoek van Fisher en Ford was deze factor enkel gerelateerd aan de

opgedane kennis). In ander onderzoek wordt geen onderscheid gevonden tussen

factoren die bepalend zijn voor leerprestaties in de vorm van opgedane kennis of de

vaardige toepassing ervan (Ford, Smith, Weissbein, Gully 8z Salas, 1998).

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat in het algemeen diepe verwerkings-

strategieën, zelfsturing en een lange termijn motivatie gepaard gaan met hogere

cijfers, terwijl oppervlakkige verwerkingsstrategieën en externe sturing gepaard gaan

met lagere cijfers. Deze samenhangen zijn door verschillende onderzoekers

beschreven, maar steeds in de context van theorie-onderwijs. Met betrekking tot

leerprestaties binnen een praktische onderwijscontext zijn de resultaten diffuus en,

met uitzondering van de motivationele component, moeilijk te relateren aan het

leerstijlenmodel van Vermunt. In het kader van de huidige studie (de tweede in dit

hoofdstuk, zie ~3.3) wordt de vraag gesteld in hoeverre verwerkingsstrategieën,
regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties samenhangen met behaalde

cijfers voor theorie- en praktijkvakken. Met betrekking tot de theorievakken wordt

verwacht dat de hierboven beschreven tendens wordt teruggevonden. Wat de cijfers

voor praktijkvakken betreft, verwachten we dat, mits de schalen in de ILS-MBO

betekenisvol zijn voor het praktijkleren, een vergelijkbaar patroon van samenhangen

zichtbaar zal zijn.
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3.2 Leerconcepties en verwerkingsstrategieën

In deze paragraaf worden de interviewprotocollen van hoofdstuk 2 opnieuw
geanalyseerd. Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre de uit de interviewstudie
resulterende categorieën van leerconcepties en verwerkingsstrategieën betrekking
hebben op de theorie- of de praktijkcomponent van het beroepsonderwijs. Als
aanvullend onderzoeksthema wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van een
consistente samenhang tussen leerconcepties en verwerkingsstrategieën binnen beide
onderwijscontexten. Tevens wordt het opnieuw coderen van de interviewprotocollen
opgevat als validering van de interviewcategorieën.

.3.1J Methode

Ten behoeve van dit onderzoek werden twee onderzoeksassistenten aangetrokken.
Zij kregen de taak de interviewprotocollen' te coderen met betrekking tot de eerder
door de onderzoeker afgeleide categorieën voor verwerkingsstrategieën en
leerconcepties. Aangezien de protocollen, als gevolg van individuele verschillen in
bespraaktheid, zeer wisselend van omvang zijn, is ervoor gekozen om de codering te
beperken tot de aan- en afwezigheid van de categorieën in de data. In dit onderzoek
wordt dus geen rekening gehouden met de mate waarin een leerling gebruik maakt
van een bepaalde verwerkingsstrategie, noch kunnen uitspraken gedaan worden over
hoe sterk een leerconceptie bij een persoon aanwezig is.

Ter voorbereiding van de codering ontvingen de onderzoeksassistenten een
instructie en een omschrijving van de gevonden categorieën, echter zonder
voorbeelduitspraken. Hen is gevraagd per antwoord op een bepaalde vraag een
codering van 1 of 0 toe te kennen voor ieder van de categorieën. Deze codering werd
ingevuld in codeertabellen, waarop de relevante vraagnummers en de categorieën
waarop diende te worden gescoord waren aangegeven. Tijdens de interviews zijn
drie vragen gesteld over verwerkingsstrategieën tijdens theorie-onderwijs (vraag 5, 6
en 7, zie bijlage A) en drie vragen over verwerkingsstrategieën tijdens
praktijkleersituaties (vraag 8, 9 en 10). Ook over leerconcepties zijn drie vragen
gesteld in het interview. Echter, vraag 11 is de enige vraag die daar rechtstreeks
betrekking op heeft. In het huidige onderzoek worden daarom, waar het gaat om de
leerconcepties, alleen de antwoorden op deze vraag gecodeerd.

Tijdens de codering mochten de onderzoeksassistenten niet met elkaar
overleggen, ten einde tot een onafhankelijke beoordeling te komen die een indruk
kan geven van de interbeoordelaarbetrouwbaarheid. Deze bleek zeer acceptabel voor

' Voor een beschrijving van de respondentengroep, de interviewprocedure en de resultaten van het interviewonderzoek
wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

tí4



zowel de verwerkingsstrategieën tijdens het theorie-onderwijs, de verwerkings-
strategieën tijdens praktijkleersituaties, als voor de leerconcepties (Kappa's
respectievelijk .83, .84 en .84). Daar waar de twee coderingen van elkaar afweken
werd in samenspraak met de onderzoeker naar consensus gezocht en een definitieve
codering aangebracht.

.3.2.2 Resu~taten

Na scoring van de verwerkingsstrategieën tijdens theorie-onderwijs blijkt dat alle 60
respondenten gebruik maken van de verwerkingsstrategieën 'onbewerkt opslaan van
informatie'. Daarnaast geven 20 respondenten tevens blijk van het gebruik van
'conceptuele integratie' als verwerkingsstrategie. Voor het leren tijdens theorie-
onderwijs blijkt de strategie 'procedurele integratie' niet gebruikt te worden. Binnen
de praktijkleersituaties is het 'onbewerkt opslaan van informatie' te herkennen in de
antwoorden van 59 respondenten. De conceptuele integratie is daarnaast herkenbaar
bij vijf respondenten die ook blijk geven van 'onbewerkt opslaan' en één respondent
die enkel deze strategie noemt. De procedurele integratie wordt aangetroffen bij 14
respondenten, waarbij ook het 'onbewerkt opslaan van informatie' herkenbaar is (zie
tabel 1). De leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie' is gevonden bij 48
respondenten, waarvan er 25 enkel deze leerconceptie noemen. De overige 23
noemen daarnaast nog andere leerconcepties. De leerconceptie 'leren als het
opbouwen van kennis' is bij 20 respondenten en de leerconceptie 'leren als het
toepassen van kennis' bij 15 respondenten zichtbaar (zie tabel 2).

Tabel 1. Aantallen respondenten (N - 60) aan wie een score is toegekend voor
verschillende verwerkingsstrategieën tijdens theorie-onderwijs en
praktijkleersituaties.

Verwerkingsstrategieën Theorie-onderwijs Praktijkleersituaties
Onbewerkt opslaan van informatie 60 59
Conceptuele integratie 20 6
Procedurele integratie - 14

Tabel 2. Aantallen respondenten (N - 60) aan wie een score is toegekend voor
verschillende leerconcepties.

Leerconcepties Aantat respondenten
Leren als het opnemen van informatie 48
Leren als het opbouwen van kennis 20
Leren als het toepassen van kennis 15
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Om inzicht te krijgen in de samenhang tussen leerconcepties en verwerkings-
strategieën is een hercodering toegepast, waarbij elke respondent uiteindelijk drie
scores krijgt toegekend: een score voor de leerconceptie, een score voor de
verwerkingsstrategieën tijdens theorie-onderwijs en een score voor de verwerkings-
strategieën tijdens praktijkleersituaties. Deze hercodering houdt in dat respondenten
die blijk geven van het gebruik van verschillende verwerkingsstrategieën, of het
hanteren van verschillende leerconcepties, worden gekenschetst aan de hand van een
kenmerkende categorie. Bij zowel het theorie-onderwijs, de praktijkleersituaties als
de leerconcepties, is een meest voorkomende categorie te onderscheiden. Indien een
respondent daarnaast geen score voor een andere categorie heeft ontvangen, wordt
deze als kenmerkende categorie opgevat. Indien er daarnaast wel een score aanwezig
is voor een andere categorie, wordt deze als kenmerkende categorie aangeduid.

Tabel 3. Kruistabel voor leerconcepties ( kolommen) en verwerkingsstrategieën tijdens het
theorie-onderwijs ( rijen); kolompercentages.

THEORETISCHE
VAKKEN

Leren als het Leren als het Leren als het
opnemen van opbouwen van toepassen van
informatie kennis kennis

Rijtotalen

Onbewerkt opslaan
van informatie
Conceptuele
integratie
Kolomtotalen

Phi-.44;p~.01

22 8 10
88r 40r 67j
3 12 5

12j 60r 33ar
25 20 15

100r 100r 100r

40
67j
20

330j
60

100j

Tabel 4. Kruistabel voor leerconcepties (kolommen) en verwerkingsstrategieën tijdens
praktijkleersituaties (rijen); kolompercentages.

PRAKTISCHE
VAKKEN

Leren als het Leren als het Leren als het
opnemen van opbouwen van toepassen van
informatie kennis kennis

Rijtotalen

Onbewerkt opslaan
van informatie

Conceptuele
integratie

Procedurele integratie

Kolomtotalen

Phi - .11 ( níet significant)

18 13 9
72r 65r 60j

2 2 2
8r 10r 13j

5 5 4
20r 25j 27j
25 20 15

100r 100j 100j

40
67r

6
10r

14
23r
60

100r
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Tijdens het theorie-onderwijs gebruiken bijvoorbeeld alle respondenten de strategie

onbewerkt opslaan van informatie, terwijl 20 respondenten daarnaast ook gebruik

maken van de conceptuele integratie. Aan deze 20 respondenten wordt nu een score

toegekend voor conceptuele integratie, terwijl voor de overige 40 de strategie

onbewerkt opslaan wordt gecodeerd. Voor de verwerkingsstrategieën tijdens

praktijkleersituaties is een vergelijkbare hercodering toegepast, omdat, op één na,

ook hier alle respondenten gebruik maken van de strategie onbewerkt opslaan. Aan

de respondenten die daarnaast blijk geven van conceptuele integratie wordt nu een

score voor conceptuele integratie toegekend, terwijl de respondenten die daarnaast

ook gebruik maken van procedurele integratie als zodanig worden gecodeerd. Ook

met betrekking tot de leerconcepties is op deze manier een hercodering toegepast.

De samenhang tussen leerconcepties en verwerkingsstrategieën is af te lezen uit

de tabellen 3 en 4, die betrekking hebben op respectievelijk het theorie-onderwijs en

de praktijkleersituaties.

In tabel 3 is, met betrekking tot het leren binnen het theorie-onderwijs, een

onevenredíge verdeling te zien van verwerkingsstrategieën over de verschillende

leerconcepties. Deze is voornamelijk toe te schrijven aan verschillen tussen de

groepen respondenten met de leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie' en

'leren als het opbouwen van kennis'. Bij de eerstgenoemde groep wordt de strategie

'onbewerkt opslaan van informatie' relatief vaak en de strategie 'conceptuele

integratie' relatief weinig gevonden. Binnen de tweede groep ligt dit precies

andersom: daar ligt de nadruk op de conceptuele integratie. De verdeling van

verwerkingsstrategieën bij de groep respondenten met de leerconceptie 'leren als het

toepassen van kennis' komt overeen met de verwachte waarden voor de totale groep.

Uit tabel 4, die betrekking heeft op praktijkleersituaties, is af te lezen dat de

verdeling van verwerkingsstrategieën over de verschillende leerconcepties

nauwelijks afwijkt van de verwachte waarden voor de totale groep.

3.2.3 Conclusies

De categorieën voor verwerkingsstrategieën en leerconcepties, zoals die uit de

interviewstudie van hoofdstuk 2 naar voren zijn gekomen, worden door twee

onafhankelijke onderzoeksassistenten herkend in de uitspraken van leerlingen. Dit

mag worden opgevat als een positieve indicatie van de helderheid en de inhoudelijke

validiteit van deze categorieën. Het gegeven dat de verwerkingsstrategieën terug zijn

te vinden in zowel de uitspraken over het leren tijdens het theorie-onderwijs als het

leren binnen praktijkleersituaties (zie tabel 1), wijst erop dat deze strategieën binnen

beide contexten betekenisvol zijn.
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In de kruistabellen (tabel 3 en 4) is te zien dat ten aanzien van het leren binnen het
theorie-onderwijs wel een relatie bestaat tussen leerconcepties en verwerkings-
strategieën, maar ten aanzien van de praktijkleersituaties niet. De samenhangg die
met betrekking tot de theorievakken zichtbaar is, ligt in de lijn der verwachtingen.
De leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie' gaat relatief vaak samen met
de verwerkingsstrategie 'onbewerkt opslaan van informatie', terwijl de leerconceptie
'leren als het opbouwen van kennis' met de strategie 'conceptuele integratie'
samengaat. Van Rossum en Schenk (1984), Vermunt (1992), Eklund-Myrskág
(1997) en Busato (1998) vonden dezelfde relaties.

De inhoudelijke samenhang tussen leerconcepties en uitgevoerde verwerkings-
strategieën geldt dus voor zowel universitaire studenten als voor leerlingen in het
beroepsonderwijs. Wellicht kan deze bevinding worden gegeneraliseerd naar andere
populaties van lerenden, tenminste voor zover er sprake is van leersituaties waarin
het leren van schriftelijk en theoretisch materiaal centraal staat.

Opmerkelijker is het gegeven dat een dergelijke relatie niet kan worden
vastgesteld voor de meer praktische leersituaties. Hoewel de verschillende
verwerkings-strategieën ook hierop van toepassing zijn, blijken deze niet consistent
samen te gaan met leerconcepties. Men kan zich afvragen waardoor dit wordt
veroorzaakt, en of bijvoorbeeld de gehanteerde onderzoeksmethode hierin een rol
speelt. Tijdens de interviews zijn de verwerkingsstrategieën namelijk afzonderlijk
voor theorielessen en praktijkleersituaties aan de orde gesteld, terwijl de vragen over
leerconcepties algemeen werden gehouden. Dit werd enerzijds gedaan vanuit de
veronderstelling dat leerconcepties overkoepelende ideeën over leren betreffen,
anderzijds om suggestieve (door)vragen te voorkomen. Een mogelijk gevolg van
deze open vraagstelling met betrekking tot de leerconcepties is dat niet altijd alle op
leren betrekking hebbende gedachten worden geuit, en de uitspraken aldus beperkt
blijven tot de eerste associaties bij het woord'leren'.

Het is niet ondenkbaar dat deze eerste associaties meer in de lijn van theorie- dan
van praktijkleren liggen (vergelijk de uitspraak "een praktijkvak is niet leren, dat is
gewoon doen." (t~16 MDGO). Echter, de vraag naar leerconcepties werd gesteld aan
het einde van het interview, nadat reeds uitgebreid was gesproken over het leren
tijdens praktijkvakken, practica, stages en buitenschoolse activiteiten. Verondersteld
kan worden dat hierdoor een breder referentiekader is gecreëerd dan enkel het leren
in het kader van theorie-onderwijs. Bovendien was het wel mogelijk de algemene
beschrijvingen van verwerkingsstrategieën te herkennen bij het leren in praktische
leersituaties. Het blijft dan ook onduidelijk waarom de algemene leerconcepties niet
tevens betrekking zouden hebben op praktijkleersituaties. In de discussie aan het
eind van dit hoofdstuk komen we hierop terug.

' Op basis van kruistabellen kan niet gesproken worden van causaliteit.
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3.3 Leerstijlvariabelen en cijfers voor theorie- en
praktijkva kken

In het hier gerapporteerde onderzoek staat de volgende vraag centraal: In hoeverre

kunnen scores op de ILS-MBO worden gerelateerd aan leerprestaties (geopera-

tionaliseerd als behaalde cijfers) in het kader van theorie- en praktijkonderwijs?

3.3.1 Methode

Respondenten

Aan dit onderzoek hebben 789 respondenten deelgenomen, waarvan er 626

afkomstig waren van een college voor beroepsonderwijs in Midden Brabant en 163

van een college voor beroepsonderwijs in Vlaardingen. Gestreefd werd naar een

evenredige vertegenwoordiging van lange en korte opleidingen (respectievelijk 436

en 353 respondenten) en de volgende sectoren van onderwijs: techniek (198

respondenten), economie (316 respondenten) en dienstverlening (275 respondenten).

De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 17,9 jaar (standaarddeviatie -

1,4); er waren 370 mannelijke en 419 vrouwelijke respondenten. Omdat de

verschillende opleidingen niet even lang duren, is ervoor gekozen om enkel lerenden

uit het eerste en tweede leerjaar uit te nodigen voor deelname aan dit onderzoek

(respectievelijk 329 en 431 respondenten).

Procedure

De klassen werden in eerste instantie geselecteerd voor deelname op basis van een

goede spreiding over de leerjaren, sectoren en lange en korte opleidingen.

Definitieve selectie vond plaats op roostertechnische gronden. De respondenten

werden vooraf schriftelijk ingelicht over het doel en de aard van het onderzoek. De

dataverzameling vond plaats tijdens reguliere lesuren die voor dit doel beschikbaar

waren gesteld. Meestal betrof het mentoruren of lessen Nederlands. In deze uren

werd de respondenten gevraagd de eerste versie van de ILS-MBO in te vullen (zie

hoofdstuk 2).
De vragenlijst werd steeds klassikaal afgenomen. De onderzoeker gaf vooraf een

korte mondelinge invul-instructie, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang van

eerlijke antwoorden en de vertrouwelijkheid van de gegevens. De respondenten

konden door het invullen van naam en klas te kennen geven dat zij toestemming

gaven hun cijfers te betrekken bij het onderzoek. Indien dit het geval was, werden de
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cijferlijsten van de afgelopen schoolperiode door de administratie van de
desbetreffende school beschikbaar gesteld. Bij de vragenlijstafname was steeds een
docent aanwezig. Deelname geschiedde vrijwillig, de respondenten werden niet
beloond voor hun inspanningen en ontvingen geen feedback over de resultaten van
het onderzoek.

3.3.2 Resu~taten

Voor iedere respondent zijn schaalscores op de ILS-MBO berekend door de
afzonderlijke scores van de op de schaal betrekking hebbende items te middelen.
Indien een respondent meer dan twee vragen van een schaal onbeantwoord had
gelaten, werd geen score berekend voor de desbetreffende schaal. In tabel 5 worden
de gemiddelde schaalscores en standaarddeviaties weergegeven, alsmede de
betrouwbaarheden per schaal. Zoals in deze tabel is te zien varieert Cronbach alpha
van .67 tot .88, wat acceptabel mag worden genoemd. De intercorrelaties tussen de
schaalscores zijn opgenomen in bijlage C.

Van 630 respondenten was informatie over leerprestaties beschikbaar in de vorm van
cijferlijsten, rapporten of (moduul)certificaten. Ten aanzien van deze cijfers is een
indeling gehanteerd in twee clusters: theorievakken en praktijkvakken. Alle cijfers
die door leerlingen waren behaald op stages, tijdens practica of andere vakken met
een overheersende praktijkcomponent (zoals aangegeven door de docent), werden
representatief geacht voor de praktijkvakken. Dit met uitzondering van het vak
lichamelijke opvoeding. Met betrekking tot de theorievakken zijn alle cijfers
gebruikt voor talen, exacte vakken, algemeen vormende vakken en beroeps-
specifieke vakken, mits deze door de docent werden aangeduid als theorievak.

Tabel 5. Gemiddelde schaalscores ( M), standaarddeviaties (Sd), Cronbach alpha (a)
M Sd a

Verwerkingsstrategieën
Onbewerkt opslaan 2.65 .64 .69
Integreren 2.61 .75 .83

Regulatiestrategieën
Externe sturing 2.70 .60 .68
Zelfsturing 2.57 .60 .67

Leerconcepties
Opname van informatie 2.84 .67 .72
Opbouw van kennis 2.27 .51 .70

Leeroriëntaties
Extrinsieke motivatie 1.81 .60 .82
Intrinsieke motivatie 2.04 .81 .88
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Binnen elk cluster is per respondent een gemiddeld cijfer berekend. Dit gemiddelde

werd gebaseerd op de beschikbare cijfers, die in aantal varieerden van 1 tot 20. Daar

waar slechts één cijfer beschikbaar was (veelal voor de praktijkvakken), is nagegaan

wat dit cijfer vertegenwoordigde. In het geval dat het een samenvattend cijfer betrof

voor een bepaalde afgesloten periode, is dit cijfer als gemiddeld cijfer overgenomen.

Wanneer het echter een cijfer voor een afzonderlijke toets (bijvoorbeeld een enkel

practicum) betrof en geen overige cijfers voorhanden waren, werd niet tot

scoreberekening overgegaan. Praktijkcijfers waren niet altijd beschikbaar, omdat

respondenten uit het eerste leerjaar vaak nog geen praktijkvakken hadden gehad, of

deze nog niet hadden afgesloten. Zodoende hebben slechts 346 respondenten een

score toegekend gekregen voor de praktijkvakken. Het was wel mogelijk voor alle

630 respondenten die hun cijfers beschikbaar hadden gesteld een gemiddeld cijfer

voor de theorievakken te berekenen.

Het gemiddelde cijfer voor de theorievakken bedroeg 6.48 (standaarddeviatie -

.79). Dit cijfer wijkt niet veel af van het gemiddelde cijfer voor de praktijkvakken,

namelijk 6.57 (standaarddeviatie -.86). De correlatie tussen beide is statistisch

significant, maar wel laag (1- .22; p ~.001).

Tabel 6. Betagewichten van ILS-MBO-schalen en dummy-variabelen als predictoren van
schoolcijfers voor theorievakken en praktijkvakken (gewichten tussen -.05 en .05
weggelaten); proporties verklaarde variantie (R2); significantieniveaus van de
bijbehorende F-waarden.

Theorievakken Praktijkvakken
Verwerkingsstrategieën

Onbewerkt opslaan -.08 -.06
Integreren 11'

Regulatiestra tegieën
Externe sturing
Zelfsturing

Leerconcepties
Opname van informatie .17'~`
Opbouw van kennis

Leeroriëntaties
Extrinsieke motivatie -.07
Intrinsieke motivatie -.16"~ -.06

Dummy's
D1: Sekse -.17"
D2: Sector economie -.11'
D3: Sector dienstverlening -.10' -.05

R~ .09 .01
F 5.89"' .41

'p~.05;"p~.01;"`p~.001
Noot. Voor D1 gelden de volgende labels: Vrouwelijk - 0; Mannelijk - 1
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Ter bepaling van de voorspellende waarde van ILS-MBO-schaalscores voor
schoolcijfers zijn twee multipele regressieanalyses uitgevoerd, waarin de
schaalscores als voorspeller zijn opgenomen. Leerstijlvariabelen vormen echter niet
de enige mogelijke predictor van variantie in behaalde cijfers. Zo kunnen er effecten
worden verwacht als gevolg van sekseverschillen (zie bijvoorbeeld Van Elk 8L
Lodewijks, 1996) of verschillen in relatie tot de onderwijsinstelling (zie hiervoor
Luyten 8c Doolaard, 1998). Een toetsing van gemiddelde cijfers leert dat er
significante verschillen bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen in de
cijfers voor theorievakken (F - 18.85; p ~.001), maar niet in de cijfers voor
praktijkvakken. Ook is er een significant hoofdeffect van de sector met betrekking
tot de cijfers voor theorievakken (F - 7.47; p ~ .001). Er is geen verschil in cijfers
tussen leerlingen uit de lange ofkorte opleiding.

Gezien deze bevindingen is besloten om dummy-variabelen te creëren voor het
geslacht van de respondenten en de sector van onderwijs. Deze dummy's zijn tegelijk
met de ILS-MBO-schaalscores als voorspellers in de analyses ingevoerd. Gewerkt is
met de ENTER-procedure, zodat van alle predictoren afzonderlijk - dus onder
constanthouding van de overige predictoren - de bijdrage kon worden vastgesteld.
Tevens kunnen dan de regressiegewichten voor de verschillende soorten vakken met
elkaar worden vergeleken. In tabel 6 worden de resultaten van deze
regressieanalyses gepresenteerd. Hierbij valt op dat geen enkele predictor significant
gerelateerd is aan de cijfers voor praktijkvakken. Ten aanzien van de cijfers voor
theorievakken zijn er wel enkele relaties zichtbaar. De integrerende
verwerkingsstrategie blijkt in positieve zin deze cijfers te voorspellen. Ook de
leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie' resulteert in hogere cijfers voor
de theorievakken. Daarentegen leidt de intrinsieke motivatie tot lagere cijfers. De
overige vijf schalen uit de ILS-MBO zijn niet gerelateerd aan behaalde cijfers. Wat
de dummy-variabelen betreft, kunnen de bètagewichten als volgt worden
geïnterpreteerd. Mannelijke leerlingen behalen gemiddeld lagere cijfers voor
theorievakken dan vrouwelijke leerlingen (D1). Leerlingen uit de economische
sector en de sector dienstverlening (D2 en D3) behalen gemiddeld lagere cijfers voor
de theorievakken dan leerlingen uit de sector techniek. De proportie verklaarde
variantie (Rz) is met 90~0 laag te noemen.

33.3 Conclusies

In de resultaten van de regressieanalyses is een aantal verbanden zichtbaar tussen
ingevoerde predictoren en cijfers voor theorievakken (tabel 4). Wat de verwerkings-
strategieën betreft zijn deze resultaten in overeenstemming met bevindingen uit
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eerder onderzoek. Het gebruik van diepere, integrerende verwerkingsstrategieën leidt

tot het behalen van hogere cijfers (vergelijk McCrindle 8c Christensen, 1995;

Pintrich, Marx 8c Boyle, 1993; Vermunt, 1992). Het gebruik van de oppervlakkige

verwerkingsstrategie 'onbewerkt opslaan van informatie' hangt echter niet sameri met

behaalde cijfers. Blijkbaar is het niet voldoende om zich te beperken tot herhalende

of inemoriserende strategieën, maar zijn het juist de integrerende strategieën die tot

goede resultaten op toetsen en proefwerken leiden. Dit geldt evenwel niet voor de

praktijkvakken.
Het verschil tussen zelfsturing en externe sturing lijkt niet relevant voor de hoogte

van behaalde cijfers, wat in overeenstemming is met de algemene bevindingen van

De Jong (1992). Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de aard van

dergelijke strategieën. Regulatiestrategieën zijn gericht op het verloop van het

leerproces, niet op de verwerking van leerinhouden zelf. Het is niet ondenkbaar dat

het voor toetsprestaties, althans voor wat de gebruikelijke schoolse prestaties betreft,

irrelevant is waar de bron van sturing zich bevindt, zo lang er maar sturing

plaatsvindt. De bevindingen van Busato, Prins, Hamaker en Visser (1995) zijn

hiermee in overeenstemming. Zij vonden een negatieve samenhang tussen de

ongerichte leerstijl, die onder meer wordt gekenmerkt door stuurloosheid, en

tentamenresultaten. In een studie van Vermunt (1998b) werd wel aangetoond dat het

gebruik van diepe verwerkingsstrategieën (resulterend in hogere cijfers) beter door

zelfsturing dan door externe sturing wordt verklaard. De invloed van deze sturing

verloopt klaarblijkelijk via de verwerkingsstrategieën; de sturing zelf, intern of

extern, heeft geen directe invloed op behaalde cijfers.

Wat de leerconcepties betreft is gebleken dat 'leren als het opnemen van

informatié resulteert in hogere cijfers voor de theorievakken, terwijl de

leerconceptie 'leren als het opbouwen van kennis' niet samenhangt met de hoogte

van deze cijfers. Dit resultaat staat haaks op Vermunts bevinding dat de

leerconceptie 'opname van kennis' een negatieve voorspeller is van het gemiddelde

tentamencijfer en de leerconceptie 'opbouw van kennis' een positieve (Vermunt,

1992, p.176). Het staat ook haaks op de resultaten met betrekking tot de

verwerkingsstrategieën, tenminste wanneer ervan uit wordt gegaan dat

leerconcepties en verwerkingsstrategieën consistent samenhangen (zoals in paragraaf

3.2 werd geconcludeerd voor de theorievakken). Wellicht spelen hier

interveniërende variabelen, zoals tijdsbesteding, een rol of is de voornoemde

samenhang tussen ]eerconcepties en verwerkingsstrategieën minder consistent dan

verwacht.
Met betrekking tot de leeroriëntaties blijkt de intrinsieke motivatie een negatieve

voorspeller van cijfers voor theorievakken. De mate van extrinsieke motivatie speelt

hier geen rol. Ook dit resultaat is niet in overeenstemming met de resultaten van

Vermunt, waarin de persoonlijke interesse juist een positieve uitwerking op
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tentamencijfers had (Vermunt, 1992, p.176). Een studie van Carrell en Menzel
(1997) kan echter een verklaring bieden voor dit fenomeen. Zij vonden dat intrinsiek
gemotiveerde leerlingen wel een hogere competentie aan de dag legden, maar niet de
bijbehorende kennis ten toon konden spreiden. Een intrinsieke motivatie, gericht op
de vakinhoudelijke aspecten van een opleiding, leidt bovendien niet noodzakelijk tot
de wens om hogere cijfers te halen. Een dergelijke motivatie zal eerder samengaan
met de wens om een hoge mate van vakbekwaamheid te verwerven, die nietper se in
cijfers voor theorievakken hoeft te worden uitgedrukt. Echter, indien dit het geval is
zou men wel een relatie verwachten tussen intrinsieke motivatie en cijfers voor
praktijkvakken.

3.4 Discussie

Het is opvallend dat in beide onderzoeken de samenhangen tussen de
onderzoeksvariabelen verschillen ten aanzien van praktijkvakken en van
theorievakken. Wat betreft de theorievakken kan tot op zekere hoogte worden
aangesloten bij bestaande literatuur en worden voor een belangrijk deel verwachte
samenhangen gevonden. Zo blijkt uit het eerste onderzoek (~3.2) een consistente
samenhang tussen de leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie' en de
verwerkingsstrategie 'onbewerkt opslaan van informatie' enerzijds, en tussen de
leerconceptie 'leren als het opbouwen van kennis' en de verwerkingsstrategie
'conceptuele integratie' anderzijds. Beide samenhangen betreffen enkel het leren
binnen theoretische leersituaties. Binnen de praktijkleersituaties zijn geen verbanden
gevonden tussen leerconcepties en verwerkingsstrategieën. Ook in het tweede
onderzoek (~3.3) zijn wel met betrekking tot de theorie-, maar niet met betrekking
tot de praktijkvakken verbanden gevonden tussen de onderzochte variabelen. Hier
bleken bepaalde leerstijlvariabelen wel gerelateerd aan cijfers voor theorielessen,
maar niet aan cijfers voor praktijklessen.

Wat in de resultaten van beide onderzoeken overeenkomt en een interessant punt
vormt voor verdere studie, is het gegeven dat de beschikbare theorievorming niet
van toepassing lijkt te zijn op de praktijkleersituaties. Het gebrek aan verbanden
tussen de algemene leerconcepties en verwerkingsstrategieën tijdens
praktijkleersituaties dat uit het eerste onderzoek bleek, doet vermoeden dat deze
leerconcepties minder algemeen zijn dan werd verondersteld. Blijkbaar liggen
andere ideeën ten grondslag aan leergedrag tijdens praktijkleersituaties dan aan
leergedrag tijdens theorieonderwijs. Een vraag die hieruit voortvloeit is in hoeverre
leerconcepties sytuatiespecifiek zijn; een daarmee samenhangende vraag is in
hoeverre de gevonden leerconcepties generaliseerbaar zijn naar andere leersituaties
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dan geïnstitutionaliseerd theorieonderwijs. Indien aangenomen wordt dat deze

leerconcepties, ondanks de in het interview aan bod gekomen praktijkleersituaties,

toch voornamelijk betrekking hebben op theoretische leersituaties, kan in dit verband

beter worden gesproken van theorieleerconcepties. In toekomstig onderzoek is het

dan nodig om de praktijkleerconcepties van leerlingen te achterhalen.

Een alternatief voor de gehanteerde interviewmethode, zowel mogelijk voor het

achterhalen van op praktijkleersituaties betrekking hebbende leeractiviteiten als

leerconcepties, is het in het geheel vermijden van de term 'leren'. Dit zou het naar

boven komen van eventueel sterke eerste 'theorie' en 'boek'-gerichte associaties

kunnen voorkomen. Eraut (1994) heeft bijvoorbeeld een dergelijk methode

gehanteerd in een onderzoek naar competentie-ontwikkeling in werksituaties. Hij

vroeg aan respondenten wat de oorzaak is van het feit dat ze nu iets wel kennen of

kunnen dat ze voorheen nog niet kenden of konden. Ook de hiermee vergelijkbare

story-line methode (Gergen, 1988; Sannen, 1997; Van der Sanden 8i Teurlings,

1998) biedt aanknopingspunten voor het in kaart brengen van leeractiviteiten tijdens

praktijkleersituaties.

De hiervoor beschreven theorie-gerichte associaties kunnen ook in het

vragenlijstonderzoek van paragraaf 3.3 een rol hebben gespeeld. Afname van de

vragenlijsten vond steeds plaats in een theorielokaal, veelal tijdens uren die

oorspronkelijk ingeroosterd waren voor theorielessen. Wanneer leerlingen hun tijd

beschikbaar stelden tijdens praktijklessen, werden zij uit het praktijklokaal gehaald

en naar een theorielokaal gebracht om de vragenlijst in te vullen. Deze omgeving,

het werken met pen en papier en het geringe aantal items in de vragenlijst dat direct

betrekking heeft op praktijkleersituaties (zie hoofdstuk 2), kunnen debet zijn aan

dergelijke interpretaties. Hiervan uitgaande moeten we tot de conclusie komen dat de

ILS-MBO minder geschikt is voor het in kaart brengen van aan praktijkleersituaties

dan aan de theorielessen gerelateerde leerstijlvariabelen. Deze conclusie wordt

ondersteund door het gegeven dat er geen relaties zijn gevonden tussen scores op de

ILS-MBO en cijfers voor praktijkvakken, terwijl dergelijke relaties wel voor de

theorievakken zichtbaar zijn.

Een mogelijkheid om te onderzoeken ofdeze conclusie gerechtvaardigd is, bestaat

in het situatiespecifiek in laten wllen van de vragenlijst. Aan respondenten kan

bijvoorbeeld worden gevraagd om een bepaalde situatie in gedachten te nemen

tijdens het beantwoorden van de vragen. Door vragenlijstafname plaats te laten

vinden in een praktijklokaal en de leerlingen de opdracht mee te geven de praktijkles

in gedachten te houden, kan mogelijk een praktijkspecifieke respons worden

verkregen. Vergelijking met een respons die expliciet wordt gerelateerd aan

theorielessen kan uitwijzen of hier inderdaad verschillen bestaan. Een andere

mogelijkheid om te achterhalen of de ILS-MBO inderdaad een groter beroep doet op
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theorie-associaties dan op praktijk-associaties kan worden gezocht in een
kwalitatieve validatiestudie. Een dergelijke studie kan de vorm krijgen van
vraaggesprekken achteraf, waarbij aan respondenten wordt gevraagd waaraan zij
dachten bij het invullen van de vragenlijst en hoe ze de vragen interpreteerden. Ook
kan een dergelijke validatiestudie worden opgezet in de vorm van observaties tijdens
de lessen. Dit zou tevens een antwoord kunnen bieden op de vraag of de zelf-
rapportage waar de ILS-MBO om vraagt, voldoende overeenkomt met de
daadwerkelijk door leerlingen gehanteerde leerstrategieën.

Voor het leren tijdens praktijksituaties en de concepties die leerlingen mogelijk
hebben over dit leren, is het echter waarschijnlijk onvoldoende om uit te gaan van de
informatie die de ILS-MBO biedt. De complexiteit van de praktijkleersituatie, de
impliciete vormen van leren en de contextgebonden aard ervan worden niet
gereflecteerd in deze vragenlijst.
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Hoofdstuk 4
Persoonlij kheidskenmerken,

intelligentie
en leerstijlvariabelen

4.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is vastgesteld welke verwerkingsstrategieën,
regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties kenmerkend zijn voor
leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Geconstateerd is dat de wijze waarop
deze leerstijlvariabelen in dit onderzoek zijn geoperationaliseerd, eerder relevant
lijkt voor het leren in de context van het theorie-onderwijs dan in de context van

praktijkleersituaties. Een volgend onderwerp van studie betreft de vraag in hoeverre

individuele verschillen in deze leerstijlvariabelen een uiting zijn van verschillen in

andere psychologische constructen, zoals persoonlijkheid en intelligentie9 (Riding 8c
Rayner, 1998).

Sommige auteurs zijn bijvoorbeeld van mening dat informatie over leerstijlen
niets toevoegt wanneer men inzicht heeft in de persoonlijkheidskenmerken van een
leerling (Furnham, 1992). Anderen vragen zich af of leerstijlen niet een grote mate
van overlap vertonen met intelligentie (Lohman, 1996). Het doel van dit hoofdstuk is
leerstijlvariabelen bij leerlingen in het mbo te relateren aan persoonlijkheids-
kenmerken enerzijds en intelligentie anderzijds. Op die manier kan inzicht ontstaan

in de mate waarin leerstijlvariabelen samenvallen met persoonlijkheidskenmerken en

intelligentie of, andersom geredeneerd, de mate waarin leerstijlvariabelen andere dan

deze twee constructen vertegenwoordigen.

De bijbehorende onderzoeksvragen luiden als volgt:

1. In hoeverre kunnen leerstijlvariabelen worden voorspeld door persoonlijkheids-
kenmerken?

2. In hoeverre kunnen leerstijlvariabelen worden voorspeld door intelligentie?

9 Een andere variabele die in dit opzicht relevant is, is het geslacht van de respondenten. Deze variabele komt in

hoofdstuk 5 aan dc orde.
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Elk van deze vragen is in een afzonderlijke studie aan bod geweest. De eerste
daarvan, die betrekking heeft op persoonlijkheidskenmerken, wordt in paragraaf 4.2
beschreven. De tweede studie, met betrekking tot intelligentie, komt in paragraaf 4.3
aan de orde. Beide paragrafen worden ingeleid met een overzicht van relevant
onderzoek op het desbetreffende gebied. Dit hoofdstuk sluit af inet een algemene
discussie, waarin de resultaten van deze twee studies in samenhang worden
besproken.

4.2 Persoonlijkheidskenmerken en leerstijlvariabelen

Persoonlijkheidskenmerken worden vaak beschreven in termen van de Big Five. Dit
model vormt een overkoepelend raamwerk om verschillen tussen mensen te
conceptualiseren (Costa 8c McCrae, 1992; De Raad 8i Schouwenburg, 1996). Het
uitgangspunt is dat verschillen in persoonlijkheidskenmerken adequaat kunnen
worden beschreven met behulp van vijf persoonlijkheidsdimensies.

Hoewel sommigen beweren dat er meer dimensies nodig zijn om deze verschillen
in persoonlijkheid volledig te dekken (Hofstee á De Raad, 1991) en anderen een
lans breken voor juist minder dimensies (Eysenck, 1992), bestaat er een groeiende
consensus over het vijf-factoren model (Digman, 1990; McCrae óc Costa, 1989). Dit
model is gebaseerd op een psycho-lexicale benadering van de persoonlijkheid
waarbij alle woorden, die in een bepaalde taal gangbaar zijn om persoonlijkheids-
kenmerken of eigenschappen aan te duiden, worden geanalyseerd, met als doel "all
aspects of human personality which are or have been of importance, interest, or
utility" in kaart te brengen (Cattell, 1943, p. 483).

Het resultaat is een taxonomie van persoonlijkheidskenmerken die bestaat uit vijf
globale dimensies, afgeleid uit diverse in de afgelopen decennia uitgevoerde studies
(zie Digman 1989, 1990; Goldberg, 1990, 1993; Wiggins 8c Trapnell, 1997). De
gangbare benamingen voor de Big Five factoren zijn extraversie, emotionele
stabiliteit, vriendelijkheid, zorgvuldigheid en openheid. Hierbij gaat het om
algemene dimensies, die gevonden zijn bij zowel kinderen als volwassenen, in
verschillende culturen en taalgebieden.

De gevonden verschillen in persoonlijkheid lijken voor een belangrijk deel
genetisch bepaald (Zuckerman, 1991), en worden door sommige auteurs genotypisch
opgevat (bijvoorbeeld McCrae 8c Costa, 1996). Echter, het Big-Five
persoonlijkheidsmodel vind zijn oorsprong in de descriptieve trek-benadering,
waarin persoonlijkheidskenmerken fenotypisch worden opgevat (zie Tokar, Fischer
8c Subich, 1998; Wiggins 8z Trapnell, 1997).
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Intussen zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de Big Five

persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen. Hieronder worden de vijf globale

persoonlijkheidsdimensies beschreven, zoals die gemeten worden door de BSBBS-

25 (Mervielde, 1992), gebruikt in de huidige studie.

L Introversie versus extraversie. Hiermee wordt de mate waarin iemand naar buiten
treedt aangeduid, alsmede de zin voor avontuur en activiteit. Extraversie gaat

gepaard met een hoge mate van activiteit, energie en kracht. Ook assertiviteit, het

vrij uiten van gedachten en wensen, een bepaalde vorm van dominantie en

zelfverzekerdheid zijn geassocieerd met extraversie. Kenmerkend voor

introversie zijn eigenschappen als gereserveerdheid, depressiviteit, passiviteit, en

apathisch en teruggetrokken zijn.

2. Onvriendelijkheid versus vriendelijkheid. Deze dimensie heeft betrekking op de

mate waarin een individu geneigd is zich te conformeren aan de omgeving,

sociaal wenselijk gedrag te vertonen en zich inschikkelijk op te stellen. Bij

vriendelijkheid kan men daarbij voorts denken aan persoonlijkheidstrekken als

warm, aardig, verzorgend en betrouwbaar; bij onvriendelijkheid aan koud,

vijandig, egoïstisch en wantrouwend.

3. Onzorgvuldigheid versus zorgvuldigheid. Deze dimensie geeft de mate weer

waarin iemand ordelijk is, maar ook de wil om te presteren wordt hiermee

geassocieerd. Zorgvuldigheid kenmerkt zich verder door nauwgezetheid,

doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid, en het systematisch, efficiënt en

praktisch ingesteld zijn. Onzorgvuldigheid wordt geassocieerd met nalatigheid en

onbetrouwbaarheid.

4. Neuroticisme versus emotionele stabiliteit. Hierbij gaat het om de mate van

controle die een individu heeft over zijn eigen emoties. Bij emotionele stabiliteit

kan men denken aan onverstoorbaarheid en kalmte; bij neuroticisme aan

gespannenheid, humeurigheid en temperament.

5. Starheid versus openheid. Deze laatste dimensie heeft betrekking op de mate van

nieuwsgierigheid, intellectuele interesse en het open staan voor nieuwe

ervaringen. Ook originaliteit en creativiteit vallen hieronder. Bij starheid gaat het

onder meer om volgzaamheid, dogmatisme, oppervlakkigheid en behoudendheid.

Deze dimensie wordt ook wel geassocieerd met de termen intellect en cultuur.

Onlangs heeft De Raad (1996) opgemerkt dat de huidige opleving van het onderzoek

naar persoonlijkheidstrekken, met een focus op de Big Five persoonlijkheids-

factoren, een nieuwe impuls heeft gegeven aan de studie van taak-gerelateerde

persoonlijkheidskenmerken in de context van arbeid en organisatie (Barrick óc
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Mount, 1991). Omdat het veld van leren en opleiden in dit opzicht wat achter ligt,
vraagt hij aandacht voor een taxonomie van persoonlijkheidskenmerken die relevant
is voor leren en opleiden. In zijn visie kan zulk een taxonomie een hulpmiddel zijn
bij het onderzoek "at the crossing of personality and learning and education by
functioning as a referent system for the variety of constructs in the field." (p. 186).
De Raad schenkt in zijn artikel echter geen expliciete aandacht aan leerstijlen of
cognitieve stijlen. Messick ( 1994) daarentegen, plaatst deze constructen in het
centrum van zijn overzichtsartikel. Vanuit een perspectief dat afwijkt van De Raads
psycho-lexicale benadering, wijst hij ook op de noodzaak om in onderzoek en
theorievorming aandacht te schenken aan de rol van persoonlijkheidskenmerken: "...
the sheer number and variety of cognitive style dimensions, along with learning and
teaching styles ... call for both empirical and theoretical integration, not just within
an information-processing framework but also within the organization of
personality." (p. 122).

In empirische studies hebben Furnham (1992), Jackson en Lawty-Jones (1996),
Geisler-Brenstein, Schmeck en Hetherington ( 1996) en Blickle (1996) de relaties
tussen persoonlijkheid en leren onderzocht. Volgens Jackson en Lawty-Jones bestaat
er een behoorlijke overlap tussen persoonlijkheid en leerstijl. Hierbij aansluitend
betwijfelt Furnham (1992) de meerwaarde van leerstijlinstrumenten boven
persoonlijkheidstests. Hij vraagt zich ( retorisch) af waarom men de moeite zou
nemen om leerstijlen te meten. Waarom niet eenvoudigweg persoonlijkheid
gemeten? (p. 437.) Geisler-Brentein et al. (1996) rapporteren tevens significante
correlaties tussen persoonlijkheidsvariabelen en leeraanpak.

De persoonlijkheidvariabelen extraversie en neuroticisme zijn in al deze studies
meegenomen; psychoticisme werd in de studies van Furnham en van Jackson en
Lawty-Jones opgenomen; het onderzoek van Geisler-Brenstein et al. beslaat alle
Big-Five dimensies, inclusief vriendelijkheid, zorgvuldigheid en openheid voor
ervaringen ( en tevens 'academic self-esteem'). Ten aanzien van op leren betrekking
hebbende variabelen wordt 'leerstijl' in de studies van Furnham en van Jackson en
Lawty-Jones gemeten met behulp van Honey en Mumfords Learning Style
Questionnaire en~of Kolbs Learning Style Inventory. In de andere studies worden
leerstrategieën, in plaats van leerstijlen, als afhankelijke variabelen meegenomen.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen constructen die verwijzen naar
de aanpak van (leer)taken en constructen die betrekking hebben op stijlen (Murray-
Harvey, 1994; Riding 8i Rayner, 1998). In het geval van aanpak-gebaseerde
constructen worden de leerstrategieën van leerlingen gemeten als afzonderlijke
strategie-scores of als factor-scores (gewogen combinaties van verschillende
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strategie-scores). In het geval van stijl-gebaseerde constructen worden relatieve

posities op bipolaire of multidimensionele schalen gebruikt (zie ook Riding 8t

Cheema, 1991).
Om inzicht te krijgen in de relatie tussen persoonlijkheid en leren zijn beide

benaderingen van belang. In onze opinie zou men echter enige voorzichtigheid

moeten betrachten bij het generaliseren van onderzoeksresultaten naar aanleiding

van studies waarin leerstijlinstrumenten van Kolb of Honey en Mumford zijn

gebruikt. Deze instrumenten zijn namelijk gebaseerd op de ervaringsleerprocessen

van volwassen, in het algemeen hoger opgeleide, werknemers en hebben eerder

betrekking op de persoonlijke wijze waarop een individu zijn levenservaringen

ordent, dan op intentionele, geïnstitutionaliseerde leerprocessen of -strategieën.

Volgens Allison en Hayes (1988) zijn dergelijke instrumenten ontworpen om de

psychologische basis van individuele verschillen in leren te meten. Een vergelijkbare

benadering zien we in het'ui'-model van Curry (1981, 1987), waarbij 'in het hart van

de ui' een cognitieve persoonlijkheid wordt geplaatst die het fundament vormt van en

interacteert met de (minder centraal gelegen) actuele leeraanpak van de leerling.

Omdat dergelijke constructen conceptueel gezien dichterbij de persoonlijkheid

liggen dan aanpak-gebaseerde constructen, is het niet verwonderlijk dat ze een grote

overlap tonen met persoonlijkheidskenmerken (zie ook Riding ác Rayner, 1998).

In het algemeen zijn de correlaties tussen scores op 'Kolb-achtige' instrumenten en

scores op aanpak-gebaseerde instrumenten laag (zie ook hoofdstuk 5). De resultaten

van onderzoek met eerstgenoemde soort instrumenten zeggen dus weinig over de te

verwachten resultaten van onderzoek met laatstgenoemde soort instrumenten. Een

grote overlap tussen persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen zoals gemeten via

aanpak-gebaseerde instrumenten, wordt dan ook niet gevonden in de studies van

Blickle (1996) en van Geisler-Brenstein et al. (1996). Hoewel deze auteurs een

aantal significante relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en leeraanpak

rapporteren, gaan zij niet over tot de conclusie dat leeraanpak een onderdeel is van

persoonlijkheid, noch dat men zou kunnen volstaan met het in kaart brengen van

persoonl ijkheidskenmerken.

Omdat de ILS-MBO een aanpak-gebaseerd instrument is waarmee afzonderlijke

scores voor de verschillende verwerkings- en regulatiestrategieën kunnen worden

verkregen, mag worden verwacht dat er geen sterke samenhang zal bestaan tussen

deze scores en persoonlijkheidskenmerken. Het leerstijlenmodel waarop de ILS-

MBO gebaseerd werd (Vermunt, 1992; zie ook hoofdstuk 1 van dit boek), bevat

naast de genoemde strategieën ook leerconcepties en leeroriëntaties. In dit hoofdstuk

wordt nagegaan in hoeverre deze leerstijlcomponenten worden voorspeld door

persoonlijkheidskenmerken.
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4.2.1 Methode

Respondenten

Aan dit onderzoek hebben 500 mbo-leerlingen deelgenomen uit verschillende
sectoren van het beroepsonderwijs (150 respondenten uit de sector techniek, 189 uit
de sector dienstverlening en 161 uit de agrarische sector). Er waren 228 mannen en
225 vrouwen; van 47 respondenten was het geslacht niet bekend. De meeste
respondenten (ongeveer 850~0) zaten in het eerste of tweede jaar van hun opleiding,
de overigen in het derde of vierde jaar. Leeftijden varieerden van 16 tot 24 jaar; de
gemiddelde leeftijd bedroeg 18.29 jaar (Sd - 1,5).

Materialen

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten. Voor het in kaart
brengen van leerstijlcomponenten is gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 2 reeds

beschreven Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs.
Voor het vaststellen van persoonlijkheidskenmerken is gebruik gemaakt van de

BSBBS-25 (Mervielde, 1992). Dit is een lijst met 25 bipolaire items (bijvoorbeeld
KOEL - HARTEL[JK) die betrekking hebben op de vijf persoonlijkheidsdimensies
extraversie, emotionele stabiliteit, vriendelijkheid, zorgvuldigheid en openheid. De
keuze van de items in de BSBBS-25 is gebaseerd op een factoranalyse van de in het

Nederlands vertaalde 50 bipolaire items die door Goldberg (1990) zijn samengesteld.

Iedere factor wordt vertegenwoordigd door 5 bipolaire items, met een vijfpunts

Likert-schaal in het midden. De items zijn zo opgesteld dat de twee uiteinden elkaars

tegenpolen zijn, waarbij de rechterhelft overeen komt met het persoonlijkheids-
kenmerk waar de schaal naar is vernoemd en de linkerhelft daarvan het
tegengestelde is. Door één van de vijf tussenliggende vakjes aan te kruisen, geeft de
respondent aan hoe hij zichzelf ziet, in vergelijking met anderen van vergelijkbare
leeftijd en geslacht (bijvoorbeeld of hij zichzelf koeler of hartelijker vindt dan
leeftijdgenoten). Door de somscore te berekenen van op een dimensie betrekking
hebbende items, ontstaan scores voor de verschillende persoonlijkheidskenmerken.
Het invullen van de BSBBS-25 neemt vijftot tien minuten in beslag.

Factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse op de in dit onderzoek verkregen data
leidden tot verwijdering van drie items uit het verdere analyseproces. Twee items
werden verwijderd uit de schaal Emotionele Stabiliteit en een ïtem uit de schaal
Openheid. De resulterende factorstructuur liet duidelijk de vijf dimensies zien;
betrouwbaarheden (uitgedrukt in Cronbach alpha) varieerden in het onderhavige
onderzoek van .68 tot .83 (zie bijlage D).
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Procedure

De vragenlijstafname vond in de klas plaats gedurende door de school beschikbaar
gestelde roosteruren. Bij de afname waren steeds zowel de onderzoeker als een
docent aanwezig. Beide vragenlijsten bevatten een schriftelijke invul-instructie, die
samen met de respondenten doorgenomen werd. Daarnaast werd het belang van
eerlijke antwoorden benadrukt, alsmede de vertrouwelijkheid van de gegevens.
Respondenten werden ter plekke geïnformeerd over het doel van het onderzoek. Ze
kregen eerst de ILS-MBO voorgelegd, waarna de BSBBS-25 volgde. Deelname was
steeds vrijwillig; respondenten ontvingen geen beloning voor hun inspanningen,
noch feedback over hun resultaten.

Bij beide vragenlijsten zijn schaalscores berekend door de scores op de
individuele items (minimaal 1 en maximaal 5) op te tellen en te delen door het aantal
items van de schaal. Indien een respondent op een bepaalde schaal een ofineer items
oningevuld had gelaten, werd niet tot berekening van de schaalscore overgegaan.
Deze procedure heeft erin geresulteerd dat het aantal berekende schaalscores varieert
van minimaal 463 (voor de persoonlijkheidsdimensie zorgvuldigheid) tot maximaal
489 (voor de ILS-MBO-schaal intrinsieke motivatie).

4.2.2 Resultaten

De gemiddelde schaalscores, standaarddeviaties, laagste en hoogste behaalde scores
voor de persoonlijkheidsdimensies en de leerstijlcomponenten worden weergegeven
in de tabellen 1 en 2. De correlaties tussen de persoonlijkheids-schalen en tussen de
ILS-MBO-schalen onderling zijn opgenomen in bijlage E.

Om te bepalen welke proportie van de variantie in de leerstijlcomponenten
verklaard wordt door persoonlijkheidsfactoren, is een serie multipele regressies
uitgevoerd met de vijf persoonlijkheidsscores als predictoren. Als afhankelijke
variabele werd steeds een schaal van de ILS-MBO ingevoerd. Gewerkt is met de
ENTER-procedure, om de individuele bijdrage van de voorspellers onafhankelijk

Tabel 1. Gemiddelde schaalscores (M), standaarddeviaties (Sd), laagst behaatde score
(Min) en hoogst behaalde score (Max) op de B56BS-25 persoonlijkheidsvragenlijst.

M Sd Min Max
Vriendelijkheid 3.77 .55 1.20 5.00
Zorgvuldigheid 3.59 .66 1.40 5.00
Emotionele stabiliteit 3.53 .90 1.00 5.00
Extraversie 3.52 .64 1.40 5.00
Openheid 3.83 .61 1.25 5.00

83



van de andere voorspellers in het model vast te kunnen stellen en tevens de
regressiecoëfficiënten uit de verschillende modellen met elkaar te kunnen
vergelijken. In de tabellen 3 en 4 worden de resultaten van deze multipele
regressieanalyses weergegeven. Hierin is een aantal significante relaties tussen
persoonlijkheids-kenmerken en leerstijlvariabelen te zien. De proporties verklaarde
variantie (Rz) zijn in het algemeen laag: ten hoogste elf procent (met betrekking tot
de externe sturing). Wat betreft de verwerkingsstrategieën (tabel 3) blijken er drie
persoonlijkheidskenmerken een rol te spelen: vriendelijkheid, zorgvuldigheid en
openheid. Hoge scores op de schalen vriendelijkheid en zorgvuldigheid gaan
gepaard met hoge scores op het onbewerkt opslaan van informatie; een hoge mate
van openheid is geassocieerd met de integrerende verwerkingsstrategie. Met

Tabel 2. Gemiddelde schaalscores (M), standaarddeviaties (Sd), laagst behaalde score
(Min) en hoogst behaalde score (Max) op de ILS-MBO.

M Sd Min Max
Verwerkingsstrategieën

Onbewerkt opslaan 3.16 .72 1.43 5.00
Integreren 3.35 .60 1.14 5.00

Regulatiestrategieën
Externe sturing 2.86 .53 1.33 4.89
Zelfsturing 3.03 .55 1.56 5.00

Leerconcepties
Opname van informatie 3.19 .39 2.11 4.33
Opbouw van kennis 3.21 .40 1.56 4.56

Leeroriëntaties
Extrinsieke motivatie 3.37 .44 2.17 4.67
Intrinsieke motivatie 3.24 .49 1.67 5.00

Tabel 3. Betagewichten van persoonlijkheidskenmerken als voorspeller van
verwerkingsstrategieën en regulatiestrategieën (gewichten tussen -.05 en -05
weggelaten); proporties verklaarde variantie (RZ); significantieniveaus van de
bijbehorende F-waarden.

Verwerkingsstrategieën Regulatiestrategieën
Onbewerkt Integreren Externe sturing Zelfsturing

opslaan
Vriendelijkheid .11' .17" -.07
Zorgvuldigheid . 19"' .09
Emotionele stabiliteit - .06 -.21"'
Extraversie . 08 -.11
Openheid -.08 .17" - 11 17"
Rz .05 .04 .11 .03
F 4.55"' 3.69" 10.04"" 2.36'
'p~.05;"p~.01;"`p~.001
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betrekking tot de regulatiestrategieën (tabel 3) zijn tevens drie van de vijf

persoonlijkheids-kenmerken van belang. Ook hier spelen vriendelijkheid en

openheid een rol, maar is de derde beïnvloedende variabele de emotionele stabiliteit

(in plaats van zorgvuldigheid). De voorkeur voor externe sturing neemt toe met een

hogere mate van vriendelijkheid en een lagere mate van emotionele stabiliteit; de

voorkeur voor zelfsturing neemt toe naarmate de respondent een hogere mate van

openheid rapporteert.
Ook wat betreft de leerconcepties en de leeroriëntaties (tabel 4) zijn diverse

significante relaties te onderscheiden. De leerconceptie leren als het opnemen van

informatie wordt voorspeld door vriendelijkheid, zorgvuldigheid (beide in positieve

richting) en emotionele stabiliteit (in negatieve richting). De leerconceptie leren als

het opbouwen van kennis is echter in het geheel niet gerelateerd aan

persoonlij kheidskenmerken.
Scores op de extrinsieke motivatie hangen in positieve richting samen met

vriendelijkheid en in negatieve richting met emotionele stabiliteit. De intrinsieke

motivatie, tenslotte, wordt in negatieve richting voorspeld door extraversie.

Wanneer gekeken wordt naar de voorspellende waarde van de persoonlijkheids-

kenmerken afzonderlijk, blijkt dat een hoge mate van vriendelijkheid samen gaat met

hogere scores op onbewerkt opslaan, externe sturing, leren als het opnemen van

informatie en extrinsieke motivatie. Zorgvuldigheid is geassocieerd met hoge scores

op onbewerkt opslaan en leren als het opnemen van informatie. Een hoge mate van

emotionele stabiliteit gaat gepaard met lage scores op de schalen externe sturing,

leren als het opnemen van informatie en extrinsieke motivatie. Extraversie is een

negatieve voorspeller van intrinsieke motivatie; openheid hangt in positieve zin

samen met het integreren en de zelfsturing.

Tabel 4. Betagewichten van persoonlijkheidskenmerken als voorspeller van
leerconcepties en leeroriëntaties (gewichten tussen -.05 en -05 weggelaten); proporties
verklaarde variantie (R2); significantieniveaus van de bijbehorende F-waarden.

Leerconcepties Leeroriëntaties
Opname Opbouw Extrinsieke Intrinsieke

motivatie motivatie
Vriendelijkheid .13` .15' .11
Zorgvuldigheid .15" .06 -.10
Emotionele stabiliteit -.18" -.09 -.17" -.06
Extraversie -.06 -.14`
Openheid .10 .12
Rz .08 .01 .04 .03
F 6.51 "' 1.03 3.39" 2.32'

'p~.05;"p~.01;"'p~.001
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4.2..? Conclusies

Uit de resultaten van de regressieanalyses komt een aantal betekenisvolle relaties
tussen persoonlijkheidskenmerken en leerstijlvariabelen naar voren. Op basis van de
gevonden relaties kan een onderscheid worden gemaakt tussen leerstijlvariabelen die
geassocieerd zijn met een oppervlakkige, reproductieve benadering van
leerprocessen en leerstijlvariabelen die geassocieerd zijn met een diepere, meer
constructieve benadering van leerprocessen. Aan de reproductieve kant worden
hiermee de verwerkingsstrategie onbewerkt opslaan, de regulatiestrategie externe
sturing, de leerconceptie opname van informatie en de leeroriëntatie extrinsieke
motivatie bedoeld (vergelijk de reproductieve leerstijl die door Vermunt (1992)
onderscheiden wordt; zie hoofdstuk 1). De overige vier schalen van de ILS-MBO
kunnen inhoudelijk worden geassocieerd met de betekenisgerichte leerstijl die door
Vermunt is beschreven en hebben te maken met een constructieve benadering van
het leren. Dit betreft de verwerkingsstrategie integreren, de regulatiestrategie
zelfsturing, de leerconceptie opbouwen van kennis en de leeroriëntatie intrinsieke
motivatie.

De persoonlijkheidskenmerken die in dit onderzoek zijn opgenomen blijken ofwel
gerelateerd aan variabelen die op de constructieve benadering betrekking hebben,
ofwel aan de variabelen die genoemd zijn met betrekking tot de reproductieve
benadering van leerprocessen. Een hoge mate van vriendelijkheid, een hoge mate
van zorgvuldigheid en een lage mate van emotionele stabiliteit, verhogen blijkbaar
de kans op een reproductieve benadering van het leren. Dezelfde persoonlijkheids-
kenmerken zijn in het geheel niet gerelateerd aan leerstijlvariabelen die betrekking
hebben op een constructieve benadering. Deze constructieve benadering lijkt enkel
beïnvloed te worden, in positieve zin, door een hoge mate van openheid voor nieuwe
ervaringen. De mate van extraversie die een individu aan de dag legt heeft
nauwelijks gevolgen voor scores op de leerstijlvariabelen.

Deze resultaten zijn in overeenstemming met resultaten die door Blickle (1996) zijn
gevonden onder junior and senior college students. Daar blijkt zorgvuldigheid
samen te hangen met een factor die learning discipline wordt genoemd, terwijl
openheid correleert met een factor die elaboration wordt genoemd en representatief
is voor een zogenaamde diepere verwerkingsstrategie. Ook Geisler-Brenstein,
Schmeck en Hetherington (1996) rapporteren een significante positieve correlatie
tussen openheid en wat bij hen reflective learning wordt genoemd. Zorgvuldígheid is
in hun onderzoek geassocieerd met agentic and methodological learning.

In het hier gerapporteerde onderzoek onder mbo-leerlingen zijn vergelijkbare
relaties gevonden. Geconcludeerd kan worden dat een hoge mate van zorgvuldigheid
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in het algemeen een oppervlakkige benadering van leren in de hand werkt, terwijl
een hoge mate van openheid juist een diepere benadering van het leren bevordert.

Volgens De Raad (1996) is naast zorgvuldigheid en openheid ook extraversie

relevant voor leren en onderwijs. Ook in de studie van Blickle (1996) is extravérsie

gerelateerd aan leerstijlfactoren. Echter, bij Blickle blijkt extraversie voor junior

college students samen te gaan met de factor elaboration, terwijl onder senior

college students sprake was van samenhang met de factor learning discipline. In

onze studie is de rol van extraversie minimaal. Deze is in het geheel niet gerelateerd

aan verwerkings- of regulatiestrategieën, noch aan leerconcepties. Extraversie is

enkel, in negatieve zin, gerelateerd aan de intrinsieke motivatie.

Vriendelijkheid en emotionele stabiliteit worden in het algemeen niet als

voorspeller van leerstijl-gerelateerde variabelen aangemerkt. In onze studie blijken

ze echter wel een rol van betekenis te spelen. Mogelijk is dit een gevolg van

verschillen in de gebruikte meetinstrumenten en verschillen in het gehanteerde

leerstijlenconcept. Onderzoek waarin het leerstijlenmodel van Vermunt wordt

gehanteerd en in relatie wordt gebracht met persoonlijkheidskenmerken is tot op

heden schaars.
Busato (1998) heeft wel een dergelijke studie verricht en vond tot op zeker hoogte

resultaten die overeen komen met de hier gevonden resultaten. De betekenisgerichte

leerstijl is ook daar enkel gecorreleerd aan openheid; de reproductiegerichte leerstijl

heeft positieve coirelaties met zorgvuldigheid, vriendelijkheid en extraversie

(Busato, 1998, p.59). Vermetten, Lodewijks en Vermunt (in druk) hebben de relatie

tussen persoonlijkheidskenmerken en verwerkingsstrategieën in kaart gebracht,

resulterend in een vergelijkbaar beeld. Openheid is ook hier gerelateerd aan diepe

verwerkingsstrategieën, terwijl vriendelijkheid en zorgvuldigheid samenhangen met

oppervlakkige strategieën.

Zowel uit het hier beschreven onderzoek als uit genoemde studies van andere

onderzoekers blijkt dat zorgvuldigheid en openheid eenduidig samenhangen met

leerstijlen en leeraanpakken. Zorgvuldigheid verhoogt de kans op een oppervlakkige

benadering van het leren en openheid vergroot de kans op een diepere, meer

constructieve benadering. De rol van de overige drie persoonlijkheidsdimensies is

wisselend en lijkt afhankelijk van het gehanteerde leerstijlenconcept. In geval van

een aanpak-gebaseerde conceptualisatie, zoals hier gehanteerd, verklaren

persoonlijkheidskenmerken slechts een geringe mate van de variantie in

leerstijlvariabelen. Voor een verklaring van de overige variantie zal naar andere

factoren moeten worden gekeken. Wellicht spelen andere persoonsgebonden

variabelen als intelligentie, geslacht, of leeftijd een rol, of is een deel van de

variantie toe te schrijven aan verschillen in de leeromgeving.
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4.3 Intelligentie en leerstijlvariabelen

"No concept in the history of psychology has had or continues to have as great an
impact on everyday life in the Western world. " (Scarr, 1989, In: Gustafsson 8c
Undheim, 1996, p. 190). Het concept waar Scarr het hier over heeft is intelligentie.

In de talloze definities die in de loop der tijd zijn opgesteld, wordt intelligentie
vrijwel altijd opgevat als samengesteld uit verschillende (veelal cognitieve) aspecten.
Consequent hoge en positieve correlatie tussen verschillende intelligentietests
leidden tot de notie van één achterliggende verklarende variantiebron. Reeds in 1904
werd deze door Spearman omschreven als de algernene intelligentie-factor, nog
altijd bekend als de g-factor.

De discussie in het veld van het intelligentieonderzoek heeft zich sindsdien
voornamelijk gecentreerd rond de vraag of intelligentie moet worden gezien als één
algemene factor, of dat er meer vormen van intelligentie bestaan die niet aan elkaar
gerelateerd zijn (Messick, 1992). Thorndike hangt deze laatste opvatting aan (zie
Thorndike, Bregman, Cobb 8L Woodyard, 1927), later gevolgd door Thurstone
(1938), French (195 I) en Guilford (1967). Deze onderzoekers pleiten voor multiple-
jactor theories van intelligentie, waarbij zij de rol van de algemene intelligentie-
factor relativeren of zelfs verwerpen.

Gardner (1983) stelt bijvoorbeeld dat de algemene intelligentiefactor een te
beperkt concept is om verschillen in capaciteiten en vaardigheden van individuen te
beschrijven. In het kader van zijn theory of multiple intelligences beschrijft hij zeven
soorten intelligentie, die wel verbonden zijn met elkaar, maar in wezen
onafhankelijk en duidelijk onderscheidbaar zijn. Naast het traditionele cognitieve
aspect van intelligentie is binnen de kaders van deze theorie ook plaats voor
bijvoorbeeld muzikale intelligentie, interpersoonlijke intelligentie en
intrapersoonlijke intelligentie.

Gardner is niet de enige auteur die aandacht vraagt voor non-cognitieve aspecten
van intelligentie. Sternberg, Wagner, Williams en Horvath (1995) signaleren
bijvoorbeeld dat scores op cognitieve intelligentietests in het algemeen wel positief
samenhangen met maten voor schoolsucces (Gage 8c Berliner, 1998, p. 58), maar
niet of nauwelijks met de mate van succes in het oplossen van alledaagse en
praktische problemen. Voor het succesvol omgaan met dergelijke problemen zou
praktische intelligentie benodigd zijn (practical intelligence; Sternberg , Wagner,
Williams en Horvath, 1995).

Centraal in dit concept staat de tacit knowledge, ook wel impliciete kennis
genoemd (zie ook Sternberg, 1998b). Deze wijkt afvan de meer formele kennis in de
zin dat impliciete kennis meer actie-georiënteerd is, zonder hulp van anderen wordt
vergaard en niet of nauwelijks verbaal kan worden geëxpliciteerd. Scores op

88



praktische intelligentieteststo correleren in het algemeen laag met scores op

cognitieve intelligentietests, waardoor de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat hier

inderdaad sprake is van verschillende vormen van intelligentie (Sternberg et al.,
1995). Critici stellen echter dan we hier niet te maken hebben met een nieuwe vorm

van intelligentie, maar veeleer met een vorm van taak-gerelateerde domein- of

voorkennis (zie Schmidt 8r. Hunter, 1993).

Het meest gangbare onderscheid binnen de cognitieve benadering van intelligentie is

het onderscheid tussen fluid en crystallized intelligence, veelal aangeduid met

respectievelijk Gf en Gc (Cattell, 1943; 1963; Horn 8z Cattell, 1966; Guilford, 1980).

Hierbij worden Gf en Gc opgevat als hiërarchisch ondergeordend aan de algemene g-

factor. Fluid intelligence (Gn heeft betrekking op de redeneervaardigheden en

hogere mentale processen die een individu in aanleg bezit, terwijl de crystallized

intelligence (Gc) gezien wordt als een weergave van de hoeveelheid kennis en

ervaring die iemand in de loop der tijd heeft opgedaan. Gc is dan het product van de

interactie tussen Gf en omgevingsfactoren als het genoten onderwijs, de cultuur

waarin men leeft en de ervaringen die men heeft opgedaan. Van de fluid intelligence
wordt ook wel gezegd dat deze verwijst naar de potentie om te leren.

Carroll ( 1993) plaatst deze twee vormen van intelligentie in het midden van een

hiërarchische ordening in drie strata. Het bovengeordende algemene niveau wordt

gevormd door de g-factor; het ondergeordende niveau beslaat specifieke

vaardigheden die gebonden zijn aan een bepaalde context. Veel van de beschikbare

intelligentietests of subtests betreffen dit laatste niveau. Kline ( 1991; 1995) stelt dat

men voor het meten van Gf het best gebruik kan maken van tests op het gebied van

matrices, non-verbale analogieën, cijferreeksen of ruimtelijke figuren. Voor Gc

komen eerder tests in aanmerking die te maken hebben met het begrijpen van

informatie, kennis van verbale analogieën of vocabulaire. Riding en Rayner (1998)

concluderen dat items die het minst een beroep doen op prior learning, de meeste

kans maken op het in kaart brengen van Gf (p. 106).

Zowel in verband met de crystallized als de fluid intelligence speelt het leren dus

een grote rol. Eerstgenoemde heeft betrekking op het resultaat van leerprocessen (in

brede zin); laatstgenoemde op de potentie tot leren zelf. Elshout (1988) stelt verder

dat intelligentie het leerproces bevordert en dat er sprake is van een causaal verband

tussen deze twee. Riding en Rayner (1998) leggen de nadruk juist op de

intermediërende rol van leerstrategieën en -ervaringen bíj het tot stand komen van

crystallized intelligence uit fluid intelligence.

'~ Praktische intelligentie wordt gemeten door de respondent een praktisch probleem voor te leggen en zijn reactie te
vergelijken met de reactie van een expert op het desbetreffende gebied.
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The ability to learn wordt dan ook in het algemeen als een essentieel onderdeel van
intelligentie gezien, naast het om kunnen gaan met abstracties en het op kunnen
lossen van nieuwe problemen (Snyderman 8c Rothman, 1987). Geconcludeerd kan
worden dat intelligentie en leren twee variabelen vormen die welhaast
vanzelfsprekend met elkaar te maken hebben. Het is daarom opmerkelijk dat ze tot
op heden niet vaak in samenhang zijn onderzocht (Boekaerts 8c Simons, 1993).
Onderzoek naar intelligentie in de context van leren richt zich eerder op
leerresultaten dan op het leerproces zelf. Uit vrijwel al dit onderzoek blijkt dat
intelligentie, naast voorkennis, een belangrijke voorspeller is van leerprestaties
(Elshout, 1985; Elshout 8c Veenman, 1992; Elshout-Mohr, 1992; Sternberg 8i
Kaufman, 1998; Veenman, Elshout 8c Busato, 1994). Het schaarse onderzoek dat
verricht is naar de relatie tussen intelligentie en leerprocessen wijst erop dat
regulatiestrategieën of inetacognitieve vaardigheden laag maar positief correleren
met intelligentie (Minnaert 8i Janssen, 1999; Veenman 8c Elshout, 1992) en dat ook
cognitieve strategieën gedeeltelijk samenhangen met intelligentie (Veenman, Elshout
8z Busato, 1994).

Busato is een van de weinigen die de relatie tussen intelligentie en de door
Vermunt gedefinieerde leerstijlen heeft onderzocht. Intelligentie werd in zijn
onderzoek vastgesteld met zes tests, die samen een goede afspiegeling vormen van
de g-factor (Guilford, 1980). Uit zijn eerste onderzoek (Busato, Prins, Hamaker 8z
Visser, 1995) blijkt een positieve samenhang van intelligentie met diepe
verwerkingsstrategieën en met zelfsturing van leerinhoud. Verder wordt hier een
negatieve correlatie gerapporteerd tussen intelligentie en stuurloos leergedrag, de
leerconcepties opname van kennis en samen studeren, en alle leeroriëntaties met
uitzondering van de persoonlijke interesse. Op leerstijlniveau blijkt intelligentie
positief samen te hangen met de betekenisgerichte leerstijl en negatief inet de
ongerichte leerstijl. Een tweede onderzoek waarin intelligentie werd meegenomen
(Busato, 1998) laat echter iets andere resultaten zien. De negatieve correlatie tussen
intelligentie en de ongerichte leerstijl wordt opnieuw gevonden, maar de positieve
correlatie met de betekenisgerichte leerstijl niet. In plaats daarvan is hier een
negatieve correlatie tussen intelligentie en de reproductieve leerstijl zichtbaar.

In een onderzoek van Van Rossum (1997), waarin intelligentie werd vastgesteld
met behulp van de DAT'83 subtests 'woordenlijst' en 'figuren reeksen', is geen enkele
significante correlatie gevonden tussen scores op deze subtests en leerstrategieën
(verwerkings- noch regulatiestrategieën). Wel is er sprake van een negatieve
samenhang tussen deze scores en de leerconceptie 'samen studeren' en een negatieve
correlatie tussen scores op de figuren reeksen en de leeroriëntaties
beroepsgerichtheid en persoonlijke interesse. Deze resultaten zijn congruent met de
resultaten uit het onderzoek van Busato en zijn collega's uit 1995.
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In het onderzoek waarvan in deze paragraaf verslag wordt gedaan staat de vraag

centraal in hoeverre, binnen het beroepsonderwijs, leerstijlvariabelen voorspeld

kunnen worden door intelligentie. Gezien de resultaten van bovengenoemde studies

en de theorievorming rond intelligentie, mag worden verwacht dat intelligentie

positief zal samenhangen met de diepere verwerkingsstrategieën en met zelfsturing,
en negatief zal samenhangen met de oppervlakkige strategieën en de externe sturing.

Met betrekking tot de leerconcepties en de leeroriëntaties verwachten we een

positieve samenhang van intelligentie met 'opbouw van kennis' en met intrinsieke
motivatie en een negatieve samenhang tussen intelligentie en 'opname van

informatie' en exMnsieke motivatie.

4.3.1 Methode

Materiaal

Intelligentie werd vastgesteld aan de hand van de subtests ruimtelijk inzicht en

analogieën van de Differentiële Aanleg Testserie, uitgave 1983 (DAT'83). De DAT

is een paper and pencil-test die groepsgewijs kan worden afgenomen. De subtest

ruimtelijk inzicht bestaat uit 60 opgaven waarbij de respondent uit vier alternatieven

de juiste (veelal geroteerde) ruimtelijke weergave van een tweedimensionale uitslag

moet vaststellen. Hiervoor krijgt een respondent maximaal 25 minuten de tijd. De

scores die behaald worden op deze subtest worden beschouwd als representatief voor

Gf. De subtest analogieën bestaat uit 50 opgaven waarbij de respondent uit vijf
alternatieven het juiste woordpaar moet aankruisen. Het gaat hierbij om verbaal
abstractievermogen en constructief denken, beide beschouwd als belangrijke
aspecten van Gc. De tijdslimiet voor deze subtest ligt op 20 minuten. De subtests
ruimtelijk inzicht en analogieën vormen samen een goede afspiegeling van de
algemene g-factor.

Voor beide subtests zijn opgavenboekjes en aparte antwoordvellen beschikbaar.

Bij de scoring van de antwoorden wordt uitgegaan van het aantal juiste antwoorden.

Er zijn normtabellen beschikbaar voor verschillende groepen respondenten, waarvan

de normgroep 18 tot 25 jarigen die in het bezit zijn van een mavo-diploma, het

dichtst in de buurt komt van de respondentengroep in dit onderzoek. Gezien de

vraagstelling in het huidige onderzoek is een dergelijke normering echter niet

relevant. In dit onderzoek maken we daarom gebruik van de ruwe scores: het aantal

juiste antwoorden.
Om leerstijlvariabelen in kaart te brengen is gebruikt gemaakt van de in hoofdstuk

2 beschreven ILS-MBO. Betrouwbaarheden van de schalen in de ILS-MBO
varieerden voor de respondentengroep in dit onderzoek van .66 tot .92 (Cronbach a).
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Respondenten en procedure

Aan dit onderaoek werkten 173 tweedejaars mbo-leerlingen uit verschillende
scholengemeenschappen voor beroepsonderwijs mee. Van deze respondenten waren
er 30 afkomstig uit de economische sector, 86 uit de sector techniek en 57 uit de
dienstverlenende sector. De gemiddelde leefrijd bedroeg 17.8 jaar (standaarddeviatie
.49); er waren 108 mannelijke en 65 vrouwelijke respondenten. Aan de respondenten
werd voorafgaande aan de vragenlijstafname door hun docent gevraagd
medewerking aan dit onderzoek te verlenen. De docenten zelf stelden hun
mentoruren ter beschikking voor de vragenlijstafname en bleven aanwezig bij het
onderzoek. De onderzoeker gaf een korte uiteenzetting over het doel van het
onderzoek en een instructie bij de in te vullen vragenlijsten. Deelname geschiedde
steeds vrijwillig. Respondenten werden niet financieel beloond voor hun
inspanningen maar konden wel op verzoek hun individuele testuitslagen ontvangen.
Ongeveer 700~o van de respondenten gaf aan geïnteresseerd te zijn in de eigen
uitslagen en ontving een aantal weken na het onderzoek feedback hierover.

Gezien de tijdslimiet die vastgesteld is voor de beide DAT'83 subtests, zijn deze
altijd als eerste afgenomen, waarna de respondent de ILS-MBO zonder tijdsdruk in
kon vullen. De volgorde van de DAT'83 subtests werd per groep afgewisseld.

4..3.2 Resultaten

In tabel 5 is een overzicht gepresenteerd van de scores die door de
respondentengroep in dit onderzoek behaald zijn op de ILS-MBO en de DAT'83

subtests analogieën en ruimtelijk inzicht. Omdat deze respondentengroep reeds
geselecteerd is naar onderwijsniveau (allen tweedejaars mbo-leerlingen) kan men
zich afvragen of er voldoende spreiding in de intelligentiescores bestaat om
eventuele samenhangen met leerstijlvariabelen vast te kunnen stellen. Gezien de
standaarddeviaties van de DAT'83 subtest-scores is er inderdaad voldoende
spreiding om statistische analyses mogelijk te maken. Intercorrelaties tussen de
variabelen worden gegeven in bijlage F.

Ter bepaling van de voorspellende waarde die intelligentiescores hebben voor
leerstijlvariabelen is een serie multipele regressieanalyses uitgevoerd waarin steeds de
scores op de DAT'83 subtests als predictoren zijn ingevoerd. Als afhankelijke variabelen
werden achtereenvolgens de acht schalen uit de ILS-MBO opgenomen. Gewerkt is met de
ENTER-procedure, om de individuele bijdrage van de voorspellers onafhankelijk van de
andere voorspellers in het model vast te kunnen stellen en tevens om de
regressiecoëfficiënten met elkaar te kunnen vergelijken. De tabellen 6 en 7 tonen de
resultaten van deze multipele regressieanalyses.
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Tabel 5. Gemiddelde schaalscores (M), standaarddeviaties (Sd), laagst behaalde score
(Min) en hoogst behaalde score (Max) op de ILS-MBO-schalen en de DAT'83 subtests
Analogieën en Ruimtelijk inzicht.

M Sd Min Max
Verwerkingsstra tegieën

Onbewerkt opslaan 3.04 .85 1.00 4.86
Integreren 3.19 .71 1.14 5.00

Regulatiestrategieën
Externe sturing 2.67 .53 1.22 4.00
Zelfsturing 2.85 .62 1.11 4.00

Leerconcepties
Opname van informatie 2.99 .65 1.00 4.78
Opbouw van kennis 3.69 .54 2.11 4.67

Leeroriëntaties
Extrinsieke motivatie 4.08 .80 1.17 5.00
Intrinsieke motivatie 3.97 .90 1.00 5.00

DAT'83
Analogieën 22.94 9.06 5.00 47.00
Ruimtelijk inzicht 37.96 11.48 1.00 59.00

Noot. Voor de schalen op de ILS-MBO is de laagst mogelijke score 1 en de hoogst mogelijke score 5; voor de
subtest Analogieën is 0 de laagst mogelijke score en 50 de hoogst mogelijke score; voor de subtest Ruimtelijk
Inzicht geldt een laagst mogelijke score van 0 en een hoogst mogelijke score van 60.

Tabe16. Betagewichten van DAT'83 subtests als voorspeller van verwerkingsstrategieën
en regulatiestrategieën ( gewichten tussen - .05 en -05 weggelaten); proporties verklaarde
variantie ( RZ); significantieniveaus van de bijbehorende F-waarden.

Verwerkingsstrategieën Regulatiestrategieën
Onbewerkt Integreren Externe sturing Zelfsturing

opslaan
Analogieën -.22" .13 -.08
Ruimtelijk inzicht -.20' -.11 -.12
RZ .14 .02 .01 .02
F 13.56"' 1.31 .93 1.99

'p~.05;"p~.01

Tabel 7. Betagewichten van DAT83 subtests als voorspeller van leerconcepties en
leeroriëntaties ( gewichten tussen -.05 en -05 weggelaten); proporties verklaarde variantie
(Rz); significantieniveaus van de bijbehorende F-waarden.

Leerconcepties Leeroriëntaties
Opname Opbouw Extrinsieke Intrinsieke

motivatie motivatie
Analogieën -.13
Ruimtelijk inzicht -.25'" .09
Rz .02 .06 .01 .00
F 1.64 5.17"' 1.24 .01

'p~.05;"p~.01

93



In deze tabellen is te zien dat met de ILS-MBO gemeten leerstijlvariabelen
nauwelijks kunnen worden voorspeld uit intelligentiegegevens. Van de acht schalen
in de ILS-MBO zijn er slechts twee die samenhangen met scores op analogieën of
ruimtelijk inzicht. Hoge scores op de beide DAT'83 subtests leiden tot lage scores op
de verwerkingsstrategie onbewerkt opslaan. Hoge scores op de subtest ruimtelijk
inzicht leiden tevens tot lage scores op de leerconceptie opbouwen van kennis.

4.3.3 Conclusies

De vastgestelde relaties tussen intelligentie en leerstijlvariabelen blijken zich te
beperken tot de cognitieve verwerkingsstrategie onbewerkt opslaan en de
leerconceptie opbouwen van kennis. Hoge scores op de DAT'83 subtests analogieën
en ruimtelijk inzicht vergroten de kans op lage scores voor de verwerkingsstrategie
onbewerkt opslaan, maar zijn niet gerelateerd aan het integreren, noch aan de
regulatiestrategieën. De in de inleiding van deze paragraaf uitgesproken
verwachting, dat intelligentie positief zou samenhangen met een constructieve
benadering van het leerproces en negatief inet een reproductieve benadering, is dus
maar ten dele uitgekomen.

Busato, Prins, Hamaker en Visser (1995) vonden onder universitaire studenten
een positief verband van intelligentie met de diepe verwerkingsstrategie en de
zelfsturing. In ons onderzoek onder mbo-leerlingen wordt een negatief verband met
de oppervlakkige verwerkingsstrategie gevonden. Hoewel deze resultaten niet
helemaal met elkaar in overeenstemming zijn, spreken ze elkaar ook niet tegen.
Ditzelfde geldt voor het verschil tussen Busato's studies uit 1995 en 1998. In de
eerste studie blijken andere variabelen significant gerelateerd aan intelligentie dan in
de tweede studie, maar er is geen sprake van conflicterende ondercoeksresultaten.
De gevonden verbanden blijken niet van richting te veranderen, maar zijn ook niet
altijd zichtbaar.

Ondanks verschillen in onderzoekspopulatie, verschillen in conceptualísatie van
de leerstijlvariabelen en verschillen in de keuze voor de gebruikte ínstrumenten om
intelligentie vast te stellen, wijzen alle onderzoeksresultaten erop dat intelligentie
positief samenhangt met het gebruik van constructieve verwerkings- en
regulatiestrategieën, en negatief inet het gebruik van reproductieve strategieën. Of,
zoals Boekaerts en Simons stellen: "We zouden het ook zo kunnen formuleren, dat
intelligente mensen vaker beschikken over geschikte cognitieve strategieën en
leerstrategieën dan minder intelligente mensen, zonder dat dit overigens automatisch
het geval is." (Boekaerts 8t Simons, 1993, p.79). Met deze laatste toevoeging doelen
zij op het gegeven dat ook minder intelligente mensen geschikte cognitieve
strategieën ter beschikking kunnen hebben, veelal als gevolg van een wat ruimere
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ervaring binnen een vakgebied. Deze stelling wordt bevestigd door het kleine
verklaarde deel in de variantie van leerstijlvariabelen; intelligentie laat een groot

deel van het leren onverklaard, waardoor ruimte overblijft voor andere variabelen.

Ook onderzoek naar de rol van voorkennis (Minnaert 8z Janssen, 1999; Veenman 8c

Elshout, 1992) wijst erop dat een gebrek aan intelligentie gecompenseerd kan

worden door de aanwezigheid van domeinspecifieke kennis.

A1 met al kan worden geconcludeerd dat de resultaten met betrekking tot de
verwerkingsstrategieën en de regulatiestrategieën in de lijn der verwachting kunnen
worden geïnterpreteerd. Voor de leerconcepties en de leeroriëntaties ligt de situatie

anders. Vanuit het idee dat leerconcepties invloed uitoefenen op de keuze van

verwerkingsstrategieën zou men verwachten dat relaties met intelligentie

vergelijkbaar zijn met de relaties tussen verwerkingsstrategieën en intelligentie. Zo

verder geredeneerd, zou een negatief verband tussen intelligentie en onbewerkt

opslaan samen kunnen gaan met een negatief verband tussen intelligentie en de

leerconceptie opname van informatie of een positief verband tussen intelligentie en

de leerconceptie opbouw van kennis. De data geven echter geen steun voor deze

redenering. Het verband tussen ruimtelijk inzicht en de leerconceptie opbouwen van

kennis is negatief van aard en staat daarmee haaks op de zojuist gepresenteerde

ideeën.
Wellicht speelt de kleine omvang van de respondentengroep hier een rol. Het is

mogelijk dat daardoor verbanden die in de onderzoekspopulatie bestaan, niet ten

volle worden gerepresenteerd. In toekomstig onderzoek zou men daarom een

uitgebreidere steekproef van respondenten moeten benaderen.

4.4 Discussie

Het gezamenlijk thema van de twee in dit hoofdstuk gepresenteerde studies wordt

gevormd door de vraag in hoeverre leerstijlen onderscheiden kunnen worden van

andere psychologische constructen, te weten persoonlijkheid en intelligentie. Zowel
in het onderzoek met persoonlijkheidskenmerken als in het onderzoek met
intelligentie als voorspeller van leerstijlvariabelen, blijken de bètagewichten niet

bijzonder groot en de proporties verklaarde variantie zelfs laag te zijn. Dit betekent

dat een belangrijk deel van de variantie in de afhankelijke variabelen onverklaard

blijft en niet kan worden voorspeld door de predictoren. Geconcludeerd kan worden

dat de variabelen die in het leerstijlenmodel van Vermunt zijn opgenomen, andere

fenomenen representeren dan verschillen in persoonlijkheid of intelligentie.

Ten aanzien van persoonlijkheidskenmerken kan vastgesteld worden dat de door

Furnham (1992) en Jackson en Lawty-Jones (1996) aangevoerde overlap tussen

persoonlijkheid en leerstijl niet wordt teruggevonden. Wanneer van een dergelijke
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overlap sprake was geweest, zou dat hebben geresulteerd in hoge bètagewichten en
grote proporties verklaarde varíantie. Zoals echter reeds in de inleiding van paragraaf
4.2 naar voren werd gebracht, heeft de veronderstelde samenhang eerder betrekking
op Kolb-achtige dan op aanpak-gebaseerde leerstijlconstructen zoals het hier
gehanteerde model van Vermunt (1992). De resultaten van ons onderzoek zijn dan
ook eerder in overeenstemming met de resultaten van de studies van Blickle (1996)
en van Geisler-Brenstein, Schmeck en Hetherington (1996), die wel uitgingen van
aanpak-gebaseerde leerstijlconstructen.

Met betrekking tot intelligentie is te zien dat een hogere mate van intelligentie de
kans op oppervlakkige verwerkingsstrategieën verkleint, wat in de lijn der
verwachting ligt en congruent is met de resultaten van ander onderzoek (Busato,
1998; Busato, Prins, Hamaker 8c Visser, 1995). Opmerkelijk is echter de negatieve
relatie tussen scores op de DAT'83 subtest ruimtelijk inzicht, representatief voor

fluid intelligence, en de leerconceptie opbouwen van kennís. Deze leerconceptie
wordt als kenmerkend voor de constructieve benadering van het leerproces gezien en
zou daarom positief gerelateerd moeten zijn aan intelligentie.

De resultaten van beide onderzoeken combinerend, kunnen we vaststellen dat een
reproductieve benadering van het leerproces (onbewerkt opslaan van informatie,
externe sturing, een leerconceptie waarin het opnemen van informatie centraal staat
en een extrinsieke motivatie) sterker gerelateerd is aan persoonlijkheidskenmerken
en intelligentie dan een constructieve benadering. Een hoge mate van
vriendelijkheid, een hoge mate van zorgvuldigheid, een lage mate van emotionele
stabiliteit en een lage intelligentie gaan gepaard met aspecten van de reproductieve
benadering van het leren. De percentages verklaarde variantie liggen met betrekking
tot deze reproductieve benadering hoger dan ten aanzien van de constructieve
benadering.

Een interessant gegeven, ook in het licht van mogelijke onderwijsinnovaties die
gericht zijn op de ontwikkeling van zelfstandig leervermogen, is het ontbreken van
substantiële relaties tussen persoonlijkheidskenmerken of intelligentie en een
constructieve benadering van het leerproces. Zelfstandig leervermogen wordt
immers geassocieerd met constructieve leerprocessen en zelfsturing. Wat de
persoonlijkheidskenmerken betreft blijken deze variabelen enkel gerelateerd te zijn
aan de persoonlijkheidsdimensie openheid voor nieuwe ervaringen. We willen er
hier op wijzen dat deze persoonlijkheidsdimensie, binnen het Big Five-model, de
minst duidelijk omschreven dimensie is waarover de minste consensus bestaat.

Daar waar de onderzoeken in dit hoofdstuk hebben bijgedragen aan het inzicht in
de determinanten van de reproductieve benadering van het leerproces, is weinig
helderheid ontstaan omtrent de constructieve benadering. Deze heeft geen duidelijke
basis in intelligentie, en voor zover er een basis binnen de persoonlijkheids-
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kenmerken bestaat is dat het geval met betrekking tot een relatief onduidelijk

concept als openheid (zie ook Slaats, Van der Sanden óc Lodewijks, 1997). Hoewel

er dus vragen blijven bestaan omtrent de determinanten van constructieve

leerprocessen bij de lerende, kunnen hierin ook lichtpunten worden gezien vooT het

onderwijs. Immers, indien dergelijke processen verankerd zouden zijn in

persoonlijkheid of intelligentie, zou er weinig ruimte bestaan voor beïnvloeding of

ontwikkeling ervan via onderwijsinnovaties.
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Hoofdstuk 5
Leerstijlen van leerlingen

in het mbo

5.1 Inleiding

Tot nog toe zijn in dit boek alle analyses met de ILS-MBO-data op schaalniveau
uitgevoerd. Daarbij werd gesproken van leerstijlvariabelen (wanneer verwezen werd
naar de afzonderlijke schalen uit de ILS-MBO) of leerstijicomponenten (waarmee de
vier componenten uit het model van Vermunt (1992) werden aangeduid). Volgens
Vermunt kan men pas spreken van een leerstijl wanneer er sprake is van een

samenhangend geheel van de vier componenten: verwerkingsstrategieën, regulatie-

strategieën, leerconcepties en leeroriëntaties. In zijn proefschrift komt hij tot een

beschrijving van vier leerstijlen, gebaseerd op een factoranalyse van de schalen in

zijn vragenlijst (Vermunt, 1992, p. 116-117). Deze factoranalyse resulteerde in vier
onafhankelijke factoren, die vervolgens als leerstijlen werden geïnterpreteerd (zie
ook hoofdstuk 1).

Een factor geeft echter enkel inzicht in de groepering van de variabelen die in de
factoranalyse zijn opgenomen en kan niet zonder meer worden gebruikt om personen
te typeren. Wanneer uit een analyse vier orthogonale factoren naar voren komen, wil

dat zeggen dat er vier onafhankelijke groepen van variabelen te onderscheiden zijn,
die elk een gezamenlijke variantiebron hebben. Het geheel aan variabelen kan dan
gereduceerd worden weergegeven aan de hand van de vier factoren. Om nu iets over
individuele respondenten te kunnen zeggen, dienen alle vier de factoren in
samenhang te worden beschouwd. Bij het bepalen van iemands leerstijl, volgens
Vermunts definitie kenmerkend voor een bepaalde persoon in een bepaalde periode,
moet dus informatie worden betrokken over alle factoren. Het is daarom onze

mening dat een dergelijke factor beter kan worden geïnterpreteerd als een

onderliggende dimensie van leerstijlen, en dat het de combinatie van deze dimensies

is die als leerstijl dient te worden beschouwd. In dit hoofdstuk wordt dit idee verder
uitgewerkt met betrekking tot de leerstijlen van leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs.

Naast de hieruit resulterende beschrijving van leerstijlen, wordt tevens ingegaan
op de rol van een aantal variabelen waarvan aangenomen wordt dat ze samenhangen
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met leerstijlen. In dit verband bespreken we zowel een aantal persoonsgebonden als
omgevingsgebonden factoren, uitgaande van het idee dat een leerstijl gevormd wordt
in de wisselwerking tussen persoon en omgeving (Schmeck, Geisler-Brenstein 8t
Cercy, 1991; zie ook hoofdstuk 1). Aan de kant van de omgevingsfactoren bespreken
we het leerstofdomein, de aard van de huidige opleiding (lang of kort) en de
gevolgde vooropleiding. Verschillen in kenmerken van de huidige of eerder ervaren
onderwijscontext, zoals ervaring met didactische werkvormen of wijze van toetsing,
ofkenmerken van het leerstofdomein kunnen hun weerslag vinden in door leerlingen
uitgevoerde leerstrategieën en opgebouwde leerconcepties (zie bijvoorbeeld Brown,
Collins 8z Duguid, 1989; Byrnes, 1995; Collins, Brown óc Newman, 1989;
Laurillard, 1979; Lonka, Joram 8c Bryson, 1996; Ramsden, 1988; Schellings, Van
Hout-Wolters 8z Vermunt, 1996; Vermetten, 1999; Vermetten, Vermunt 8L
Lodewijks, 1995; Vermunt, Lodewijks 8c Simons, 1986). Wat betreft de
persoonsgebonden variabelen komen het geslacht van de respondenten, hun
persoonlijkheidskenmerken en intelligentiescores aan bod (zie ook hoofdstuk 4).

Het leerstijlenmodel van Vermunt heeft intussen op grote schaal bekendheid
verworven binnen het universitaire onderwijs (zie Busato, Prins, Hamaker 8z Visser,
1995; Schouwenburg, 1996) en het hoger beroepsonderwijs (Roosendaal, 1994;
Vermunt, 1995; Weersink, 1996). Ook in de onderbouw en de bovenbouw van het
voorgezet onderwijs zijn diverse studies uitgevoerd met behulp van Vermunts
Inventaris Leerstijlen (Boekaerts, Otten 8z Simons, 1997; Kluvers 8i Simons, 1992;
Koerts, 1995). In het middelbaar beroepsonderwijs worden elementen van Vermunts
leerstijlenmodel gebruikt bij onderzoek en onderwijsinnovaties (Witteman, 1996,
1997).

De ervaringsleertheorie van Kolb ( 1984) en de door hem beschreven leerstijlen
(dromer, denker, doener en beslisser), genieten evenwel meer bekendheid binnen het
beroepsonderwijs dan het leerstijlenmodel van Vermunt (1992). Hoewel de theorie
van Kolb net zo min als het model van Vermunt oorspronkelijk ontwikkeld werd
voor het beroepsonderwijs, is de expliciete aandacht voor het leren uit ervaringen
waarschijnlijk een belangrijke factor in de populariteit van de ervaringsleertheorie.
Kolb (1984) omschrijft leren als "the process whereby knowledge is created through
the transformation of experience" (p. 38). Hij vindt in zowel de filosofie, de
psychologie als de fysiologie steun voor wat hij omschrijft als "two basic structural
dimensions of the learning process." (p. 58). De Nederlandse termen die worden
gebruikt om de leerstijlen van Kolb aan te duiden (denkers, dromers, doeners en
beslissers, zie ~5.3) bezitten bovendien een grotere face validiry dan de terminologie
die Vermunt hanteert.

Critici hebberi evenwel in de loop der jaren hun vraagtekens geplaatst bij het door
Kolb ontwikkelde instrument om deze leerstijlen in kaart te brengen: de Learning
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Style Inventory (LSI). Vooral de betrouwbaarheid, validiteit en houdbaarheid van de

onderliggende structuur van dit instrument worden betwijfeld (Geiger, Boyle 8c

Pinto, 1992; Geller, 1979; Newstead, 1992; Sims, Veres, Watson 8z Buckner, 1986).

Hoewel Honey en Mumford (1992) zijn geslaagd in een poging een betrouwbaarder

versie van Kolbs vragenlijst te ontwikkelen, blijven vraagtekens met betrekking tot

de validiteit van het instrument bestaan (De Ciantis á Kirton, 1996). In dit

hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de Learning Style Inventory van Kolb

betrouwbaar is bij afname onder leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Tevens wordt bekeken hoe de leerstijlen zoals die met Kolbs vragenlijst in kaart

worden gebracht, zich verhouden tot de leerstijlen zoals die met de ILS-MBO

worden onderscheiden.

Samengevat gaat het in dit hoofdstuk om de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke leerstijlen kunnen onder mbo-leerlingen worden onderscheiden? (~ 5.2)

2. Welke verschillen bestaan er tussen groepen mbo-leerlingen, getypeerd naar hun
leerstijl, met betrekking tot de volgende variabelen: aard van de opleiding, sector,

vooropleiding, geslacht, persoonlijkheidskenmerken en intelligentie? (~ 5.2)

3. Wat is de relatie tussen leerstijlen zoals die met de ILS-MBO in kaart worden

gebracht en de leerstijlen die volgens de ervaringsleertheorie van Kolb worden

onderscheiden? (~ 5.3)

5.2 Leerstijlen volgens de ILS-MBO"

In hoofdstuk 2 is reeds beschreven hoe via gesprekken met mbo-leerlingen een

invulling is gegeven aan de componenten uit het leerstijlenmodel van Vermunt en

hoe op basis daarvan de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar Beroeps-

onderwijs (ILS-MBO) werd ontwikkeld. In de huidige paragraaf staat de onderlinge

samenhang tussen de schalen centraal, met als doel tot een beschrijving van

leerstijlen te komen.

5.2.1 Methode

Voor de analyses in deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van de data uit de

voorgaande hoofdstukken, alsmede de data die zijn verkregen in het onderzoek naar

de samenhang tussen de ILS-MBO en de LSI van Kolb (zie ~ 5.3). De afzonderlijke

databestanden zijn voor dit doel samengevoegd. Voor een beschrijving van

" Over deze studie is ook gerapporteerd ín: Slaats, A., Lodewijks, H.G.L.C., á Van der Sanden, J.M.M. (1999). Leaming

styles in vocational education: disciplinary differences. Learning and lnstruction, 9(5), 475-492.
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respondentengroepen, procedures van dataveraameling en gebruikte materialen
wordt verwezen naar relevante paragrafen uit de desbetreffende hoofdstukken.

Om tot een beschrijving van leerstijlen te komen zijn analyses uitgevoerd in twee
stappen. In de eerste stap zijn de schaalscores van de ILS-MBO ingevoerd in een
principale componentenanalyse, met als doel de onderliggende dimensies van
leerstijlen te achterhalen (kenmerkende combinaties van verwerkings- en
regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties). De verkregen factorscores
zijn als nieuwe variabelen bewaard en tijdens de tweede stap ingevoerd in een
clusteranalyse. Hiermee wordt iedere respondent, op basis van zijn factorscores,
ingedeeld in één van de gevormde clusters. Aldus wordt de totale respondentengroep
verdeeld in groepen, overeenkomstig hun leerstijl. Het clusterlidmaatschap (de
toegekende leerstijl) is vervolgens als nieuwe variabele bewaard en gebruikt in de
verdere analyses.

5.2.2 Resu~taten

Leerstijlen volgens de ILS-MBO

Een principale componenten analyse, uitgevoerd op de acht schalen van de ILS-
MBO, resulteerde in een onderscheid tussen twee factoren (zie tabel 1). De eerste
factor bestaat uit een combinatie van positieve ladingen van de verwerkingsstrategie
integreren van nieuwe informatie met bestaande kennis, de zelfsturing, de
leerconceptie leren als het opbouwen van kennis en beide leeroriëntaties. Tevens is

Tabel 1. Factorladingen van schalen in een 2-factoren Principale Componenten Analyse
met oblimin-rotatie (ladingen tussen -.25 en .25 weggelaten).

Factor F1 F2 Factoren en bijbehorende schalen
Eigenwaarde 3.63 1.16
o~o verklaarde variantie 45.3 14.4
Factor-ladingen Constructieve dimensie

.92 Integreren

.85 Zelfsturing

.72 Intrinsieke motivatie
.55 .41 Opbouw van kennis
.45 Extrinsieke motivatie

Reproductieve dimensie
.77 Onbewerkt opslaan
.69 Exteme sturing

.44 .59 Opname van informatie
Noot. De correlatie tussen de factoren bedraagt .33, waardoor voor een oblimin rotatie is gekozen.
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op deze factor een nevenlading te zien van de leerconceptie leren als de opname van

informatie. Factor twee bestaat uit een combinatie van positieve ladingen van de

verwerkingsstrategie onbewerkt opslaan van informatie, de externe sturing en de

leerconceptie leren als de opname van informatie. Tevens is op deze factor een

nevenlading te zien van de leerconceptie leren als het opbouwen van kennis.

Omdat bij beide schalen die betrekking hebben op leerconcepties een dubbele

lading te zien is, zowel op de eerste als op de tweede factor, moet interpretatie van

de factoren voornamelijk geschieden op basis van de overige schalen. Bij de

interpretatie worden wel de hoofdladingen (de hoogste waarde) van de

leerconceptie-schalen meegenomen. Daarmee rekening houdend kan de eerste factor

worden benoemd als de constructieve leerstijldimensie, terwijl de tweede factor de

reproductieve leerstijldimensie vertegenwoordigt.

Een leerstijl kan worden beschreven aan de hand van zowel de hiervoor beschreven

reproductieve als de constructieve dimensie (zie ~6.1). Om de scores op deze twee

dimensies te transformeren tot leerstijlen, zijn eerst twee factorscores

berekend: een voor de reproductieve dimensie en een voor de constructieve

dimensie. Factorscores geven een gewogen combinatie van de afzonderlijke

schaalscores weer. Voor iedere dimensie van leerstijlen geeft de factorscore met één

cijfer weer hoe een bepaalde respondent gescoord heeft op de schalen die bij die

dimensie horen en dus ladingen hebben op de desbetreffende factor. De grootte van

Tabe12. Resultaten clusteranalyse (final cluster centers); aantaal respondenten
per cluster (N).

Clusters (N) Constructieve Reproductieve
dimensie dimensie

Groep 1 (138) Passieve leerstijl -1.40 -1.06
Groep 2 (324) Reproductieve leerstijl -.38 .46
Groep 3 (234) Constructieve leerstijl .33 -.85
Groep 4(218) Veelzijdige leerstijl 1.10 .90

Tabel 3. Schematisch overzicht van leerstijlen en bijbehorende dimensies

Constructieve dimensie
laag

Reproductieve laag
dimensie

hoog

Passieve
leerstijl

Reproductieve
leerstijl

hoog
Constructieve

leerstijl
Veelzijdige

leerstijl
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de factorladingen kan worden gezien als de wegingsfactor waarmee gerekend wordt
(zie tabel 1). Bij iedere respondent moet zowel de constructieve als de reproductieve
dimensie worden gebruikt om tot een typering van leerstijlen te komen. In de
volgende analyse worden daarom de factorscores door middel van clusteranalyse
gecombineerd (zie Noij, Slaats óc Lodewijks, 1995). Met een clusteranalyse worden
respondenten gegroepeerd op basis van de scores die zij voor beide dimensies
toegekend hebben gekregen (zie tabel 2).

De clusteranalyse resulteerde in de vorming van vier groepen respondenten, die van
elkaar verschillen in hun scores op de constructieve en de reproductieve dimensie.
Groep 1 bestaat uit respondenten die op beide aspecten zeer laag scoren. Een
dergelijke combinatie wordt aangeduid als een passieve leerstijl. Groep 2 bevat
respondenten met een lage score op de constructieve dimensie en een hoge score op
de reproductieve dimensie. Een dergelijke combinatie wordt getypeerd als een
reproductieve leerstijl. Groep 3 scoort hoog op de constructieve en laag op de
reproductieve dimensie, en wordt daarom aangeduid als een groep met een
constructieve leerstijl. Groep 4 tenslotte, scoort op beide dimensies hoog. Deze
groep kan veelzijdig worden genoemd. Tabel 3 geeft deze combinaties schematisch
weer.

De vier leerstijlen kunnen als volgt worden omschreven:
l. De constructieve leerstijl. Deze wordt gekenmerkt door een veelvuldig gebruik

van integrerende verwerkingsstrategieën (bijvoorbeeld relaties leggen en
vergelijkingen maken), alsmede een voorkeur voor zelfsturing (de lerende
onderneemt zelf activiteiten die nodig zijn om het leerproces doelgericht te laten
verlopen). Bij deze leerstijl wordt leren gezien als een constructief proces van
kennis opbouwen; dit gaat gepaard met een hoge mate van zowel intrinsieke als
extrinsieke motivatie.

2. De reproductieve leerstijl. Bij deze leerstijl zijn de verwerkingsstrategieën vooral
herhalend van aard (letterlijk memoriseren van informatie en exact inoefenen van
handelingen) en is de regulatie voomamelijk extern gestuurd (de lerende maakt
gebruik van de sturing die door de omgeving wordt geboden, bijvoorbeeld vanuit
boeken, opdrachten, docenten of inedeleerlingen). De heersende opvatting is dat
leren bestaat uit het opnemen van aangeboden informatie. Er is een lage lange-
termijn motivatie.

3. De veelzijdige leerstijl. Hierbij is sprake van relatief hoge score op alle
kenmerken van zowel de constructieve als de reproductieve leerstijldimensie.
Lerenden met deze leerstijlen gebruiken zowel integrerende als herhalende
verwerkingsstrategieën, zowel externe als zelfregulatie. Er is een ruimte
opvatting omtrent wat leren in wezen inhoudt en een hoge motivatie.
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4. De passieve leerstijl. Deze leerstijl wordt gekenmerkt door een gering gebruik

van verwerkingsstrategieën in het algemeen en een tekort aan (externe of zelf-)

sturing. Er is geen duidelijke opvatting over of motivatie tot leren.

Determinanten van leerstijlen

Als mogelijke determinanten van leerstijlen worden de volgende variabelen

aangemerkt: de vooropleiding, de onderwijssector, de aard van de opleiding, het

geslacht van de respondenten, hun persoonlijkheidskenmerken en intelligentiescores.

Met betrekking tot de vier eerstgenoemde, categorische, variabelen zijn kruistabellen

opgesteld om de relatie met leerstijlen in kaart te brengen (zie de tabellen 4 tot en

met 7). Wat betreft de persoonlijkheidskenmerken en de intelligentiescores zijn

Oneway ANOVA's uitgevoerd met 'leerstijl' ( clusterlidmaatschap) als

groeperingsfactor ( tabel 8 en 9).

De significante Chi1 in tabel 4 wijst erop dat de spreiding van respondenten over de

leerstijlen en de verschillende vooropleidingen niet evenredig is. Om er achter te

komen waar in de tabel de scheefheid zit, kunnen de rijpercentages die in de cellen

weergegeven zijn, per kolom worden vergeleken met het kolomtotaal (de verwachte

waarde voor de cellen in de desbetreffende kolom).

In tabel 4 is te zien dat de passieve leerstijl het meest voorkomt bij respondenten

die in het bezit zijn van een havo-diploma en het minst bij respondenten die geen

diploma's bezitten~Z. Met betrekking tot de reproductieve leerstijl zijn het de

respondenten met een mavo-diploma die sterk vertegenwoordigd zijn en degenen

zonder diploma of inet een lbo of vbo-achtergrond die het minst vertegenwoordigd

zijn. Voor de constructieve leerstijl zijn geen verschillen in vooropleiding te

ontdekken. Binnen de groep respondenten met de veelzijdige leerstijl tenslotte, valt

op dat de lagere vooropleidingen (geen diploma of lbolvbo) sterker

vertegenwoordigd zijn dan hogere en algemeen vormende vooropleidingen (mavo en

havo).

In de kruistabel voor leerstijlen en sectoren (tabel 5) is een onevenredige verdeling

van respondenten te zien. In de kolom voor de passieve leerstijl valt op dat deze

binnen de agrarische sector (MAS) vaker voorkomt dan op basis van het kolomtotaal

mag worden verwacht (210~o tegen een verwachte waarde van 15.10~0). Binnen de

" De groep respondenten zonder diploma is divers wat betreft hun vooropleiding. In veel gevallen gaat het om een

afgebroken middelbare schoolopleiding. Ook komt het voor dat respondenten verschillende cursussen hebben gevolgd en

daardoor in het bezit zijn van diverse certificaten, die echter niet opgevat kunnen worden als equivalent aan bijvoorbeeld

een Ibo-, mavo- of havo-diploma.
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groep respondenten met een reproductieve leerstijl blijken leerlingen uit de
economisch sector sterk vertegenwoordigd. Bij de constructieve leerstijl is een
relatief groot aandeel te zien van leerlingen uit de technische sector en bij de
veelzijdige leerstijl zijn dat leerlingen uit de sector dienstverlening.

Ook met betrekking tot de aard van de opleiding (lang of kort) blijkt een
onevenredige verdeling te bestaan (zie tabel 6). Een vergelijking van de
rijpercentages met de kolomtotalen leert dat de grootste onevenredigheid bestaat
binnen de groep respondenten met de veelzijdige leerstijl. Hier blijkt de korte

Tabel 4. Kruistabel voor leerstijlen (kolommen) en vooropleiding (rijen); rijpercentages; Chi~

Geen
diploma's

LBONBO

MAVO

HAVO

Passieve Reproductieve Constructieve Veelzijdige Rijtotalen
leerstij I lee rstij I leerstij I leerstij I

9 34 27 42
B.Or 30.4r 24.1r 37.5j
32 63 54 67

14.8j 29.2r 25.Or 31.Or
65 179 121 85

14.4j 39.8r 26.9r 18.9j
10 16 12 9

21.3r 34.Or 25.5r 19.1j
116 292 214 203
14.1 r 35.4r 25.9r 24.6r

Chi' (Pearson) - 28.51; p ~ .001

112
100r

216
100r

450
100r

Tabel 5. Kruistabel voor leerstijlen ( kolommen) en sector ( rijen); rijpercentages; Chi2

MEAO

MTS

MDGO

MAS

Kolom-
totalen

Passieve Reproductieve Constructieve Veelzijdige
leerstij I leerstijI leerstij I leerstij I

42 151 77 81
12.Or 43.Or 21.9r 23.1 r

18 38 50 26
13.6r 28.8r 37.9r 19.7r

21 57 26 55
13.2r 35.8r 16.4r 34.6r

57 78 81 56
21.Or 28.7r 29.8r 20.6r
138 324 - 234 21g

15.1r 35.4r 25.6r 23.9r
Chi~ (Pearson) - 46.61; p ~ .001

Rijtotalen

351
100r

132
100r

159
100j

272
100r
914
100r
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opleiding sterker vertegenwoordigd dan op basis van het kolomtotaal mag worden

verwacht (38.3o~o tegen een verwachte waarde van 24.80~0). Dit gaat ten koste van de

lange opleiding, die relatief ondervertegenwoordigd is bij de leerlingen met een

veelzijdige leerstijl. Met betrekking tot de overige leerstijlen bestaan er geen

noemenswaardige verschillen tussen de korte en de lange opleidingen.

De sekseverschillen zijn weergegeven in tabel 7. Hier is te zien dat de man~vrouw

verdeling voor de passieve en de veelzijdige leerstijl evenredig is. Met betrekking tot

de reproductieve en de constructieve leerstijl doen zich echter verschillen voor. De

reproductieve leerstijl komt beduidend meer voor bij vrouwen dan bij mannen,

terwijl de constructieve leerstijl juist meer bij mannen dan bij vrouwen voorkomt.

Met betrekking tot persoonlijkheidskenmerken zijn variantieanalyses uitgevoerd met

`leerstijl' als groeperingsvariabele en scores op de BSBBS-25 (zie hoofdstuk 4) als

afhankelijke variabelen. De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in tabel 8.

Tabel 6. Kruistabel voor leerstijlen (kolommen) en aard van de opleiding (rijen);
rijpercentages; Chiz

Korte
opleiding

Lange
opleiding
Kolom-
totalen

Passieve Reproductieve Constructieve Veelzijdige
I ee rst ij I I ee rst ij I I eerstij I I eerstij I

19 60 42 75
9.7j 30.6r 21.4r 38.3j

94 233 169 128
15.1r 37.3j 27.1 r 20.5r
113 293 211 203
13.Sr 35.7r 25.7j 24.8~

Rijtotalen

196
100r

624
100j
820
100j

Chi' (Pearson) - 25.85; p ~ .001

Tabel 7. Kruistabel voor leerstijlen (kolommen) en sekse (rijen); rijpercentages; Chi2

Passieve Reproductieve Constructieve Veelzijdige
leerstijl leerstijl leerstijl leerstijl

Vrouw 47 167 73 109
11.9j 42.2r 18.4r 27.5~

Man 66 123 145 90
15.6~ 29.Oo~ 34.2r 21.2r

Kolom- 113 290 218 199
totalen 13.8~ 35.4~ 26.6~ 24.30~

Chi' (Pearson) - 34.55; p ~ .001

Rijtotalen

396
100r

424
100or
820
100r
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In tabel 8 is te zien dat met uitzondering van zorgvuldigheid, voor alle
persoonlijkheidskenmerken significante hoofdeffecten zijn gevonden. Post Hoc-
toetsing door middel van Tukey's Honestly Significant Difference (HSD; zie bijlage
G) laat zien dat het hoofdeffect voor vriendelijkheid toe te schrijven is aan
verschillen tussen de passieve en de reproductieve leerstijl. Respondenten met een
reproductieve leerstijl scoren hier hoog op; respondenten met een passieve leerstijl
laag. Uit de gemiddelden is verder af te lezen dat ook lerenden met een veelzijdige
leerstijl worden gekenmerkt door een hoge mate van vriendelijkheid. Leerlingen met
een constructieve leerstijl scoren hoog noch laag op dit persoonlijkheidskenmerk.

Verschillen in emotionele stabiliteit zijn te vinden tussen leerlingen met een
reproductieve en leerlingen met een constnuctieve leerstijl, en tussen leerlingen met
een constructieve en een veelzijdige leerstijl. Respondenten met een constructieve
leerstijl kenmerken zich door een hoge mate van emotionele stabiliteit, respondenten
met een reproductieve of veelzijdige leerstijl scoren hier laag op. De gemiddelde
scores van leerlingen met een passieve leerstijl bevinden zich hier tussenin.

Het hoofdeffect van extraversie is toe te schrijven aan een verschil tussen de
groep leerlingen met een passieve en de groep met een constructieve leerstijl. Deze
laatste groep scoort hoog op extraversie; de eerste groep laag. De gemiddelde scores
van respondenten met een reproductieve of een veelzijdige leerstijl bevinden zich
ertussen. Met betrekking tot openheid tenslotte, blijkt dat respondenten met een
constructieve leerstijl significant hoger scoren dan respondenten met een passieve
leerstijl. Leerlingen met een reproductieve leerstijl scoren ook laag op openheid;
leerlingen met een veelzijdige leerstijl scoren gemiddeld.

Tabel 8. Gemiddelde scores en standaarddeviaties (cursief) van persoonlijkheids-
kenmerken per leerstijlengroep; F-waarde Oneway ANOVA's; significantieniveaus.

Passieve Reproductieve Constructieve Veelzijdige F-
leerstijl leerstijl leerstijl leerstijl waarde
(N-55) (N-133) (N-117) (N-191)

Vriendelijkheid 3.62 3.84 3.73 3.83 3.09'
.51 .51 .59 .46

Zorgvuldigheid 3.48 3.55 3.55 3.70 1.84
.57 .60 .78 .58

Emotionele 3.65 3.32 3.77 3.46 6.22""
stabiliteit .88 .98 .75 .88
Extraversie 3.39 3.50 3.67 3.47 3.48'

.64 .63 .62 .61
Openheid 3.72 3.74 3.94 3.87 3.40'

.61 .60 .60 .57
'p~.05;"'p~.001
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In tabel 9 zijn de resultaten te zien van variantieanalyses met intelligentiescores (zie

hoofdstuk 4) als afhankelijke variabelen. Hier blijkt een significant hoofdeffect op te

treden met betrekking tot scores op de DAT'83 subtest analogieën. Tukey's HSD

(zie bijlage H) laat zien dat dit hoofdeffect toe te schrijven is aan een verschil in

gemiddelde scores tussen respondenten met een constructieve leerstijl (die hoog

scoren op analogieën) en respondenten met een veelzijdige leerstijl (die laag scoren

op de subtest analogieën). Uit de gemiddelde scores is verder af te lezen dat ook de

groep leerlingen met een reproductieve leerstijl gemiddeld hoog scoort op deze

subtest.
Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de leerstijlgroepen met

betrekking tot het ruimtelijk inzicht.

5.2.3 Conc~usies en discussie

In het voorgaande zijn de eerste twee onderzoeksvragen aan de orde gekomen die in

dit hoofdstuk centraal staan, te weten 1) Welke leerstijlen kunnen onder mbo-

leerlingen worden onderscheiden, en 2) Welke verschillen bestaan er tussen groepen

mbo-leerlingen, getypeerd naar hun leerstijl, met betrekking tot de volgende

variabelen: aard van de opleiding, sector van de opleiding, vooropleiding, geslacht,

persoonlijkheidskenmerken en intelligentie? Ten aanzien van de eerste vraag is een

beschrijving van leerstijlen van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs

gegeven.
Zoals reeds in de inleiding werd beargumenteerd, hebben we hiervoor een stap

toegevoegd aan Vermunts procedure, omdat we de factoren niet als leerstijlen

interpreteren maar als onderliggende dimensies van leerstijlen (zie ook Noij, Slaats

8c Lodewijks, 1995; Wiersta ác Berends, 1996). In hoofdstuk 6 komen we hierop

terug.

Tabe19. Gemiddelde scores en standaarddeviaties (cursie~ van intelligentiescores per
leerstijlengroep; F-waarde Oneway ANOVA's; significantieniveaus.

Passieve Reproductieve Constructieve Veelzijdige F-
leerstijl leerstijl leerstijl leerstijl waarde
(N-23) (N-18) (N-87) (N-45)

Analogieën 22.17 24.56 24.98 18.73 5.32"'
8.18 6.44 9.51 8.20

Ruimtelijk 40.57 36.78 38.61 35.84 1.06
inzicht 8.73 11.44 11.52 12.56

,.. p ~ .001
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De factoranalyse die op de schalen van de ILS-MBO is uitgevoerd, resulteerde in
twee factoren (zie tabel 1). De verwerkingsstrategieën en regulatiestrategieën blijken
daarbij verdeeld te worden over de twee factoren; ze krijgen een hoge lading op de
ene factor en een te verwaarlozen lading op de andere factor. Ook de leerconcepties
verdelen zich over de factoren, evenwel met substantiële nevenladingen op de andere
factor. Het meest opmerkelijk is echter het gegeven dat beide leeroriëntaties tot
dezelfde factor blijken te behoren. De verwachting hieromtrent was dat de
intrinsieke motivatie bij de constructieve dimensie zou horen (factor 1), terwijl de
extrinsieke motivatie samen zou hangen met de verwerkingsstrategie onbewerkt
opslaan, de externe sturing en de leerconceptie opname van informatie (factor 2: de
reproductieve dimensie). Beide leeroriëntaties blijken echter samen te hangen met de
constructieve dimensie.

Dergelijke bevindingen zijn eerder gerapporteerd door Vinke (1996), die naar
aanleiding van een onderzoek in de context van arbeidsbetrekkingen concludeert dat
motivatie ondeelbaar is. Intrinsieke en extrinsieke motivatie blijken binnen personen
samen te gaan en kunnen nauwelijks van elkaar worden onderscheiden. Hij komt tot
de conclusie dat het veeleer van belang is te weten of en in hoeven e iemand
gemotiveerd is, dan te proberen de bron van motivatie in onderdelen uiteen te
rafelen.

Ook binnen de context van het onderwijs zijn aanwijzingen gevonden die het
belang van het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie relativeren. In
een onderzoek van Pintrich en Garcia (1991) bleek bijvoorbeeld dat de aanwezigheid
van extrinsieke motivatie bij studenten net zo goed resulteert in een hoge
betrokkenheid bij het leerproces als intrinsieke motivatie. Tevens in andere studies
zijn indicaties gevonden dat zowel extrinsieke als intrinsieke vormen van motivatie
in samenhang voorkomen bij lerenden (zie Blumenfeld, 1992; Corno, 1992). Het
onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie mag dan theoretisch van
belang zijn (Lepper, 1988), met betrekking tot de leerstijldimensies die we bij
leerlingen in het beroepsonderwijs vinden lijkt het echter een minder relevant
onderscheid. De aanwezigheid van een hoge motivatie blijkt kenmerkend te zijn
voor de constructieve dimensie van leerstijlen, terwijl de reproductieve dimensie
zich kenmerkt door een lage motivatie.

De tweedeling tussen een reproductieve en een constructieve dimensie verwijst
naar een steeds terugkerend onderscheid binnen het onderzoek naar leren, zoals
onlang treffend door Reynolds (1997, p. 115) werd verwoord: "Probably the oldest
distinction is between rote learning and learning in order to gain a deeper
understanding." (zie ook Mitchell, 1994). Door de twee dimensies te combineren tot
leerstijlen ontstaan leerstijlbeschrijvingen die een samenvatting geven van de
individuele verschillen ten aanzien van de onderliggende variabelen (zie tabel 3).
Echter, zulk een globale beschrijving gaat ten koste van de nuances. In het gevolgde
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analysetraject worden de antwoorden op afzonderlijke vragen samengevat in

schaalscores, waarna de schaalscores worden samengevat in factorscores en de

factorscores tenslotte worden gebruikt om het clusterlidmaatschap (de leerstijlen)

vast te stellen. Het resultaat is een model dat wint aan helderheid, maar daarmee

verliest aan detail.

De analyse van de schoolgebonden en persoonsgebonden variabelen die relevant zijn

voor leerstijlen laat zien dat er een aantal verschillen bestaat tussen de groepen

leerlingen met verschillende leerstijlen.

In tabel 5 is te zien dat binnen elke sector van onderwijs één bepaalde leerstijl

prevaleert. Binnen de meao's is dit de reproductieve leerstijl. Vergeleken met de

andere sectoren is er in deze sector sprake van een laag gehalte aan praktische

leersituaties en een hoog gehalte aan leerstof die op een reproductieve manier kan

worden opgenomen. Talen, boekhouden en administratie zijn bijvoorbeeld vakken

die voor een groot deel op reproductieve wijze kunnen worden benaderd.

Binnen het technisch onderwijs daarentegen, wordt een groot deel van de tijd

besteed aan zelf-geïnitieerd probleemoplossend leren. Vakken als mechanica,

elektronica en bouwkunde nodigen uit tot een creatief gebruik van kennis en

vaardigheden. De problemen en taken waarmee leerlingen in het technisch

beroepsonderwijs worden geconfronteerd zijn vaak wat minder voorgestructureerd.

Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat de constructieve leerstijl relatief vaak

voorkomt binnen deze sector van het onderwijs.

De veelzijdige leerstijl, die zowel een hoge mate van reproductief als van

constructief leren vertegenwoordigt, komt het meest voor binnen de mdgo's.

Hierbinnen komen vakken als verzorging en verpleging aan de orde, onderwerpen

waarvoor vele en relatief strikte regels en voorschriften bestaan. Bij het toepassen

van deze regels en procedures in de praktijk moeten leerlingen deze echter flexibel

interpreteren en hun eigen manier vinden om met verschillende situaties om te gaan.

Het is mogelijk dat leerlingen in eerste instantie hun studie reproductief doorlopen

en zodra ze praktijkervaring opdoen aanpassingen in constructieve richting

verrichten. Meer onderzoek is evenwel nodig om deze veronderstelling te bevestigen

of te weerleggen.
De passieve leerstijl tenslotte, blijkt voornamelijk aanwezig te zijn bij leerlingen

in het agrarisch onderwijs. Deze leerstijl kenmerkt zich door lage scores op zowel de

reproductieve als de constructieve leerstijldimensie. De vraag is wat deze leerlingen

dan wel doen tijdens het leerproces. Wellicht herkennen zij hun strategieën,

opvattingen en motivaties niet of nauwelijks in de items van de ILS-MBO. Dat zou

kunnen verklaren waarom ze op alle onderdelen laag scoren. Dergelijke uitspraken

zijn echter slechts gissingen en kunnen niet gestaafd worden op basis van het hier

gerapporteerde onderzoek. Ook moet hier worden vermeld dat de gevolgde
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procedure, een clustering in vier groepen, noodzakelijkerwijze tot gevolg heeft dat er
een groep ontstaat met lage scores op beide onderliggende dimensies. Het blijft
echter opvallend dat deze groep voornamelijk in de agrarische sector is te vinden.

Met betrekking tot de aard van de opleiding (tabel 6) wordt gevonden dat er een
verschil is tussen de lange en de korte opleidingen ten aanzien van de veelzijdige
leerstijl. Deze leerstijl komt beduidend vaker voor binnen de korte opleidingen dan
binnen de lange opleidingen. Uit tabel 4 blijkt dat leerlingen met een veelzijdige
leerstijl vaker een onafgeronde vooropleiding of een vooropleiding op vbo-niveau
bezitten dan op mavo- of havo-niveau. Deze twee resultaten dienen in samenhang te
worden beschouwd omdat leerlingen met een lagere vooropleiding eerder in de korte
opleidingen instromen dan in de lange.

Een verklaring is echter niet makkelijk te geven. Voor de groep leerlingen met
een vbo-vooropleiding kunnen de gedachten uitgaan naar het feit dat deze leerlingen
reeds ervaring opgedaan hebben in praktische leersituaties, iets wat niet met
zekerheid kan worden gezegd van leerlingen die van mavo of havo afkomen. Zoals
werd aangevoerd als verklaring voor de aanwezigheid van de veelzijdige leerstijl
binnen de mdgo's, kan ook hier de `praktijkschok' een verschuiving in leerstijlen
teweeggebracht hebben. Een dergelijke verklaring is echter niet zonder meer van
toepassing voor leerlingen zonder afgeronde vooropleiding, om de eenvoudige reden
dat van deze groep onbekend is wat zij aan onderwijs- en leer-ervaringen hebben
opgedaan voordat ze hun mbo-opleiding begonnen.

De sekseverschillen (tabel 7) komen naar voren met betrekking tot de
reproductieve en de constructieve leerstijl. Dit is in overeenstemming met de
resultaten van studies van Severiens (1997), Severiens en Ten Dam (1994, 1995) en
Van Elk en Lodewijks (1996), die alle wezen op kleine maar relatief consistente
sekseverschillen. Dat mannen vaker een constructieve leerstijl aan de dag leggen en
vrouwen vaker een reproductieve leerstijl, sluit daar naadloos bij aan. Dit leidt tot de
conclusie dat sekseverschillen niet beperkt blijven tot bepaalde soorten onderwijs.
Eerder kan hier worden gesproken van fundamentele, contextonafhankelijke
sekseverschillen.

De in hoofdstuk 4 beschreven relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en
leerstijlvariabelen (schaalscores) worden gedeeltelijk gereflecteerd in de verschillen
tussen groepen leerlingen met verschillende leerstijlen (tabel 8). Op leerstijlniveau
blijkt zorgvuldigheid echter geen rol meer te spelen, terwijl deze variabele op
schaalniveau nog wel een rol speelde. De verschillen tussen de respondentengroepen
met betrekking tot persoonlijkheidskenmerken kunnen als volgt worden samengevat.
Leerlingen met een passieve leerstijl scoren relatief laag op vriendelijkheid,
extraversie en openheid. In omgekeerde terminologie betekent dit dat we hier te
maken hebben met een groep leerlingen die kan worden gekenschetst als relatief
onvriendelijk, introvert en star. Leerlingen met een reproductieve leerstijl zijn te
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herkennen aan relatief hoge scores op vriendelijkheid en lage op emotionele

stabiliteit. Degenen met een constructieve leerstijl scoren relatief hoog op

emotionele stabiliteit, extraversie en openheid, terwijl leerlingen met een veelzijdige

leerstijl vooral worden gekenmerkt door hun lage scores op de emotionele stabiliteit.

Deze resultaten komen gedeeltelijk overeen met de door Busato (1998) beschreven
relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen in het universitair onderwijs.

Tenslotte, wat de intelligentiescores betreft (tabel 9), ontstaat op leerstijlniveau

een iets ander beeld dan op het niveau van de leerstijlvariabelen (schaalscores, zie

hoofdstuk 4). Waar op schaalniveau de DAT'83 subtest ruimtelijk inzicht nog een rol

speelde, blijkt op leerstijlniveau enkel de subtest analogieën van belang. Leerlingen

met een constructieve leerstijl scoren daar relatief hoog op terwijl leerlingen met een

veelzijdige leerstijl hier relatief laag op scoren.
In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat de verbanden tussen intelligentie en

leerstijlen of leerstijlvariabelen veelal variëren met betrekking tot omvang en

significantieniveau, maar in het algemeen wel dezelfde richting op wijzen:

intelligentie hangt positief samen met de constructieve aspecten van leerstijlen en

negatief inet de reproductieve aspecten. Het hier gevonden positieve verband tussen

analogieën en de constructieve leerstijl ondersteunt deze redenering. Echter, zoals

ook in hoofdstuk 4 werd gesteld, inzicht in de relatie tussen intelligentiescores en

leerstijlvariabelen vergt nader onderzoek, zowel onder grotere respondentengroepen
als met gebruik van meer DAT-subtests (of andere instrumenten) om een vollediger
beeld van de intelligentie van de respondenten te verkrijgen.

5.3 Leerstijlen volgens Kolb

Kolb (1984) heeft de ervaringsleertheorie ontwikkeld om het leren van volwassenen
te beschrijven. In zijn boek geeft hij de volgende samenvatting:

"Drawing from the intellectual origins of experiential leaming in the works of John
Dewey, Kurt Lewin, and Jean Piaget, this book describes the process of experiential
learning and proposes a model of the underlying structure of the learning process based
on research in psychology, philosophy, and physiology. This structural model leads to a
typology of individual learning styles and corresponding structures of knowledge in the
different academic disciplines, professions and careers. The developmental focus of the
book is based on the thesis, first articulated by the great Russian cognitive theorist L.S.
Vygotski, that learning from experience is the process whereby human development
occurs." (p. xi).

In deze beschrijving zijn drie elementen van belang: het proces van ervaríngsleren,

de onderliggende structuur van dit leerproces, en de typologie van de individuele

leerstijlen.
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Het proces van ervaringsleren wordt door Kolb beschreven als een cyclisch proces
waarin vier fasen onderscheiden kunnen worden. Dit proces begint altijd met een
concrete ervaring (fase 1) waarop kan worden gereflecteerd. Via deze reflectieve
observatie (fase 2) kan informatie uit de waarnemingen worden geïntegreerd tot
logische theorieën (fase 3: abstracte conceptualisatie), die vervolgens weer kunnen
worden gebruikt of toegepast in de praktijk (fase 4: actief experimenteren) en
zodoende een nieuwe concrete ervaring opleveren.

In de onderliggende structuur van dit cyclische leerproces worden twee dimensies
van het leerproces onderscheiden: de prehension-dimensie en de transformation-
dimensie. De eerste dimensie heeft betrekking op de manier waarop iemand tot
begrip komt. Er wordt een onderscheid gemaakt in een intuïtieve en gevoelsmatige
manier om betekenis te verlenen aan de ene kant (concrete ervaring) en een meer
abstracte en symbolische manier aan de andere kant (abstracte conceptualisatie). De
tweede dimensie heeft betrekking op transformatie van kennis. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt in een meer introverte beschouwing van kennis aan de ene kant
(reflectieve observatie) en een meer extraverte, actieve omgang met kennis aan de
andere (actief experimenteren). Deze dimensies representeren een dialectische
tegenstelling tussen twee onafhankelijke maar elkaar versterkende oriëntaties.

Kolb komt vervolgens tot een typologie van vier leerstijlen, "based on both
research and clinical observation (...)

~ The convergent learning style relies primarily on the dominant learning abilities
of abstract conceptualization and active experimentation. The greatest strength
of this approach lies in problem solving, decision making, and the practical
application of ideas. We have called this learning style the converger because a
person with this style seems to do best in situations like conventional
intelligence tests, where there is a single correct answer or solution to a question
or problem (...) They prefer dealing with technical tasks and problems rather
than social and interpersonal issues.

~ The divergent learning style has the opposite learning strengths from
convergence, emphasizing concrete experience and reflective observation. The
greatest strength of this orientation lies in imaginative ability and awareness of
meaning and values. The primary adaptive ability of divergence is to view
concrete situations from many perspectives and to organize many relationships
into a meaningful "gestalt". (...) Those oriented toward divergence are interested
in people and tend to be imaginative and feeling-oriented.

~ In assimilation, the dominant learning abilities are abstract conceptualization and
reflective observation. The greatest strength of this orientation lies in inductive
reasoning and the ability to create theoretical models (...), this orientation is less
focused on people and more concerned with ideas and abstract concepts. Ideas,
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however, are judged less in this orientation by their practical value. Here, it is
more important that the theory be logically sound and precise.

~ The accomodative learning style has the opposite strengths from assimilation,
emphasizing concrete experience and active experimentation. (...) The adaptive
emphasis of this orientation is on opportunity seeking, risk taking, and action.

This style is called accomodation because it is best suited for those situations

where one must adapt oneself to changing immediate circumstances. (...) Those

with accomodative learning styles are at ease with people but are sometimes

seen as impatient and 'pushy'." (Kolb, 1984; pp. 77-78).

Om in ons onderzoek binnen het beroepsonderwijs vast te stellen wat in termen van

deze theorie iemands meest prominente leerstijl is werd gebruik gemaakt van een

Nederlandse bewerking van de Learning Style Inventory (Van Zon, 1990). Deze

vragenlijst bestaat uit negen rijen van vier woorden, die corresponderen met de vier

polen van de eerder beschreven vier dimensies (bijvoorbeeld: selectief, verkennend,

betrokken, praktisch). De respondent wordt gevraagd deze woorden te rangschikken

naar de mate waarin ze kenmerkend zijn voor de eigen manier van leren, door het

toekennen van 1, 2, 3, of 4 punten aan deze woorden. Door de somscore van steeds

zes vastgestelde item-woorden te berekenen, kan voor iedere lerende een viertal

schaalscores worden verkregen, die vervolgens in een assenstelsel worden uitgezet.

Door het met lijnen verbinden van deze punten ontstaat een leerstijlprofiel,

waarmee kan worden aangegeven in welke mate een bepaalde leerstijl op de

respondent van toepassing is. De grootte van het oppervlak in een kwadrant wordt

dan als maat voor een bepaalde leerstijl gezien.

5.3.1 Methode

Respondenten en procedure

Aan dit onderzoek werkten 173 leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs mee,

waarvan 58 respondenten afkomstig waren uit de economische sector en 115 uit de

agrarische sector. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 18,2 jaar

(standaarddeviatie 1,2); er waren 96 mannelijke en 77 vrouwelijke respondenten.

Voor de verspreiding en afname van de vragenlijsten is de medewerking gevraagd

van verschillende medewerkers van de deelnemende mbo-scholengemeenschappen.

De vragenlijsten werden klassikaal afgenomen in een daarvoor beschikbaar gesteld

lesuur of inentoruur. De LSI werd als extra vel aangereikt bij de ILS-MBO.

Deelname aan het onderzoek geschiedde steeds op vrijwillige basis. Respondenten

ontvingen beloning noch feedback voor hun deelname.
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Data-analyse

De Learning Style Inventory bevat vier schalen, die ieder bestaan uit zes items. Er
zijn betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd op de schalen om de interne consistentie
vast te stellen. Indien verwijdering van een bepaald item tot verhoogde
betrouwbaarheid leidde, werd dat item niet betrokken in verdere analyses. Daarna
werd een principale componenten analyse op de resterende items uitgevoerd, om
inzicht te krijgen in de onderliggende factorstructuren.

Berekening van schaalscores geschiedde door de afzonderlijke scores op de items
die bij een schaal horen op te tellen. Omdat niet alle schalen evenveel items bevatten
en niet altijd alle items van een schaal ingevuld zijn, werd de somscore gedeeld door
het aantal ingevulde items (dat minimaal 4 moest zijn), waardoor een score van
minimaal 1 en maximaal 4 ontstaat. De assen waarop deze scores dienen te worden
ingetekend, zijn verdeeld in tien segmenten, op dusdanige wijze dat in ieder segment
10 procent van de respondentengroep valt. De grensscores voor deze segmenten zijn
voor dit onderzoek opnieuw berekend, waardoor de ruwe schaalscores analoog aan
de oorspronkelijke bedoelingen van deze vragenlijst konden worden gehercodeerd
naar definitieve schaalscores (minimaal 1 en maximaal 10).

Vervolgens zijn de leerstijlscores berekend door de scores op de van toepassing
zijnde schalen te vermenigvuldigen en daar de helft van de nemen (dit is een
berekening van de grootte van het oppervlak in een kwadrant). Een leerstijlscore kan
in principe variëren van 0,5 (bij twee schaalscores van 1) tot 50 (bij twee
schaalscores van 10).

De aldus verkregen leerstijlscores zijn vervolgens gerelateerd aan het
clusterlidmaatschap dat volgde uit de analyses van de ILS-MBO (zie voorgaande
paragraaf).

5.3.2 Resultaten

Op basis van de betrouwbaarheidsanalyses zijn vier items van de LSI uit de dataset
verwijderd. De betrouwbaarheden blijven echter laag. Ook resulteert de principale
componenten analyse niet in een factorstructuur die overeenkomt met de bedoelde
schaalindeling (zie tabel 10).

Hoewel men zich dus af mag vragen in hoeverre schaalscores op de LSI
betekenisvol geïnterpreteerd kunen worden, hebben we volgens oorspronkelijk plan
de relaties in kaart gebracht tussen scores op de LSI en op de ILS-MBO. Er blijkt
geen verband te bestaan tussen de leerstijlen die met behulp van de ILS-MBO
worden vastgesteld en de leerstijlen zoals die met de LSI in kaart worden gebracht
(zie tabel 11).
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Tabel 10. Factorladingen van schalen van de LSI in een 4-factoren Principale
Componenten Analyse met varimax-rotatie (ladingen tussen -.30 en .30 weggelaten);
Cronbach alpha (a) per schaal; items gerangschikt naar schaalindeling.

Factor F1 F2
Eigenwaarde 2,92 1,g2
o~o verkl. variantie 14.6 9.6
Factor-ladingen

F3 F4
1.74 1.50
8.7 7.5

.35 57
52

44
53 .48

40

-.50

57

43

-.52

-.67

-.71

-.31
-.63

-.54

63

57 -.32
.69
.56

62

42 46

Schalen met bijbehorende items

Actief experimenferen
Praktisch
AI doende
Actief
Praktijkgericht
Proberen
Verantwoordelijk

Abstracte conceptualisering
Analytisch
Denkend
Beoordelend
LogisCh
Begrijpen
Verstandelijk

Concrete ervaring
Voelend
Accepterend
Gevoelsmatig
Gericht op het heden

Reflectieve observatie
Beschouwend
Terugkijkend
Bekijken
Voorzichtig

.55

.32

46

.51

Noot. Het item 'Verstandelijk' heeft de hoogste factorlading op factor 2

Tabel 11. Gemiddelde scores en standaarddeviaties (cursief) van LSI-schalen per
leerstijlengroep; F-waarde Oneway ANOVA's

Passieve
leerstijl
(N-55)

Accomodatieve 10.62
leerstijl 8.36

(doener)

Reproductieve Constructieve Veelzijdige F-
leerstijl leerstijl leerstijl waarde
(N-133) (N-117) (N-191)
12.76 14.28 18.00 2.64
10.50 12.16 14.44

Assimilatieve 15.42 11.53
leerstijl 12.76 9.77

(denker)
Convergente 14.55 13.28
leerstijl 10.45 10.28

(beslisser)
Divergente leerstijl 12.23 12.94

(dromer) 12.05 12.36

Noot. Alle niet significant

11.25 16.00 1.54
10.47 13.56

14.27 14.46 .11
12.53 13.50

15.25 19.87 2.02
14.64 14.94
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5.4 Conclusies en discussie

In het voorgaande is de vraag aan de orde gekomen de hoe leerstijlen volgens Kolbs
indeling zich verhouden tot de leerstijlen volgens de ILS-MBO (onderzoeksvraag 3).
Er blijkt geen verband te zijn tussen de scores op de twee leerstijl-instrumenten. Dit
resultaat is te begrijpen in het licht van hetgeen in hoofdstuk 4 is opgemerkt over de
grote overlap tussen persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen zoals die volgens de
ervaringsleertheorie van Kolb in kaart worden gebracht (Furnham, 1992; Jackson 8t
Lawty-Jones, 1996). Dit werd verklaard vanuit het gegeven dat deze laatste minder
met geïnstitutionaliseerde en intentionele leerprocessen te maken hebben dan met
alledaagse aanpassingsprocessen. De leerstijlen zoals die met de ILS-MBO in kaart
worden gebracht hebben daarentegen wel betrekking op institutionele leerprocessen.
Het gebrek aan relatie met Kolbs leerstijlen is daarom niet verbazingwekkend.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de Learning Style Inventory (LSI) van
Kolb niet geschikt is gebleken voor gebruik onder leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs. De betrouwbaarheden van de schalen zijn bij deze groep extreem
laag (.32 tot .55) en de onderliggende structuur van de schalen kwam niet naar voren
in de factoroplossing die in tabel 10 is weergegeven. Een mogelijke verklaring voor
het gebrek aan interne consistentie is dat de schalen, volgens de theorie, inhoudelijk
dienen te worden gecombineerd tot leerstijlen. De schaal actief experimenteren
wordt bijvoorbeeld meegenomen in zowel de accomodatieve als de convergente
leerstijl. Hierdoor kan worden verklaard dat de interne consistentie van de schaal
laag is: er liggen tenslotte twee constructen aan ten grondslag.

Een dergelijke structuur zou echter zichtbaar moeten zijn in de factoroplossing,
waarbij iedere factor zou kunnen bestaan uit een combinatie van (factorladingen
van) items uit de twee bijbehorende schalen. Dit bleek niet het geval. Aangezien de
items van deze vragenlijst niet clusteren op inhoudelijk interpreteerbare factoren en
de interne consistentie van de afzonderlijke schalen laag is, wordt het moeilijk, zo
niet onmogelijk, om de schaalscores te interpreteren. De lage betrouwbaarheden van
de schalen kunnen erop wijzen dat respondenten niet consistent geantwoord hebben,
waardoor de scores niet kunnen worden geïnterpreteerd zoals door Kolb
oorspronkelijk bedoeld. Ook de onderliggende factorstructuur wijst erop dat deze
antwoorden op geen enkele manier in de richting van de bedoelde leerstijlen kunnen
worden uitgelegd. Omdat niet duidelijk is wat de LSI bij lerenden in het middelbaar
beroepsonderwijs meet, kunnen geen conclusies worden verbonden aan het feit dat
er geen relatie gevonden werd met de leerstijlen volgens de ILS-MBO.

In ons onderzoEk onder leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn met
behulp van de ILS-MBO de volgende vier leerstijlen naar voren gekomen: de
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passieve leerstijl, de constructieve leerstijl, de reproductieve leerstijl en de
veelzijdige leerstijl. Het instrument waarmee deze leerstijlen in kaart zijn gebracht,
de ILS-MBO, blijkt steeds voldoende interne consistentie te bezitten en tot
inhoudelijk interpreteerbare resultaten te leiden. Relaties met zówel
persoonsgebonden als omgevingsgebonden factoren komen overeen met of wijzen in
de richting van tendensen die reeds door andere onderzoekers zijn beschreven (zie de
inleiding van dit hoofdstuk). Omdat de LSI van Kolb niet bruikbaar is gebleken voor

het middelbaar beroepsonderwijs, blijven er vraagtekens bestaan omtrent de relatie

tussen de op de benadering van Vermunt, respectievelijk die van Kolb, gebaseerde
leerstij 1-instrumenten.
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Hoofdstuk 6
Algemene conclusies

en discussie

De belangrijkste vragen in dit boek betroffen de relevantie van Vermunts
leerstijlenmodel (Vermunt, 1992) voor het leren binnen het middelbaar
beroepsonderwijs en de variabelen die met individuele verschillen in leerstijlen
samenhangen. In de eerstvolgende twee paragrafen worden de door ons uitgevoerde
onderzoeken, betrekking hebbende op het achterhalen van de leerstijlen van
leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs, samengevat en besproken. Aan de
orde komen onder andere de conceptualisatie van leerstijlen en de intetpretatie van
het ontbreken van een toepassingsgerichte leerstijl in het mbo. Voorts wordt
ingegaan op de relevantie van Vermunts model voor het theorie- en het
praktijkonderwijs.

In de derde paragraaf komen de onderzoeken aan de orde die zijn uitgevoerd om

inzicht te krijgen in variabelen die samenhangen met leerstijlen. Hiertoe hebben we
een onderscheid gehanteerd in persoonsgebonden en omgevingsgebonden
variabelen. Ze worden in paragraaf 6.3 besproken onder de titel 'determinanten van
leerstijlen'.

In paragraaf 6.4 wordt ingegaan op leerstijlen en zelfstandig leervermogen. We
belichten hier de aspecten 'integratie' en 'flexibiliteit', omdat die ons inziens van
belang zijn bij het zelfstandig leren.

In de laatste paragraaf van dit afsluitende hoofdstuk, paragraaf 6.5, worden de
belangrijkste en meest interessante resultaten bijeen gebracht vanuit een leerstijl-
perspectief. Praktische implicaties en suggesties voor vervolgonderzoek vormen de
afsluiting van dit hoofdstuk.

6.1 Vermunts model in het beroepsonderwijs

6.1.1 Leerstijlcomponenten

De resultaten van de interviewstudie die in hoofdstuk 2 werd beschreven, hebben de
basis gelegd voor de ontwikkeling van de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar
Beroepsonderwijs (ILS-MBO; Slaats, 1997a). Bij deze studie werd uitgegaan van de
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vier componenten in het leerstijlenmodel van Vermunt (1992), te weten
verwerkingsstrategieën, regulatiestrategieën, leerconcepties en leeroriëntaties (zie
hoofdstuk 1). Elk van deze vier componenten kwam aan de orde in gesprekken met
leerlingen, om aldus inzicht te verwerven in de categorieën die binnen elke
component kunnen worden onderscheiden bij leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs. Nadat met behulp van fenomenografische analyses is vastgesteld
van welke categorieën sprake is, werden de tijdens de interviews gedane uitspraken
gebruikt om items te formuleren voor de ILS-MBO.

Er is voor deze arbeidsintensieve en tijdrovende procedure gekozen vanuit het
idee dat een louter tekstuele aanpassing van de items uit de ILS voor het hoger
onderwijs (ILS-HO; Van Rijswijk 8i Vermunt, 1987) onvoldoende recht zou doen
aan de fenomenen die relevant zijn voor het leren in het beroepsonderwijs. Bij een
dergelijke tekstuele aanpassing zouden de door Vermunt geformuleerde categorieën
immers intact zijn gebleven. Aangezien deze categorieën beschreven werden op
basis van onderzoek onder studenten in het hoger onderwijs, is het niet
vanzelfsprekend dat daarmee het leren van leerlingen in het beroepsonderwijs
adequaat kan worden beschreven. We hebben in ons onderzoek dus wel de vier
leerstijlcomponenten als gegeven beschouwd, maar niet de categorieën die

daarbinnen door Vermunt zijn onderscheiden.

Uit de interviewstudie kwamen tien verschillende beschrijvingscategorieën naar
voren. Deze werden vervolgens geoperationaliseerd in een aantal vragenlijstitems
(zie hoofdstuk 2). Statistische analyses op de met de vragenlijst verzamelde data
wezen echter uit dat een reductie tot een achttal categorieën noodzakelijk was.

Waar op basis van de interviewstudie een onderscheid was aangebracht tussen
twee verschillende vormen van de verwerkingsstrategie 'integreren', namelijk
conceptuele en procedurele integratie, viel dit onderscheid weg tijdens de
vragenlijstconstructie. Scores op beide vormen van integratie bleken dusdanig samen
te hangen dat het niet verantwoord was ze uit elkaar te houden. We hebben in dit
verband geconcludeerd dat het hanteren van integrerende verwerkingsstrategieën
steeds gekenmerkt wordt door het leggen van verbanden, waarbij de aard en de bron
van informatie geen wezenlijke rol speelt. Leerlingen die neigen tot het gebruik van
dergelijke strategieën, doen dit met betrekking tot verschillende soor[en van
informatie, zowel uit persoonlijke, formele als informele bronnen.

De tweede reductie in het aantal beschrijvingscategorieën resulteert uit het
samengaan van de leerconceptie 'leren als het opbouwen van kennis' met 'leren als
het gebruiken van kennis'. We hebben dit verklaard als een gevolg van de
toepassingsgerichte aard van het beroepsonderwijs, waardoor het constructief
opbouwen van kennis als vanzelfsprekend is gekoppeld aan en gericht op het gebruik
van kennis in concrete toepassingssituaties.
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Aldus resulteerde een achttal categorieën, die samen een mbo-specifieke invulling
van het leerstijlenmodel van Vermunt vertegenwoordigen. In het navolgende worden
deze categorieën beschreven.

Verwerkingsstrategieën

~ Onbewerkt opslaan van informatie. Deze strategie is gericht op het letterlijk
(onbewerkt) inprenten of overnemen van aangeboden informatie. Hierbij maakt de
leerling voornamelijk gebruik van herhalende strategieën die gericht zijn op het
memoriseren van de leerstof. Er wordt niets toegevoegd aan deze stof, er worden
weinig tot geen relaties gelegd binnen of tussen verschillende bronnen van
informatie of verschillende onderdelen van de leerstof. Alle soorten informatie
worden behandeld alsof het vaststaande feiten zijn. Kenmerkend voor deze strategie
is dat er nauwelijks personalisatie, elaboratie of 'het zich eigen maken' van de
leerstof plaatsvindt; aangeboden stof wordt ongewijzigd en als een afzonderlijke
eenheid toegevoegd aan het kennisbestand van de lerende.

Deze strategie kan zowel betrekking hebben op theoretisch als praktisch
lesmateriaal. In het eerste geval valt hierbij te denken aan het uit het hoofd leren van
de onderdelen uit de stof die men belangrijk acht, via bijvoorbeeld herhaaldelijk
lezen of overschrijven. Bij het leren tijdens praktijkleersituaties krijgt deze strategie
eerder het karakter van gedachtenloze imitatie of oppervlakkige nabootsing. Hoewel
imitatie en nabootsing ook diepgaand en integrerend plaats kunnen vinden, is
hiervan bij deze strategie niet of nauwelijks sprake.
~ Integreren van nieuwe informatie in reeds verworven kennisstructuren.
Kenmerkend aan deze strategie is het leggen van verbanden tussen allerlei vormen
van informatie, uit verschillende bronnen. Aangeboden informatie wordt, alvorens
opgeslagen te worden, door de leerling bewerkt. Dit integreren kan verschillende
vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar overeenkomsten en
verschillen met bestaande kennis, waarbij de voorkennis wordt geactiveerd, of het
zoeken naar de onderliggende betekenis van stukken tekst. Er wordt geparafraseerd,
geconcretiseerd en er worden relaties gelegd met persoonlijke en episodische kennis.
Door het leggen van verbanden wordt nieuwe stof ingebed in en verankerd (in plaats
van toegevoegd) aan het reeds aanwezige kennisbestand.

Via deze strategie worden ervaringen uit praktijklessen, stages of andere
buitenschoolse activiteiten geïntegreerd met de abstractere kennis die in
theorielessen wordt opgedaan. In praktijksituaties is het integreren te herkennen in
de ontwikkeling van een persoonlijke aanpak, de vergelijking tussen verschillende
werkwijzen of het plaatsen van vraagtekens bij voorgeschreven procedures.
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Regu latiestrategieën

. Externe sturing. Van externe sturing is sprake wanneer een leerling voor de

regulatie en controle van zijn leerproces in hoge mate vertrouwt op hetgeen vanuit

zijn omgeving wordt aangeboden. Deze sturing kan uitgaan van een docent, de

school, het lesrooster, het huiswerkrooster, een boek of werkschrift, maar ook van

klasgenoten, vrienden of familieleden. Bij het doorlopen van de verschillende,

noodzakelijke, fasen van een leerproces (bijvoorbeeld de planning en voorbereiding

van het leerproces en de toetsing en bijsturing van vorderingen) is de leerling in hoge

mate afhankelijk van een of ineer personen of hulpmiddelen uit zijn omgeving.

Kenmerkend aan deze strategie is dat de bron van sturing buiten de leerling zelf

wordt gelegd. De leerling is geneigd om de omgeving te laten bepalen wat er tijdens

het leerproces gedaan moet worden. Hij ervaart daarbij geen, of nauwelijks enige,

eigen verantwoordelijkheid voor het verloop van dit leerproces.

. Zelfsturing. Bij deze vorm van sturing initieert de leerling zelf verschillende

regulerende strategieën en activiteiten. Hierbij gaat het om activiteiten als het

zichzelf stellen van doelen, het maken van een inschatting van de benodigde tijd, het

zichzelf bijsturen wanneer van de planning wordt afgeweken en het reflecteren op

het eigen leerproces. Ook wordt door de leerling zelf getoetst of het leerproces

vordert en naar wens verloopt. Wanneer de leerling problemen ondervindt tijdens het

leren stuurt hij zichzelf bij en zoekt hij zelf naar oplossingen.

De leerling neemt hierbij (een deel van) de verantwoordelijkheid voor het verloop

van zijn leerproces op zich: de bron van sturing ligt bij de leerling zelf.

Leerconcepties

. Leren als het opnemen van informatie. Deze visie op leren wordt gekenmerkt door

de opvatting dat leren een proces is waarbij aangeboden leerstof ongewijzigd in het

hoofd van de leerling kan en moet worden opgeslagen. Kennis en vaardigheden

kunnen als het ware worden gekopieerd via een reproductief proces. Bij deze

leerconceptie wordt kennis op objectivistische wijze opgevat: er is sprake van een

verzameling buiten de persoon aanwezige, welhaast vaststaande, waarheden. Deze

waarheden (feiten) dienen vervolgens zo correct mogelijk te worden opgenomen.

De verantwoordelijkheid voor het (gestructureerd) aanbieden van de stof ligt bij

de docent. Daarmee krijgt deze allerlei taken toebedeeld, zoals duidelijk uitleggen,

specifieke voorbeelden geven, en handelingen precies voordoen.

. Leren als het opbouwen van kennis. Bij deze leerconceptie wordt leren gezien als

een transformatieproces waarbij de informatie die in de omgeving van de leerling

aanwezig is, omgezet en ingebed wordt in persoonlijke kennis. Een leerling met deze

leerconceptie hecht waarde aan het vormen van een eigen mening en het
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personaliseren van de stof. Kennis wordt hierbij constructivistisch opgevat. De

aangeboden lesstof wordt meer gezien als een neerslag van de kennis van iemand

anders, dan als een verzameling vaststaande (objectieve) waarheden.
In deze opvatting heeft de leerling een actieve rol. Een rol waarin hij zelf zijn

eigen kennis en vaardigheden vorm geeft en zodoende een persoonlijk repertoire
opbouwt waarin niet alleen plaats is voor de formeel aangeboden lesstof, maar ook

voor bijvoorbeeld de episodische kennis die in de loop der jaren is opgedaan en

voorkennis die niet direct is verworven op de gevolgde opleiding.

Leeroriëntaties

. Extrinsieke motivatie. Van extrinsieke motivatie is sprake wanneer de leerling zijn

opleiding ziet als middel tot een doel dat buiten (de inhoud van) de opleiding ligt.
Een voorbeeld van een dergelijk doel is het zeker stellen van een goede positie op de

arbeidsmarkt, waarvoor het behalen van een diploma of certificaat noodzakelijk

wordt geacht, of de wens om veel geld te verdienen. Ook het volgen van de huidige

opleiding als voorwaarde voor een andere opleiding valt onder de extrinsieke

motivatie, evenals het volgen van de opleiding om nog niet te hoeven werken.

Kenmerkend voor de extrinsieke motivatie is het gegeven dat de feitelijke inhoud

van de opleiding of het beroep waarvoor men leert, minder van belang is voor de

leerling dan de instrumentele waarde van de opleiding, als middel tot een buiten de

opleiding gelegen doel.
~ Intrinsieke motivatie. Van intrinsieke motivatie is sprake indien een leerling

vakinhoudelijk geïnteresseerd is. Hij heeft op de eerste plaats op inhoudelijk gronden

voor de studie gekozen; de inhoud van de opleiding en het vooruitzicht van het

uitoefenen van het desbetreffende beroep spreken hem aan. Een leerling met een

dergelijke leeroriëntatie wii graag zo veel mogelijk leren over 'zijn' vakgebied en

ondervindt plezier aan het opbouwen van persoonlijke vakbekwaamheid.

Kenmerkend voor de intrinsieke motivatie is de vakinhoudelijke interesse, die van

groter belang is voor de leerling dan extrinsieke factoren.

6.1.2 Verschi~len tussen wo en mbo

Het feit dat zowel op basis van de interviews als op basis van het daaruit

voortvloeiende vragenlijstonderzoek een betekenisvolle invulling kon worden

gegeven aan de vier leerstijlcomponenten, wíjst erop dat deze componenten niet
alleen binnen het universitaire onderwijs van belang zijn, maar ook binnen het

beroepsonderwijs. Deze resultaten kunnen opgevat worden als een ondersteuning

van Vermunts leerstijlenmodel.
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De in het hoger onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs gevonden
beschrijvingscategorieën zijn grotendeels inhoudelijk vergelijkbaar (zie tabel 6 uit
hoofdstuk 2 voor een overaicht). De verschillen zijn voornamelijk te vinden met
betrekking tot categorieën die in het universitaire onderwijs wel en in het
beroepsonderwijs niet zijn aangetroffen. Deze verschillen doen zich voor op twee
terreinen. De eerste daarvan betreft het ontbreken van toepassingsgerichte
categorieën: onder leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs wordt geen
concrete verwerkingsstrategie aangetroffen, blijkt de leerconceptie 'leren als het
gebruiken van kennis' niet als afzonderlijke categorie naar voren te komen en is geen
duidelijke beroepsgerichte leeroriëntatie te onderscheiden. Dit verschijnsel wordt
door Vermunt en Verloop (in druk) opgevat als een 'dissonant' patroon. In de
volgende paragraaf komen we hierop terug.

Het tweede terrein waarop verschillen zijn te zien heeft betrekking op het
ontbreken van stuurloosheid en ambivalentie bij leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs. De regulatiestrategie 'stuurloos leergedrag', de leerconcepties
'stimulerend onderwijs' en 'samen studeren' en de ambivalente leeroriëntatie werden
onder universitaire studenten wel en onder leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs niet aangetroffen. Dit is mogelijk een gevolg van verschillen in de
onderwijsomgeving, waarbij een strakkere sturing en een minder anonieme
onderwijssituatie binnen het beroepsonderwijs een rol lijken te spelen. Stuurloosheid
treedt op wanneer de lerende niet over mogelijkheden beschikt om zijn eigen
leetproces te reguleren, noch in staat is aanknopingspunten voor regulatie te vinden
in sturingsmaatregelen vanuit de omgeving. Binnen het middelbaar
beroepsonderwijs, waar de leerlingen participeren in relatief kleine groepen en
bekend zijn bij hun docenten, kunnen begeleiding en sturing afgestemd worden op
de individuele leerling. Een situatie van stuurloosheid zal daardoor minder snel
voorkomen en minder lang voortduren dan in het universitaire onderwijs het geval
kan zijn.

Ambivalentie ten aanzien van het leerproces (die tot uitdrukking komt in de
leerconcepties 'samen studeren' en 'stimulerend onderwijs') en ten aanzien van de
gevolgde opleiding kan een gevolg zijn van de onduidelijke beroepsperspectieven
waardoor het universitaire onderwijs zich kenmerkt. De beroepenvelden of
functiegebieden waarvoor in het beroepsonderwijs wordt opgeleid, zijn duidelijker
omschreven dan de vakgebieden waar het universitaire onderwijs voor opleidt.
Leerlingen in het beroepsonderwijs kunnen zich hier makkelijker een beeld van
vormen en zullen daarom minder snel ambivalent zijn in hun opvattingen en
leeroriëntaties.

Wat zeker ook een rol speelt bij deze verschillen in stuurloosheid en ambivalentie,
is het verschil in de leerjaren waaruit de respondenten in ons onderzoek en in het
onderzoek van Vermunt (1992) afkomstig zijn. In ons onderzoek zijn enkel
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leerlingen uit het tweede leerjaar van hun opleiding opgenomen. De keuze hiervoor
is gebaseerd op het feit dat tweedejaars leerlingen, in tegenstelling tot eerstejaars, al
in aanraking zijn geweest en ervaring hebben opgedaan met praktijkleersituaties. Het
leren tijdens deze practica, stages of praktijklessen, werd als dermate essentieel voor
het beroepsonderwijs opgevat dat we tot deze keuze zijn gekomen. Echter, uit
onderzoek is bekend dat uitval of vroegtijdige uitstroom van leerlingen in het

beroepsonderwijs voornamelijk in het eerste leerjaar plaatsvindt (Van Batenburg,

Lokman 8c Nieuwenhuis, 1990). Het is mogelijk dat stuurloze en ambivalente

leerlingen reeds in eerste jaar zijn uitgestroomd, en zodoende niet werden
vertegenwoordigd in onze respondentengroep. Ter vergelijking: het ondercoek van
Vermunt heeft plaatsgevonden onder studenten in de beginfase van hun studie, waar
stuurloosheid en ambivalentie wellicht nog een grotere rol spelen dan onder tweede-

en latere-jaars studenten.

6.2 Leerstijlen

Zoals in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 5 reeds aan de orde is geweest, baseert

Vermunt zijn leerstijlbeschrijvingen op een factoranalyse van de schalen in zijn

vragenlijst. We hebben erop gewezen dat een factor iets zegt over hoe de variabelen

in de analyse zich groeperen. Een analyse die resulteert in vier onafhankelijke
factoren, kan dus niets meer impliceren dan dat er vier groepen van variabelen te
onderkennen zijn in de data. Wanneer we echter iets willen weten over personen in

plaats van variabelen, is het van belang om alle factoren in samenhang in
ogenschouw te nemen. Iemand kan immers hoog scoren op de ene factor en tegelijk
ook hoog op de andere. In dit boek is daarom de voorkeur uitgesproken voor een

interpretatie van dergelijke factoren als onderliggende dimensies van leerstijlen (zie
ook Noij, Slaats ác Lodewijks, 1995; Slaats, 1997b; Slaats, Lodewijks 8i Van der
Sanden, 1999). Een beschrijving van leerstijlen (dat wil zeggen: van personen) dient

dan op basis van de mogelijke combinaties van onderliggende dimensies plaats te

vinden.
In ons onderzoek in het beroepsonderwijs resulteerde een factoranalyse op de

schalen in de ILS-MBO in twee factoren (zie tabel 1 in hoofdstuk 5). Deze factoren

werden benoemd als een constructieve respectievelijk een reproductieve
leerstijldimensie. De reproductieve dimensie omvat de verwerkingsstrategie
onbewerkt opslaan, de externe regulatiestrategie en de leerconceptie leren als het
opnemen van informatie. De constructieve dimensie is opgebouwd uit een
combinatie van integrerende verwerkingsstrategieën, zelfsturing, een leerconceptie

waarin het opbouwen van persoonlijke kennis centraal staat en wat betreft de

leeroriëntaties zowel een extrinsieke als een intrinsieke motivatie. Het samengaan
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van beide leeroriëntaties in één dimensie doet vermoeden dat het onderscheid in een
intrinsieke en extrinsieke motivatie, althans binnen het middelbaar
beroepsonderwijs, minder relevant is dan de vraag óf er sprake is van een lange-
termijn leeroriëntatie (zie ook Blumenfeld, 1992; Corno, 1992; Pintich 8i Garcia,
1991; Vinke, 1996). Het hebben van een dergelijke oriëntatie blijkt samen te hangen
met de constructieve dimensie van leerstijlen, terwijl het ontbreken ervan juist
samenhangt met de reproductieve dimensie (zie hoofstuk 5).

De reproductieve en de constructieve dimensie konden worden gecombineerd tot
een viertal leerstijlen, die enigszins afwijken van de door Vermunt beschreven
leerstijlen van studenten in het universitaire onderwijs. Niet alleen verschillen de
beschrijvingen van de leerstijlen, ook is er sprake van een conceptueel verschil wat
betreft de interpretatie van leerstijlen. In de huidige paragraaf wordt ingegaan op
deze verschillen.

Op basis van de vragenlijstgegevens (ILS-MBO) zijn de volgende vier leerstijlen
onderscheiden voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs:
1. De constructieve leerstijl. Deze wordt gekenmerkt door een veelvuldig gebruik

van integrerende verwerkingsstrategieën (bijvoorbeeld relaties leggen en
vergelijkingen maken), alsmede een voorkeur voor zelfsturing (de lerende
onderneemt zelf activiteiten die nodig zijn om het leerproces doelgericht te laten
verlopen). Bij deze leerstijl wordt leren gezien als een constructief proces van
kennis opbouwen; dit gaat gepaard met een hoge mate van zowel intrinsieke als
extrinsieke motivatie.

2. De reproductieve leerstijl. Bij deze leerstijl zijn de verwerkingsstrategieën vooral
herhalend van aard (letterlijk memoriseren van informatie en exact inoefenen van
handelingen) en is de regulatie voornamelijk extern gestuurd (de lerende maakt
gebruik van de sturing die door de omgeving geboden wordt, bijvoorbeeld vanuit
boeken, opdrachten, docenten of inedeleerlingen). De heersende opvatting is dat
leren bestaat uit het opnemen van aangeboden informatie. Er is een lage lange-
termijn motivatie.

3. De veelzijdige leerstijl. Hierbij is sprake van relatief hoge scores op alle
kenmerken van zowel de constructieve als de reproductieve leerstijl. Lerenden
met deze leerstijlen gebruiken zowel integrerende als herhalende
verwerkingsstrategieën, zowel externe als zelfregulatie. Er is een ruimte
opvatting omtrent wat leren in wezen inhoudt en een hoge motivatie (zowel
intrinsiek als extrinsiek).

4. De passieve leerstijl. Deze leerstijl wordt gekenmerkt door een gering gebruik
van verwerkingsstrategieën in het algemeen en een gebrek aan (externe of zelf-)
sturing. Er is geen duidelijke opvatting omtrent leren of motivatie tot leren.
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Wanneer deze vier leerstijlen worden vergeleken met de leerstijlen die door Vermunt

(1992) onder studenten in het universitaire onderwijs zijn aangetroffen, kan een

overeenkomst worden ontdekt tussen Vermunts betekenisgerichte respectievelijk

reproductiegerichte leerstijlen en de hier beschreven constructieve respectievelijk

reproductieve leerstijlen. Wat deze leerstijlen betreft komen de interpretaties het

meest overeen, omdat de constructieve en reproductieve leerstijlen die voor het mbo

gelden in feite een weergave vormen van de onderliggende constructieve en

reproductieve dimensies in hun zuivere vorm. Met 'zuivere vorm' bedoelen we een

hoge score op de desbetreffende dimensie, gepaard met een lage score op de andere

dimensie. Vermunts leerstijlbeschrijvingen verwijzen naar een van de vier door hem

gevonden onderliggende dimensies, zonder daarbij de overige dimensies te

betrekken. Hij beschrijfr de dimensies dus in hun zuivere vorm, alsof er lage scores

zouden bestaan op de overige dimensies. We kunnen concluderen dat Vermunts

reproductiegerichte en betekenisgerichte dimensies in het universitaire onderwijs

sterk overeenkomen met de reproductieve en de constructieve leerstijlen in het mbo.

De door Vermunt beschreven ongerichte en toepassingsgerichte leerstijldimensies

zijn niet aangetroffen onder leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het

onderscheid tussen dimensies en leerstijlen daargelaten, kan echter een inhoudelijke

overeenkomst worden gezien tussen Vermunts ongerichte leerstijl(dimensie) en de

passieve leerstijl in het mbo. Beide worden immers gekenmerkt door een lage mate,

of zelfs het ontbreken, van verwerkingsstrategieën en een gebrek aan sturing. Voor

de toepassingsgerichte leerstijl(dimensie) bestaat echter geen equivalent in het mbo.

Een tweede verschil betreft de veelzijdige leerstijl, die in het mbo wel en in het

universitaire onderwijs niet werd aangetroffen. In het resterende deel van deze

paragraaf gaan we dieper in op deze verschillen.

6.2.1 Het ontbreken van een toepassíngsgerichte leerstíjl onder
Ieerlíngen ín het mbo

Volgens Vermunt en Verloop ( in druk) kan het ontbreken van een

toepassingsgerichte leerstijldimensie worden geïntetpreteerd als een afwijking van

het normale patroon. Onder een normaal patroon verstaan zij de coherente en

inhoudelijk interpreteerbare samenhangen tussen leerprocessen, leerconcepties en

leeroriëntaties, zoals die bijvoorbeeld te zien zijn in de factoranalyses in het

onderzoek van Vermunt (1992). Wanneer deze 'normale' patronen ontbreken,

spreken zij van dissonantie: "dissonance then means that these typical patterns of

coherent linkages between learning strategies, mental models of learning, and

learning orientations fail to appear" (zie ook Lindblom-Ylánne ác Lonka, in druk;

Meyer, in druk; Vermunt, 1999).
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Vermunt en Verloop (in druk) onderscheiden vijf vormen van dissonantie: een
gebrek aan differentiatie binnen de leerstijlcomponenten; een gebrek aan integratie
tussen de leerstijlcomponenten; een onverenigbaarheid van leerstrategieën,
leerconcepties en leeroriëntaties; het ontbreken van leerstijl-elementen; en tenslotte
de afwezigheid van toepassingsgerichtheid. Het is deze laatstgenoemde vorm van
dissonantie die van toepassing lijkt te zijn op de resultaten van ons onderzoek.

De afwezigheid van toepassingsgerichtheid wordt door Vermunt en Verloop (in
druk) verklaard vanuit een ontwikkelingsperspectief (zie ook Vermunt, 1998a).
Omdat in studies onder jongeren en jong-volwassenen in het algemeen geen
toepassingsgerichtheid wordt gevonden (zie bijvoorbeeld Boekaerts, Otten 8i
Simons, 1997; Klatter, 1995) of elementen van toepassingsgerichtheid samenvallen
met de betekenisgerichte dimensie (Busato, Prins, Elshout 8c Hamaker, 1998;
Roosendaal 8i Vermunt, 1996; Severiens 8c Ten Dam, 1997), wordt geconcludeerd
dat de toepassingsgerichte leerstijldimensie zich in vergelijking met andere
dimensies laat ontwikkelt. Het verschil tussen betekenisgerichtheid en
reproductiegerichtheid is reeds bij jonge lerenden te herkennen. De
toepassingsgerichte leerstijldimensie wordt pas op latere leeftijd en bij lerenden met
meer leerervaringen zichtbaar, wanneer deze zich losmaakt uit de betekenisgerichte
leerstijldimensie.

Vermunt en Verloop wijzen ook op de mogelijkheid dat het ontbreken van een
toepassingsgerichte leerstijldimensie het gevolg kan zijn van een gebrek aan
toepassingsgerichtheid in de leeromgeving. Geen van de studies waarop zij zich
baseren heeft immers plaatsgevonden in een zo toepassingsgerichte leeromgeving als
het beroepsonderwijs. Indien dit een juiste veronderstelling is, zouden we deze
leerstijldimensie wel aan moeten treffen onder leerlingen in het middelbaar
beroepsonderwijs. Uit het in dit boek gerapporteerde onderzoek is echter gebleken
dat zulks niet het geval is. Het ontwikkelingsperspectief lijkt daarom de beste
verklaring te geven voor het ontbreken van een toepassingsgerichte leerstijldimensie
onder de jong-volwassen leerlingen uit ons onderzoek.

Naar onze mening kan een verklaring voor het ontbreken van een
toepassingsgerichte leerstijl onder leerlingen in het mbo echter ook gezocht worden
in de vraag wat de term 'betekenisgericht' in feite vertegenwoordigt. Bij het
interpreteren hiervan zou men ons inziens rekening moeten houden met de context
waarop deze term betrekking heeft. Wat betekenisvol is in het universitaire
onderwijs, wijkt af van wat betekenisvol is in het beroepsonderwijs. In de context
van het universitaire onderwijs, waar Vermunt zijn onderzoek heeft gedaan, kan
betekenisvol (Shuell, 1990), volwaardig (Lodewijks, 1993), diep (Marton 8~ S~lj~,
1976) of betekenisgericht (Vermunt, 1992) leren los staan van concrete
toepassingssituaties. Een dergelijke verwerkingsstrategie wordt vaak omschreven als
het zoeken naar overkoepelende principes en verbanden in de leerstof. Schmeck
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(1988) spreekt in dit verband van interne elaboraties, waarbij 'intern' staat voor

'binnen de leerstoF. Van externe elaboraties is sprake wanneer er verbanden gelegd

worden met de episodische, persoonlijke kennis en ervaringen van de lerende.

Omdat theoretisch en abstract leermateriaal, zoals dat binnen het universitaire

onderwijs veel wordt gebruikt, vaak losgekoppeld is van een concrete context, zijn

externe elaboraties noodzakelijk voor het opbouwen van een geïntegreerd, flexibel

toegankelijk en bruikbaar kennisbestand.

Binnen het beroepsonderwijs liggen de externe elaboraties echter als het ware

voor het oprapen. Het abstracte en theoretische deel van het curriculum is

gerelateerd aan een praktisch deel. Het lesmateriaal krijgt betekenis in de

toepassingssituatie (binnen of buiten de school) en het is dan ook onze mening dat

'betekenis' in het beroepsonderwijs niet kan worden onderscheiden van, zelfs

equivalent is aan, 'toepassing'. Het is niet voor niets dat het oorspronkelijke

onderscheid tussen conceptuele integratie en procedurele integratie bij mbo-

leerlingen wegviel en enkel de categorie 'integreren' overbleef (zie hoofdstuk 2).

Ook Witteman (1996), die zijn onderzoek in de context van het beroepsonderwijs

heeft uitgevoerd, noemt het onderscheid tussen concrete en diepteverwerking minder

relevant. "Beide activiteiten impliceren een actief gebruik van aanwezige

voorkennis, zij het dat diepteverwerking een hogere mate van abstractie suggereert."

(Witteman, 1996, p. 45.) In navolging van Pask (1976) hanteert hij het begrip

'holisme' om zowel concrete als diepe verwerking aan te duiden. Ons inziens is de

term 'integreren' echter treffender, omdat daarmee de nadruk wordt gelegd op het

kenmerkende aspect van deze strategie: relaties leggen, verbanden zoeken en

vergelijkingen maken. De term 'holisme' verwijst expliciet naar een gerichtheid op

de grote lijnen in de leerstof, waardoor de indruk kan ontstaan dat er een gebrek aan

aandacht voor details bestaat.
Het ontbreken van een afzonderlijke toepassingsgerichte leerstijl onder leerlingen

in het mbo, wijst dus niet op het ontbreken van toepassingsgerichtheid onder deze

leerlingen. Het lijkt er eerder op dat 'toepassing' en 'betekenis' op vanzelfsprekende
wijze dusdanig sterk met elkaar verweven zijn, dat ze niet meer uiteen kunnen
worden gerafeld.

6.2.2 Het ontbreken van de veelzijdige leerstijlonder universitaire
studenten

De veelzijdige leerstijl die onder leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs werd

aangetroffen, heeft geen tegenhanger in het universitaire onderwijs. Dit kan volledig

verklaard worden door het eerder genoemde verschil in leerstijlconceptualisaties

(onderliggende dimensies ofcombinaties van deze dimensies).
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De veelzijdige leerstijl in het mbo wordt gekenmerkt door een combinatie van
hoge scores op zowel de constructieve als de reproductieve dimensie. Een
veelzijdige leerstijl in het universitaire onderwijs zou, indien dezelfde benadering
zou zijn gekozen, resulteren uit hoge scores op alle vier de gevonden
leerstijldimensies. Het gevolg hiervan is dat een student met een veelzijdige leerstijl
zowel kenmerken van de reproductiegerichte, de betekenisgerichte, de ongerichte en
de toepassingsgerichte factor zou hebben.

Volgens Vermunt en Verloop (in druk) en Vermunt (1999) kunnen verschillende
strategieën of leerstijlonderdelen echter onverenigbaar of zelfs strijdig zijn met
elkaar en leidt een dergelijke vereniging van verschillende leerstijldimensies binnen
één persoon (door hen aangeduid als de derde vorm van dissonantie) tot ongunstige
studieresultaten. Ook Beishuizen, Stoutjesdijk en Van Putten (1994) troffen lagere
studieprestaties aan bij studenten met zogenaamde dissonante leerstijlprofielen.
Vooral de studenten die zelfsturing combineren met oppervlakkige verwerkings-
strategieën bleken slecht te presteren.

De veelzijdige leerstijl uit het beroepsonderwijs zou in de ogen van Vermunt en
Verloop (in druk) een dissonant profiel kunnen vertegenwoordigen, waarbij dan
sprake zou zijn van een onverenigbaarheid van leerstrategieën, leerconcepties en
leeroriëntaties. Het is daarom interessant naar het daadwerkelijke leerstijlprofiel van
deze groep mbo-leerlingen te kijken. Voor alle duidelijkheid dient hier te worden
opgemerkt dat Vermunt en Verloop (in druk) het idee van dissonantie illustreren aan
de hand van factoren, die door ons als leerstijldimensies worden geïnterpreteerd. Een
rechtstreekse vergelijking met de leerstijlen zoals die hier worden
geconceptualiseerd is dus niet mogelijk. In de verdere bespreking beperken we ons
daarom tot de aan het begrip 'dissonantie' ten grondslag liggende overwegingen.

De leerstijlprofielen die behoren bij de verschillende leerstijlen van mbo-leerlingen
kunnen worden gevonden in de handleiding van de ILS-MBO (Slaats, 1997a). Deze
vragenlijst werd genormeerd op basis van de respondentengroep die in het tweede
deel van hoofdstuk 2 werd beschreven (zie bijlage B). De schaalscores zijn naar
aanleiding van de bijbehorende frequentieverdeling aangemerkt als laag, beneden
gemiddeld, gemiddeld, bovengemiddeld of hoog. Hiertoe werden grensscores
bepaald die overeen komen met het 15e, 35e, 65e en 85e percentiel (zie bijlage H).
Door nu de gemiddelde schaalscores per leerstijlengroep om te zetten in normscores
ontstaan verschillende profielen die als kenmerkend kunnen worden beschouwd voor
de verschillende leerstijlen13.

" De leerstijlprofielen behorende bij de passieve, de reproductieve en de constructieve leerstijl worden hier niet
besproken. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar bijlage K voor deze drie profielen.
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In figuur 114 wordt het leerstijlprofiel behorende bij de veelzijdige leerstijl

weergegeven. In dit leerstijlprofiel is te zien dat leerlingen met een veelzijdige

leerstijl in het algemeen alle strategieën, leerconcepties en leeroriëntaties uit de ILS-

MBO op zichzelf van toepassing achten. Een dergelijk profiel kan, analoog aan de

ideeën van Vermunt en Verloop (in druk), geïnterpreteerd worden als een voorbeeld

van dissonantie in de vorm van een onverenigbaarheid van leerstrategieën,

leerconcepties en ]eeroriëntaties. Echter, het samengaan van al deze elementen

binnen een persoon kan ons inziens ook wijzen op een volledige benutting van

leermogelijkheden.
De verschillende verwerkings- en regulatiestrategieën sluiten elkaar geenszins uit.

De verwerkingsstrategieën 'integreren' en 'onbewerkt opslaan van informatie' kunnen

bijvoorbeeld een goede aanvulling op elkaar vormen. Ook hoeft een zekere mate van

zelfsturing niet noodzakelijk de externe sturing uit te sluiten (of andersom).

Veelzijdige leerstijl

Verwerkingsstrategieën
Integreren
Onbewerkt opslaan

Regulatiestrategieën
Zelfsturing
Externe sturing

Leerconcepties
Opbouw van kennis
Opname van informatie

Leeroriëntaties
Intrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie

A B C D E
laag beneden gemiddeld boven hoog

gemiddeld gemiddeld

Figuur 1 Leerstijlprofiel behorende bij de veelzijdige leerstijl

" Dere figuur is overgenomen uit de Handleiding bij de Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar Beroepsondenvijs
(Slaats, 1997a, p. 37).
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In realistische onderwijssituaties komt leerstof aan de orde waarin zowel feiten,
concepten, principes als procedures vertegenwoordigd zijn (Romiszowski, 1989).
Een volledige integratieve verwerking van al deze vormen van kennis vergt ankers in
het reeds aanwezige kennisbestand, ofwel voorkennis (Biemans, 1997). Wanneer
dergelijke ankers ontbreken, wat bijvoorbeeld het geval is indien een leerling te
maken krijg met een voor hem volledig onbekend onderwerp, kan het (in eerste
instantie) onbewerkt opslaan van de aangeboden informatie een eerste stap vormen
op weg naar integratie (zie ook Garner, 1990). Onbewerkt opslaan resulteert in de
aanwezigheid van nieuwe kenniselementen in het lange-termijn geheugen, die op
een later tijdstip als anker kunnen gaan fungeren en aldus een basis kunnen vormen
voor verdere kennisuitbreiding. Het onbewerkt opslaan, of inemoriseren, kan daarom
een nuttige strategie zijn tijdens het leerproces, die een voorwaarde vormt voor en
een aanvulling op het integreren.

Het onbewerkt opslaan kan niet alleen nuttig zijn op de hiervoor beschreven
manier, maar is ook gerelateerd aan het soort van informatie dat moet worden
verwerkt. Romiszowski (1989) maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen feitelijke
kennis (feiten en procedures) en kennis van begrippen (concepten en principes).
Feitelijke kennis wordt gekenmerkt door de ondubbelzinnige aard ervan; feiten
bestaan op zichzelf en worden per definitie niet betwijfeld. Hoewel dergelijke
feitenkennis in het huidige onderwijssysteem minder hoog gewaardeerd lijkt te
worden dan voorheen, vormen feiten een integraal onderdeel van elk vakgebied
(denk aan eigenschappen van medicijnen of tolerantiecriteria bij de afinetingen van
machine-onderdelen). Dergelijke feiten kunnen via memoriserende strategieën
beschikbaar gemaakt worden voor het werkgeheugen.

Met betrekking tot de regulatiestrategieën is evenmin sprake van een óf-óf
situatie. Volledige zelfsturing, met uitsluiting van externe sturing, is binnen een
geïnstitutionaliseerde leeromgeving zelfs onwenselijk, al was het maar vanwege het
feit dat het onderwijsinstituut de einddoelen van het leerproces vaststelt. Volledige
externe sturing is onwenselijk vanuit het perspectief van de zelfstandige en
zelfverantwoordelijke leerling die ook na zijn schoolcamère in staat moet zijn om
door te leren. Een combinatie van zelfsturing en externe sturing vormt in dat opzicht
een goede basis voor latere leerprocessen, en wijst zowel op zelfverantwoor-
delijkheid als op de mogelijkheid af te stemmen op de sturingsmogelijkheden die de
omgeving biedt.

Ook de door Vermunt (1999) gesuggereerde onverenigbaarheid van strategieën,
waarmee hij doelt op het samengaan van externe sturing met diepteverwerking of
zelfsturing met stapsgewijze verwerking, behoeft enige nuancering. In een
onderwijsomgeving die uitnodigt tot diepteverwerking en dit ook daadwerkelijk
beloont, kan externe sturing juist deze verwerkingsstrategie bevorderen. Evenzo
geldt, met betrekking tot de hierboven beschreven noodzaak van memoriserende
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strategieën, waartoe ook de stapsgewijze verwerking behoort, dat zelfsturing niet
uitsluitend betrekking hoeft te hebben op de diepteverwerking. Deze strategieën zijn
ons inziens zeer goed verenigbaar en kunnen wijzen op flexibiliteit in leergedrag.

Met betrekking tot de leerconcepties en de leeroriëntaties gelden vergelijkbare

argumenten. Wanneer een lerende zowel het opbouwende als het opnemende aspect

van leren onderkent en herkent, wordt de kans groter dat hij een variatie aan

leerstrategieën zal ontplooien.

Op dit punt willen we hier pleiten voor een aandachtverschuiving van betekenisvol

leren naar flexibel of veelzijdig leren. Een zelfstandig lerende leerling, iemand die

zijn leerpotentieel ten volle heeft ontwikkeld en kan benutten, dient te beschikken

over een breed en flexibel toepasbaar scala aan leerstrategieën en een genuanceerd

beeld over wat leren inhoudt. In paragraaf 6.4 werken we dit idee verder uit.

6.2..? Leerstijlen in het theorie- en przktijkonderwijs

Uit de interviewstudie in hoofdstuk 2 blijkt dat de componenten uit het

]eerstijlenmodel van Vermunt ook voor leerlingen in het beroepsonderwijs

betekenisvol zijn. De gesprekken met leerlingen hadden onder andere betrekking op

hun leerstrategieën binnen zowel theoretische als praktijkleersituaties, en gaven

aanleiding tot het benoemen van een strategie 'onbewerkt opslaan' en een strategie

'integreren', die binnen beide soorten leersituaties relevant zijn. Toegepast op

praktijkleersituaties verwíjst het onbewerkt opslaan naar pogingen van de leerling

om voorbeeldgedrag en -handelingen letterlijk te imiteren. Het integreren heeft juist

te maken met het vergelijken van verschillen rolmodellen en het zoeken naar en

opbouwen van een persoonlijk handelingsrepertoire.
Ondanks de expliciete aandacht voor praktijkleersituaties tijdens de interviews,

bleven in de daaruit voortvloeiende vragenlijst (ILS-MBO) de items die betrekking

hebben op praktijkleersituaties ondervertegenwoordigd. In de schaal 'onbewerkt

opslaan' is de praktijkcomponent bijvoorbeeld volledig verdwenen, terwijl in de

schaal 'integreren' de praktijkcomponent voornamelijk de vorm krijgt van integratie

tussen theorie en praktijk (tabel 1, hoofdstuk 2).

In het eerste deel van hoofdstuk 3 is een deel van de interviewdata afzonderlijk

bekeken voor theoretische en praktijkleersituaties. Hier bleek dat de samenhang

tussen leerconcepties en verwerkingsstrategieën binnen de theoretische leersituaties

wel, maar binnen de praktijkleersituaties niet overeenkomt met het verwachte

patroon. Het ontbreken van een conceptueel logische samenhang binnen de

praktijkleersituaties werd verklaard vanuit de gesignaleerde neiging van leerlingen

om de term 'leren' te associëren met theorielessen. In het tweede deel van dit
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hoofdstuk zijn we ingegaan op de relatie tussen leerstijlcomponenten en behaalde
cijfers voor theorie- en praktijkvakken. Hier bleken scores op verschillende
leerstijlcomponenten wel samen te hangen met behaalde cijfers voor theorievakken,
maar niet met cijfers voor praktijkvakken. Bij het zoeken naar verklaringen hiervoor
kan wellicht de vraag gesteld worden wat deze cijfers vertegenwoordigen en op
welke manier ze tot stand komen. We kunnen ons echter ook afvragen of de
Inventaris Leerstijlen voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (ILS-MBO) wel
geschikt is om het leren binnen praktijkleersituaties in kaart te brengen.

De resultaten van beide onderzoeken in hoofstuk 3 doen vermoeden dat binnen
praktijkleersituaties andere fenomenen een rol spelen dan binnen theoretische
leersituaties. We mogen tevens concluderen dat de ILS-MBO in het algemeen meer
relevantie heeft voor het leren binnen theoretische leersituaties dan binnen
praktijkleersituaties. Wellicht hebben we hier te maken met een beperking in de
rijkwijdte van Vermunts model, waarop onze studies gebaseerd zijn. Dit model, dat
zijn oorsprong vond in de voornamelijk theoretische leersituaties van het
universitaire onderwijs, blijkt in onze studies in grote lijnen houdbaar voor de
theoriecomponent van het beroepsonderwijs, maar is minder dekkend waar het de
praktijkcomponent betreft. In ~6.5 doen we een aantal aanbevelingen voor
onderzoek dat moet leiden tot meer inzicht in het leren binnen deze
praktijkcomponent.

6.3 Determinanten van leerstijlen

In de hoofdstukken 4 en 5 zijn verschillende variabelen aan de orde geweest die van
belang worden geacht voor de ontwikkeling van leerstijlen. Vanuit het idee dat zich
bij deze ontwikkeling interacties voordoen tussen persoon en omgeving, hebben we
de relatie tussen leerstijlen en een aantal persoons- en omgevingsgebonden
variabelen in kaart gebracht. Van de persoonsgebonden variabelen wordt
verondersteld dat ze verantwoordelijk zijn voor stabiliteit in leerstijlen. De
omgevingsgebonden variabelen worden daarentegen geassocieerd met variabiliteit in
leerstijlen (zie ook Vermetten, 1999).

6.3.1 Omgevingsgebonden factoren

In de categorie omgevingsgebonden factoren hebben we aandacht besteed aan de
onderwijssector, de aard van de opleiding en de vooropleiding van de respondenten
(zie hoofdstuk 5). Uit de resultaten blijkt dat er een aanta] significante verbanden
bestaat tussen deze variabelen en leerstijlen. Deze worden hieronder besproken.
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Ten aanzien van de onderwijssector blijkt dat de passieve leerstijl prevaleert

binnen de agrarische sector, de reproductieve leerstijl binnen de economische sector,

de constructieve leerstijl binnen de sector techniek en de veelzijdige leerstijl binnen

de sector dienstverlening.

De aard van de opleiding speelt enkel een rol met betrekking tot de veelzijdige

leerstijl, die beduidend vaker voorkomt binnen de korte opleidingen dan binnen de

lange opleidingen. Wat betreft de vooropleiding is te zien dat de passieve leerstijl

vooral kenmerkend is voor leerlingen met een havo-vooropleiding, de reproductieve

leerstijl voor leerlingen met een mavo-diploma, terwijl de veelzijdige leerstijl vooral

voorkomt bij leerlingen die in het bezit zijn van een lbo- ofvbo-diploma.

We hebben de verbanden tussen leerstijlen en sectoren verklaard vanuit globale

verschillen tussen de leerstofdomeinen, waarbij vooral de mate van

(voor)structurering binnen een vakgebied en de discrepantie tussen theoretische en

praktische toepassingen een rol lijken te spelen. Men kan zich indenken dat een

relatief goed gedefinieerd leerstofdomein zoals dat binnen de sector economie aan de

orde komt, met succes op reproductieve wijze door een leerling benaderd kan

worden, terwijl de minder gestructureerde taken en problemen binnen de technische

sector wellicht uitnodigen tot een meer constructieve benadering. Het relatief vaak

voorkomen van de passieve leerstijl onder leerlingen in de agrarische sector blijft

echter onverklaard.
De combinatie van een reproductieve en een constructieve benadering, zoals die

in de veelzijdige leerstijl tot uitdrukking komt, komt vooral voor bij leerlingen in de

dienstverlenende sector. Dit zou het resultaat kunnen zijn van wat we een

'praktijkschok' hebben genoemd. Hiermee duiden we op het relatief grote verschil

tussen de regels en procedures die in theorielessen aan de orde komen en de wijze

waarop deze worden gehanteerd door beroepsbeoefenaren in de praktijk.

Toepassingssituaties binnen de dienstverlenende sector vereisen bijvoorbeeld een

persoonlijke en situatie-specifieke invulling van de globale regels die ervoor zijn

opgesteld. Onstenk (1997) spreekt in dit verband van 'kernproblemen';

beroepsbeoefenaren moeten (leren) omgaan met contradicties tussen de regel-,

productie- en samenwerkingssystemen id ein een bepaalde organisatie bestaan (zie

ook Engestr~m, 1987). Het is mogelijk dat leerlingen die in eerste instantie hun

studie reproductief aanpakken, genoodzaakt zijn hun benadering aan te passen zodra

ze met de diffuse, complexe en gevarieerde praktijk in aanraking komen.

Ervaring met verschillende situaties kan leiden tot flexibiliteit en veelzijdigheid in

de benadering van problemen en taken die zich voordoen in deze situaties

(Entwistle, 1981). De redenering kan echter ook andersom gelden, omdat het in dit

verband niet mogelijk is een eenduidig causaal verband te leggen tussen

leerstofdomeinen en leerstijlen. We doelen hiermee op de mogelijkheid verschillen

in leerstijlen reeds bestaan voor aanvang van de middelbare beroepsopleiding, en dat
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deze verschillen tot uiting komen in verschillende voorkeuren voor studierichtingen
of beroepsvelden (vergelijk Kolb, 1984). Het leerstofdomein, of de studierichting, is
in het onderzoek van Vermunt (1992) een relatief sterke predictor van de leerstijlen
van studenten. Ook hij vraagt zich echter af of verschillen in leerstijlen een gevolg of
een oorzaak van verschillen in studiekeuze zijn.

Het idee dat veelzijdigheid in de benadering van leersituaties een gevolg is van
praktijkervaringen binnen een opleiding, vindt ondersteuning in relaties die zijn
gevonden tussen leerstijlen enerzijds en de aard van de opleiding en de
vooropleiding anderaijds. Het is gebleken dat de veelzijdige leerstijl relatief vaak
voorkomt onder leerlingen in de korte opleidingen. In samenhang hiermee, blijkt
deze leerstijl tevens vaak voor te komen bij leerlingen met een Ibo- of vbo-
vooropleiding. Deze leerlingen stromen immers vaker door naar korte opleidingen
dan naar lange opleidingen.

Kenmerkend voor de korte opleidingen, in vergelijking met de lange (en tevens
voor de ]bolvbo-vooropleiding in vergelijking met mavo ofhavo) is onder andere het
grote aandeel van de praktijkcomponent. Leerlingen met een mavo of havo
vooropleiding hebben, vanwege het algemeen vormende karakter van deze
opleidingen, geen ervaring opgedaan met een beroepsgerichte praktijkvorming en
zijn nog niet geconfronteerd met de verschillen die er bestaan tussen de theorie en de
praktijk van een beroepsveld. We treffen bij deze leerlingen dan ook relatief vaak
een reproductieve, respectievelijk een passieve, leerstijl aan.

Een verklaring voor het ontstaan van een veelzijdige leerstijl kan ook gezocht
worden in de 'levensechtheid', het authentieke karakter, van het leren en handelen in
praktijkleersituaties. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor natuurlijke leerprocessen
(in contrast met het schoolse leren, zie Gardner, 1991; Lodewijks, 1993) die
spontaan en op flexibele wijze plaatsvinden.

We kunnen hierbij ook denken aan het infonnele en alledaagse leren, door Van
der Sanden (1997b) omschreven als "een geleidelijk proces van betekenisverlening
dat plaats vindt als gevolg van de talrijke (deels toevallige) confrontaties met een
grote en gevarieerde hoeveelheid gebeurtenissen, objecten en mensen" (p. 20) (zie
ook Bolhuis, 1995). Vooral deze 'grote en gevarieerde hoeveelheid' is ons inziens
kenmerkend voor het leren van alledag en het leren in praktijkleersituaties.

6.3.2 Persoonsgebonden factoren

Wat betreft de persoonsgebonden factoren die van invloed worden geacht op
leerstijlen hebben we aandacht besteed aan het geslacht van de respondenten, hun
persoonlijkheidskenmerken en hun intelligentiescores (zie hoofdstuk 4 en 5).
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Sekse

We hebben gezien dat mannen vaker een constructieve leerstijl aan den dag leggen
dan vrouwen. Vrouwen worden daarentegen vaker gekenmerkt door ~ een
reproductieve leerstijl dan mannen. Dergelijke sekseverschillen zijn eerder

beschreven door Severiens (1997), Severiens en Ten Dam (1994, 1995) en Van Elk

en Lodewijks (1996), waardoor de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat we hier te

maken hebben met relatief contextonafhankelijke verschillen die wellicht hun
oorsprong vinden in geslachtsrolsocialisaties (Martin óc Levy, 1996).

We moeten hierbij echter opmerken dat in onze studie enkel de biologische

geslachtaanduiding van de respondenten is meegenomen. In aanvulling hierop is de

sekse-identiteit van belang: de mate waarin een individu zichzelf mannelijke of

vrouwelijke eigenschappen toekent. In het onderzoek van Severiens (1997) komt

bijvoorbeeld naar voren dat deze sekse-identiteit sterker gerelateerd is aan leerstijlen

dan het biologische geslacht. In toekomstig onderzoek naar de invloed van

sekseverschillen op leerstijlen doet men er goed aan deze sekse-identiteit als

onderzoeksvariabele mee te nemen.

Persoonlijkheidskenmerken

De verschillen in persoonlijkheidskenmerken tussen leerlingen met verschillende

leerstijlen zijn in kaart gebracht met behulp van het Big Five model van de

persoonlijkheid (zie hoofstuk 4). Van deze vijf persoonlijkheidsdimensies is

gebleken dat 'zorgvuldigheid' geen onderscheidend vermogen bezit ten aanzien van

leerstijlen. Bij de overige vier dimensies is dat wel het geval.

Wat betreft de mate van vriendelijkheid is een verschil te zien tussen leerlingen

met een passieve en leerlingen met een reproductieve leerstijl. Eerstgenoemden

scoren laag op deze persoonlijkheidsdimensie, terwijl laatstgenoemden hier hoog op

scoren. Ten aanzien van de emotionele stabiliteit vinden we een verschil tussen

leerlingen met een constructieve leerstijl enerzijds, en leerlingen met een

reproductieve of veelzijdige leerstijl anderzijds. De constructieve leerstijl gaat

gepaard met relatief hoge scores op de emotionele stabiliteit, terwijl de reproductieve

en de veelzijdige leerstijl vooral voorkomen bij leerlingen met relatief lage scores op

deze persoonlijkheidsdimensie.

De derde persoonlijkheidsdimensie die gerelateerd is aan leerstijlen, extraversie,

blijkt vooral samen te hangen met de passieve en de constructieve leerstijl.

Leerlingen met een passieve leerstijl scoren laag op extraversie, terwijl leerlingen

met een constructieve ]eerstijl een hoge mate van extraversie aan den dag leggen.

Met betrekking tot openheid tenslotte, is een verschil te zien tussen leerlingen met
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een constructieve leerstijl (die hier hoog op scoren) en leerlingen met een passieve
leerstijl (die hier relatief laag op scoren).

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van Busato (1998) en
Vermetten (1999), die hun onderzoek uitvoerden onder universitaire studenten.

Wanneer we per leerstijl kijken naar de bijbehorende onderscheidende persoonlijk-
heidskenmerken, ontstaat het volgende beeld.

Leerlingen met een reproductieve leerstijl kenmerken zich door een hoge mate
van vriendelijkheid en een lage mate van emotionele stabiliteit. Vriendelijkheid
wordt geassocieerd met inschikkelijkheid, sociaal wenselijk gedrag en een neiging
zich te conformeren aan de eisen uit de omgeving. Een lage mate van emotionele
stabiliteit, ook wel neuroticisme genoemd, uit zich in een gebrek aan controle over
de eigen emoties en een daarmee gepaard gaande gespannenheid. Dergelijke
eigenschappen zijn tevens herkenbaar in de strategieën waarmee leerlingen met een
reproductieve leerstijl onderwijssituaties benaderen. Daarbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan de voorkeur van deze leerlingen voor externe sturing, die blijk
geeft van een zekere mate van afhankelijkheid en een neiging tot conformisme. Het
gebruik van de verwerkingsstrategie 'onbewerkt opslaan van informatie' en de
bijbehorende leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie' liggen ook in het
verlengde van de neiging zich te conformeren aan de omgeving. Vooral het idee dat
kennis in wezen een verzameling buiten de eigen persoon aanwezige waarheden is,
sluit hierbij aan. Het hierbij passende leergedrag is dan als het ware 'kopiërend' van
aard.

Leerlingen met een constructieve leerstijl onderscheiden zich door een hoge mate
van emotionele stabiliteit, extraversie en openheid. Bij emotionele stabiliteit kan
men denken aan controle over de eigen emoties, kalmte en overstoorbaarheid.
Kenmerkend aan extraversie is onder andere het vrij uiten van gedachten en een
bepaalde mate van zelfverzekerdheid, terwijl openheid onder andere wordt
geassocieerd met nieuwsgierigheid, intellectuele interesse en originaliteit. Deze
persoonlijkheidskenmerken lijken bijna noodzakelijk voor het opbouwen van een
persoonlijk kennisbestand, dat kenmerkend is voor de constructieve leerstijl. Het
integreren van onbekende met bekende informatie, het transformeren van informatie
in persoonlijke kennis en een vrije en constructieve gedachtenwisseling tussen
leerling en docent, vragen tegelijk om een open instelling van de leerling en een
zekere mate van stabiliteit en zelfverzekerdheid.

Deze laatste twee eigenschappen zijn vooral van belang voor de mogelijkheid een
persoonlijk, geïntegreerd kennisbestand op te bouwen. Ze maken het mogelijk dat
een leerling vraagtekens plaatst (of durft te plaatsen) bij aangeboden informatie en
dat hij zijn eigerl kennis en vaardigheden op voldoende waarde schat om deze in te
brengen in het leerproces. Emotionele stabiliteit en openheid vergroten voorts de
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kans op een zekere mate van onzekerheidstolerantie, die nodig is voor het om

kunnen gaan met tegenstrijdigheden in het informatie-aanbod of inet een uitgesteld

antwoord op vragen (vergelijk de uncertainty-orientation, Huber 8z Sorrentino,

1996).
Leerlingen met een passieve leerstijl kenmerken zich door een relatief lage mate

van vriendelijkheid, een lage mate van extraversie en een lage mate van openheid.

Het is opmerkelijk dat deze leerlingen ook laag scoren op alle schalen van de ILS-

MBO. Wellicht benaderen zij de items vanuit de vraag of zij zichzelf daarin

herkennen, wat dan niet het geval blijkt te zijn. De persoonlijkheidsdimensies zijn

echter bipolair opgesteld, wat betekent dat een relatief lage score op bijvoorbeeld

'vriendelijkheid', opgevat kan worden als een relatief hoge score op

'onvriendelijkheid'.

Op deze manier redenerend, zouden we leerlingen met een passieve leerstijl

wellicht kunnen kenschetsen als nonconformerend en wantrouwend (onvriendelijk),

als gereserveerd, apathisch en teruggetrokken (introvert) en als dogmatisch,

oppervlakkig en behoudend (star). Het is mogelijk dat deze eigenschappen bijdragen

aan een door de leerling beleefde grote mate van afstand tussen hemzelf en zijn

omgeving, waardoor het voor hem moeilijk wordt zich te herkennen in de

activiteiten of processen die daar gaande zijn. Dit kan tot uiting komen in lage scores

op de in de vragenlijst genoemde leerstrategieën en het niet hebben van een

duidelijke opvatting over leren of motivatie tot leren. Vele processen blijven aldus

onduidelijk en onbenoemd. De vraag blijft bestaan wat deze leeringen doen teneinde

leerresultaten te behalen en hun opleiding met succes af te ronden.

Leerlingen met een veelzijdige leerstijl tenslotte, onderscheiden zich wat betreft

de persoonlijkheidskenmerken onderscheiden door een lage mate van emotionele

stabiliteit. Ten aanzien van de overige persoonlijkheidsdimensies scoren zij

gemiddeld en vertonen zij geen uitersten. We hebben veelzijdigheid omschreven als

een combinatie van de reproductieve en de constructieve leerstijldimensie,

gekenmerkt door het beschikken over een breed repertoire aan leerstrategieën en een

brede kijk op leren. De gemiddelde scores op vier van de vijf persoonlijkheids-

dimensies wijzen ook op een vorm van veelzijdigheid. Een dergelijke gemiddelde

score kan worden geïnterpreteerd als het ontbreken van het ene of het andere

uiterste; een combinatie van de twee tegenover elkaar gestelde kenmerken die in de

desbetreffende dimensie vertegenwoordigd zijn. Een dergelijk scorepatroon wijst

dan op een balans in de persoonlijkheid. De relatief lage score op de emotionele

stabiliteit vormt hier de enige uitzondering; deze vewijst immers naar een gebrek aan

controle over de eigen emoties en gespannenheid. Een extreem hoge mate van

emotionele stabiliteit, dat wil zeggen onverstoorbaarheid, zou de veelzijdigheid in de

weg staan. Het kan echter zijn dat een wat lagere mate van emotionele stabiliteit

eerder een gevolg dan een oorzaak is van deze veelzijdigheid, bijvoorbeeld omdat
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het beschikken over vele strategieën een voortdurend keuzeproces vergt. Er moet een
afstemming op de eisen uit de omgeving tot stand komen, waarbij het vooraf niet
altijd duidelijk is of de juiste beslissingen zijn genomen. Men kan zich indenken dat
de voortdurende mogelijkheid tot het maken van keuzes, resulteert in enige
(creatieve) onrust.

Intelligentie

De derde en laatste persoonsgebonden factor die we hebben gerelateerd aan
leerstijlen betreft intelligentie. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee subtests uit de
DAT'83. De eerste daarvan, 'analogieën', wordt representatief geacht voor de fluid
intelligence. De tweede subtest, ruimtelijk inzicht, brengt veeleer de crystallized
intelligence in kaart (zie ook hoofdstuk 4). Fluid en crystallized intelligence
(respectievelijk aangeduid met Gf en Gc) worden beschouwd als hiërarchisch
ondergeordend aan de algemene intelligentie-factor g(zie bijvoorbeeld Cattell, 1943,
1963). Gf heeft betrekking op de redeneervaardigheden en hogere mentale processen
die een individu in aanleg bezit, ook wel geassocieerd met de 'potentie om te leren'.
Gc wordt gezien als een weergave van de hoeveelheid kennis en ervaring die iemand
in de loop der tijd heeft opgedaan en verwijst veeleer naar het resultaat van
leerprocessen in ruime zin.

Er zijn nauwelijks verschillen gevonden tussen groepen leerlingen met
verschillende leerstijlen ten aanzien van hun scores op de twee subtests. Het enige
onderscheid dat op dit niveau kan worden gemaakt betreft de crystallized
intelligence. Leerlingen met een constructieve leerstijl scoren hier relatief hoog op,
terwijl leerlingen met een veelzijdige leerstijl hier relatief laag op scoren. Dit zou
erop kunnen wijzen dat leerlingen met een constructieve leerstijl meer kennis (in
ruime zin) opgedaan hebben dan leerlingen met andere leerstijlen. Interessanter is
het gegeven dat er geen verbanden zijn aangetoond tussen fluid intelligence, de
potentie om te leren, en leerstijlen. Blijkbaar wijken leerlingen met verschillende
leerstijlen niet van elkaar af waar het hun leerpotentie aangaat. De leerstijlen
vertegenwoordigen wel verschillende benaderingen van het leerproces, maar deze
verschillen zijn niet gebaseerd op onderliggende verschillen in cognitieve aanleg
(cognitive ability).

We moeten hier echter een slag om de arm houden, omdat het onderzoek waarop
deze resultaten betrekking hebben, is uitgevoerd onder een relatief kleine groep
respondenten, waarbij bovendien gebruik is gemaakt van slechts twee DAT'83
subtests. Een uitbreiding van het aantal respondenten en het aantal subtests zou een
genuanceerder beeld op kunnen leveren van de intelligentieprofielen van deze
leerlingen en de samenhang daarvan met leerstijlen.
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Positieve samenhangen tussen algemene intelligentie en een constructieve of

betekenisgerichte leerstijl zijn eerder gevonden door Busato (1998). In deze studie,

uitgevoerd onder universitaire studenten, werd tevens een negatieve samenhang

gevonden tussen intelligentie en de ongerichte leerstijl. In andere studies ~ zijn

positieve samenhangen tussen intelligentie en elementen van de constructieve

]eerstijldimensie gevonden, alsmede negatieve samenhangen tussen intelligentie en

elementen van de reproductieve leerstijldimensie (Busato et al., 1995; Minnaert 8z

Janssen, 1999; Veenman óc Elshout, 1992; Veenman, Elshout ác Busato, 1994). In

hoofdstuk 4 hebben we onder andere gezien dat bij leerlingen in het middelbaar

beroepsonderwijs intelligentie een negatieve voorspeller is van de

verwerkingsstrategie 'onbewerkt opslaan van informatie'. A1 deze onderzoeken

wijzen op relatief consistente samenhangen tussen intelligentie en leerprocessen. De

richting van deze verbanden is in het algemeen positief waar het de constructieve

dimensie van leerstijlen betreft, en negatief waar het de reproductieve dimensie

betreft.
De correlatie- of regressiecoëfficiënten waarin deze verbanden weerspiegeld

worden, zijn in het algemeen echter laag. Intelligentie en leerstrategieën overlappen

elkaar slechts ten dele en zijn dus geenszins synoniem aan elkaar. Indien

leerstrategieën of leerstijlen volledig bepaald zouden worden door verschillen in

intelligentie, zou dit weinig mogelijkheden bieden voor de training of beïnvloeding

ervan. Immers, intelligentie is voor een groot deel genetisch bepaald (Bouchard,

1993) en lijkt zich reeds rond het twaalfde levensjaar te stabiliseren (Gustafsson,

1992). Het gebrek aan sterke verbanden tussen (elementen van) leerstijlen en

intelligentie kan daarom als een hoopgevend resultaat worden beschouwd voor

beleidsmakers en docenten die het zelfstandig leervermogen willen bevorderen.

6.4 Leerstijlen en zelfstandig leren

Zelfstandig leren verwijst naar de mate waarin een leerling in staat en bereid is om in

uiteenlopende situaties relevante leerstrategieën zo veel mogelijk voor eigen

rekening te nemen (Van der Sanden, 1997b; Simons, 1987; Vermunt, 1992).

Zelfstandig leren betekent niet noodzakelijkerwijs dat een leerling alles alleen of in

afwezigheid van een docent moet doen en is dus niet synoniem aan alleen leren. Het

betekent veeleer dat een leerling in staat is de aangeboden leerstof op een

doelgerichte manier te verwerken en daarbij hulp inschakelt wanneer dat nodig is.

De aan- of afwezigheid van een docent of inedeleerlingen is dus niet bepalend voor

de mate waarin zelfstandig wordt geleerd.
Er zijn twee aspecten te onderscheiden aan het zelfstandig leren. De eerste betreft

het uitvoeren van relevante leerstrategieën in uiteenlopende leersituaties, de tweede
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het voor eigen rekening nemen van deze strategieën. Dit tweede aspect wordt vaak
benadrukt bij trainingsprogramma's of onderwijsinnovaties die zijn gericht op het
vergroten van zelfstandig leervermogen. Centraal staat dan het verwerven van
metacognitieve of regulatieve vaardigheden, zoals bijvoorbeeld in de selj-control-
training het geval is (Brown, Palincsar óc Armbruster, 1984) of bij de
Leittextmethode wordt nagestreefd (Van den Berg, Slaats 8c Van Bussel, 1993;
Teurlings, 1993; Van der Sanden, Hornman 8c Teurlings, 1996).

Het eerstgenoemde aspect, het uitvoeren van relevante leerstrategieën in
uiteenlopende situaties, heeft veeleer te maken met het cognitieve niveau van leren.
Het verwijst naar de beschikbaarheid van een veelheid aan verwerkingsstrategieën
en de mogelijkheid deze strategieën toe te passen in verschillende contexten. In
verband hiermee wordt ook wel gesproken van transfer (bijvoorbeeld Simons, 1990).
Of een bepaalde leerstrategie relevant is, dat wil zeggen leidt tot gewenste
leerdoelen, is mede afhankelijk van de leeromstandigheden waardoor een bepaalde
situatie zich kenmerkt. Doelgericht leren in de ene situatie vereist immers andere
strategieën dan in andere situaties.

De aandacht gaat in onderstaande paragrafen uit naar integratie en flexibiliteit,
omdat deze ons inziens bevorderlijk zijn voor het vermogen tot doelgericht leren in
verschillende situaties.

6.4.1 Het belang van integratie

Kenmerkend aan integratie is het leggen van verbanden. Met betrekking tot het
uitvoeren van leerstrategieën kan hierbij gedacht worden aan de integrerende
verwerkingsstrategie die in hoofdstuk 2 is beschreven en de diepe verwerking die
door Marton en S~Ijá (1984) en Vermunt (1992) is beschreven. Hierin staat immers
het relateren, het leggen van verbanden centraal. Deze relaties kunnen gelegd
worden tussen verschillende soorten en verschillende bronnen van informatie. Door
de inbedding en de verankering van nieuwe informatie en handelingsmogelijkheden
in reeds verworven kennis- en handelingsstructuren, wordt de kans kleiner dat deze
inert of onbruikbaar blijven (Renkl, Mandl 8c Gruber, 1998).

Dergelijke vormen van integratie hebben echter niet alleen betrekking op de diepe
of integrerende verwerkingsstrategieën. Ons inziens is het ook belangrijk om
oppervlakkige strategieën, zoals het memoriseren of imiteren, te beschouwen als
integraal onderdeel van de verwerkingsmogelijkheden. In het voorgaande is reeds
gewezen op het nut van de verwerkingsstrategie 'onbewerkt opslaan' wanneer een
leerling zich geconfronteerd ziet met onbekende onderwerpen die niet direct
gerelateerd kunpen worden aan bestaande kennis, of wanneer een leerling de
beschikking dient te krijgen over feitelijke kennis (Romiszowski, 1989). Het risico
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dat vaak in verband met deze strategieën wordt genoemd, bestaat erin dat de

opgedane kennis op zichzelf blijft staan en als het ware een eiland vormt dat

losgekoppeld blijft van overige kenniselementen. Het onderkennen van het nut van

zowel oppervlakkige als diepe verwerking is een belangrijke voorwaarde voor het

verkleinen van dit risico.
Vaardigheid in zelfstandig leren houdt in dat een lerende beschikt over alle

deelvaardigheden die noodzakelijk zijn om te leren (Thomas, 1988). Een eenzijdige

nadruk op diepe verwerkingsstrategieën kan resulteren in een zogenaamde learning

pathology, waarbij de aandacht alleen uitgaat naar verbanden en overkoepelende

principes en waarbij aandacht voor details of feitenkennis verloren gaat15 (zie Pask,

1988, in Schmeck, 1983, p. 236).

Het voordeel van het actief herhalen strategieën als een van de mogelijkheden om

tot geïntegreerde verwerking te komen, bestaat erin dat feitelijke of onbekende

informatie sneller beschikbaar wordt voor de leerling. Aldus krijgt deze informatie

meer kans te worden opgenomen in bestaande kennisstructuren of te worden

gerelateerd aan begripsmatige kennis. Het beschikken over een breed scala aan

verwerkingsstrategieën stelt de leerling in staat in verschillende situaties en met

betrekking tot verschillende soorten informatie constructief te leren. De

geïntegreerde beschikbaarheid en inzet van verschillende strategieën kan daarom

opgevat worden als een belangrijk aspect van vaardigheid in zelfstandig leren (zie

ook Verschaffel 8c De Corte, 1998).
Zelfstandig leervermogen heeft niet alleen betrekking op de beschikbaarheid van

een breed scala aan verwerkingsstrategieën, maar tevens op de beschikbaarheid van

verschillende regulatiestrategieën en achterliggende leerconcepties en leeroriëntaties

die aan het hanteren van deze strategieën betekenis geven. Centraal daarbij staat het

idee dat al deze elementen in samenhang beschikbaar zijn, zodat ze niet als

losstaande of onverenigbare onderdelen worden gezien (zoals in de achterliggende

rationale bij het begrip 'dissonantie' het geval is, zie Verloop 8z Vermunt, in druk),

maar een geïntegreerde basis vormen voor het doelgericht en met gewenst resultaat

benaderen van verschillende leersituaties.
Wanneer we de vier leerstijlen die onder leerlingen in het middelbaar

beroepsonderwijs zijn aangetroffen in ogenschouw nemen, lijkt de veelzijdige

leerstijl de beste voorwaarden te bieden voor het ontwikkelen van dit aspect van het

zelfstandig leervermogen. Immers, leerlingen met een veelzijdige leerstijl herkennen

en onderkennen zowel de reproductieve als de constructíeve aspecten van het leren.

" Hetzelfde kan gesteld worden voor een te eenzijdig gebruik van oppervlakkige verwerkingsstrategieën, waarbij de
pathology het karakter krijgt van 'door de bomen het bos niet meer zien'.
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6.4.2 Het be~ang van flexibiliteit

In de voorgaande paragraaf is het belang van de geïntegreerde beschikbaarheid van
verschillende strategieën, concepties en oriëntaties benadrukt. Beschikbaarheid
hiervan is echter niet voldoende om tot zelfstandig leren te komen. In de huidige
paragraaf gaan we daarom in op de inzetbaarheid ervan in verschillende situaties,
waarbij flexibiliteit een voorname rol speelt.

Binnen het beroepsonderwijs is een belangrijk onderscheid in leersituaties het
onderscheid tussen theorielessen en praktijkleersituaties. Met praktijkleersituaties
duiden we hier zowel op practica en praktijklessen als binnenschoolse en
buitenschoolse stages. In de theorielessen komt voornamelijk theoretische en
abstracte leerstof aan de orde. Deze informatie kan zowel feitelijk als begripsmatig
van aard zijn en vraagt daarom zowel om herhalende als om integrerende
strategieën.

Leerstof die in de theorielessen aan de orde komt dient echter ook te worden
gerelateerd aan de ervaringen en onderwerpen die binnen praktijkleersituaties aan de
orde komen. Abstracte informatie vraagt dus om contextualisatie, waarbij deze
context mede gevormd wordt door de toepassingsmogelijkheden in de
praktijkleersituaties. Andersom dienen in de praktijk opgedane ervaringen en kennis
enigszins te worden gedecontextualiseerd, teneinde een relatie met de abstracte
informatie uit de theorielessen mogelijk te maken (Van der Sanden, 1997c). Een
dergelijke decontextualisatie is tevens nodig om de opgedane kennis en
vaardigheden toe te kunnen passen in andere situaties dan die waarin ze zijn
opgedaan (Lodewijks, 1993; Simons, 1990).

Het gebruik van relevante leerstrategieën, hetgeen kenmerkend is voor zelfstandig
leren, krijgt dus pas betekenis in het licht van de eisen die een bepaalde leersituatie
stelt en de aard van de leerstof die daarin aan de orde komt. Of een strategie relevant
is wordt mede bepaald door de doelen die een leerling zichzelf stelt en de doelen die
door de omgeving aan hem opgelegd worden. Het is daarom van belang dat een
leerling inzicht heeft in deze doelen (zie ook Shuell 8c Moran, 1996). Wanneer met
het onderwijs verschillende soorten doelen tegelijk worden nagestreefd, kan het voor
een leerling moeilijk worden om zijn strategieën hierop af te stemmen (Eslhout-
Mohr óc Van Hout-Wolters, 1998). Problemen kunnen ook ontstaan wanneer de
leeromgeving strategieën verwacht die een leerling (nog) niet in kan zetten, zoals het
geval is bij destructieve fricties (Roosendaal 8i Vermunt, 1996; Schoenfeld, 1988;
Vermunt, 1998a).

De mogelijkheid om in verschillende situaties relevante processen te initiëren
vereist in eerste instantie de geïntegreerde beschikbaarheid van deze processen (zie
vorige paragraaf) en in tweede instantie een juiste inschatting van omgevingseisen
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en leermogelijkheden (vergelijk Fasol, 1996). De kans op een doelgerichte reactie op
de leeromgeving, dat wil zeggen op het ontplooien van in die situatie relevante
leerstrategieën, wordt groter naarmate een leerling flexibeler is in het gebruik van
verschillende strategieën. Een leerling dient hiervoor in staat te zijn het volledige
scala aan beschikbare strategieën op een wendbare manier te hanteren. Op deze
manier kan zelfstandig leergedrag zich uitstrekken over verschillende situaties.

Flexibiliteit in verwerkings- en regulatiestrategieën is niet eenduidig herkenbaar
in de vier leerstijlen die onder leerlingen in het mbo zijn aangetroffen. Men mag
echter op grond van bovenstaande redenering verwachten dat leerlingen met een
veelzijdige leerstijl eerder geneigd zullen zijn tot het flexibel reageren op
leermogelijkheden dan leerlingen met een van de andere leerstijlen (vergelijk de
versatile lean~ing style; Pask, 1976, 1988).

6.5 Slotbeschouwing

In het voorgaande zijn de belangrijkste resultaten van de studies in dit boek
besproken. In deze paragraaf belichten we enkele van deze resultaten vanuit een
leerstijl-perspectief Daarbij worden resultaten van afzonderlijke onderzoeken in
samenhang gepresenteerd, teneinde tot een geïntegreerd beeld van de leerstijlen van
leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs te komen. Ook worden in deze
paragraaf praktische implicaties en suggesties voor vervolgonderzoek gepresenteerd.

6.5.1 De constructieve ~eerstijl

Kenmerkend voor de constructieve leerstijl is een combinatie van diepe
verwerkingsstrategieën, zelfsturing van het leerproces, een leerconceptie waarbij
leren wordt opgevat als een persoonlijk proces van kennisopbouw en een
leeroriëntatie waarin zowel een intrinsieke als een extrinsieke motivatie
vertegenwoordigd is.

De constructieve leerstijl komt veel voor onder leerlingen in de technische sector
en meer onder mannen dan onder vrouwen. Deze twee bevindingen hangen samen,
omdat in de technische sector het aantal mannelijke leerlingen groter is dan het
aantal vrouwelijke. Het dus is mogelijk dat het relatief vaak voorkomen van de
constructieve leerstijl binnen de technische sector is toe te schrijven aan
sekseverschillen. We hebben gezien dat leerlingen met een constructieve leerstijl wat
betreft hun persoonlijkheidskenmerken onderscheiden kunnen worden door een
relatief hoge mate van emotionele stabiliteit, extraversie en openheid. Deze
eigenschappen zijn bevorderlijk voor het kunnen initiëren van constructieve
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leerprocessen en lijken noodzakelijk voor bijvoorbeeld zelfsturing en integratie van
nieuwe informatie met persoonlijke kennis.

Leerlingen met een constructieve leerstijl scoren relatief hoog op crystallized
intelligence. Aangezien dit aspect van intelligentie een indicator is van wat iemand
in de loop der jaren heeft geleerd, kan dit erop wijzen dat leerlingen met een
constructieve leerstijl meer of betere leerresultaten behalen dan leerlingen met een
andere leerstijl. Een positieve relatie tussen de verwerkingsstrategie 'integreren',
onderdeel van deze leerstijl, en behaalde cijfers voor theorievakken ondersteunt dit

idee. Eerder onderzoek (Slaats, van der Sanden 8i Lodewijks, 1997) naar de relatie

tussen leerstijldimensies en schoolcijfers spreekt dit echter tegen. Hier bleek de
constructieve leerstijldimensie in het geheel niet gerelateerd aan de hoogte van
behaalde cijfers.

6.5.2 De reproductieve leerstijl

De reproductieve leerstijl wordt gekenmerkt door een combinatie van oppervlakkige

verwerkingsstrategieën, externe sturing van het leerproces en een leerconceptie

waarbij leren voornamelijk wordt gezien als een proces van kennisopname.
De reproductieve leerstijl komt veel voor onder leerlingen in de economisch

sector en meer onder vrouwen dan onder mannen. Aangezien de verhouding tussen
mannen en vrouwen binnen de economische sector vrijwel evenredig is, kan het

prevaleren van deze leerstijl in de economische sector niet worden toegeschreven

aan sekseverschillen.
Leerlingen met deze leerstijl hebben vaker een mavo- dan een lbo- of vbo-

vooropleiding afgerond. Dit kan erop wijzen dat de reproductieve leerstijl binnen de

mavo-opleiding een doeltreffende is, en dat deze leerstijl gehandhaafd blijft (of kan
blijven) tijdens het leren in de economische sector. Een reproductieve benadering
van het leerproces wordt wellicht mede in de hand gewerkt door een relatief hoge
mate van vriendelijkheid en een lage mate van emotionele stabiliteit. Kenmerkend
aan deze eigenschappen is in dit kader het zich conformeren aan de omgeving en het
zoeken naar zekerheden in die omgeving. Het idee dat kennis bestaat uit een set
waarheden die in de omgeving aanwezig is, sluit hierbij aan en kan leiden tot
'kopieergedrag'. De leerconceptie 'leren als het opnemen van informatie', onderdeel
van deze leerstijl, blijkt positief gerelateerd te zijn aan behaalde cijfers voor
theorievakken. Ook in ander onderzoek (Slaats, Van der Sanden 8i Lodewijks, 1997)
bleek de reproductieve leerstijldimensie positief samen te hangen met behaalde
cijfers.
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6.5.3 De vee~zijdige Ieerstijl

Typerend voor de veelzijdige leerstijl is het samengaan van alle elementen uit de
constructieve en de reproductieve leerstijl. Zowel herhalende als integrerende
verwerkingsstrategieën zijn hierin vertegenwoordigd en zowel de externe als de
zelfsturing. Leren wordt zowel gezien als een proces van informatie-opname als een

proces van kennisopbouw en de leeroriëntatie bevat zowel intrinsieke als extrinsieke

elementen.
De veelzijdige leerstijl komt relatief vaak voor onder leerlingen in de

dienstverlenende sector. Met betrekking tot deze leerstijl zijn geen sekse-verschillen
aangetroffen en kunnen nauwelijks onderscheidende persoonlijkheidskenmerken
worden aangewezen. Leerlingen met een veelzijdige leerstijl onderscheiden zich

eerder door de afwezigheid van typerende persoonsgebonden kenmerken dan door

de aanwezigheid ervan. Wel lijkt deze leerstijl meer voor te komen in

leeromgevingen waarin zowel een theorie- als een praktijkcomponent aanwezig is,

dan in leeromgevingen waarin de theorie-component overheerst. Dit kan worden

afgeleid uit het prevaleren van deze leerstijl onder leerlingen met een lagere

vooropleiding (leerlingen zonder diploma's of inet een diploma op lbo- of vbo-
niveau) en, in aansluiting daarop, onder leerlingen in het kort mbo.

6.5.4 De passieve Ieerstij~

De passieve leerstijl onderscheidt zich van de overige drie leerstijlen door
onduidelijkheid omtrent de bijbehorende verwerkings- en regulatiestrategieën, de
leerconceptie en de leeroriëntatie. Leerlingen met deze leerstijl scoren immers laag
op alle aspecten die we aan leerstijlen hebben onderscheiden. Hierdoor blijft de
vraag bestaan welke strategieën zij dan wel ontplooien, wat hun opvattingen omtrent
leren zijn en waardoor zij worden gemotiveerd.

Men treft de passieve leerstijl relatief vaak aan onder leerlingen in de agrarische
sector en onder leerlingen met een havo-vooropleiding. Deze resultaten bieden
helaas weinig aanknopingspunten voor het interpreteren van deze leerstijl. Met
betrekking tot de persoonlijkheidskenmerken onderscheiden zij zich van leerlingen
met andere leerstijlen door een lage mate van zowel vriendelijkheid, extraversie als

openheid. We hebben dit uitgelegd als een mogelijke aanwijzing voor een grote,

door de leerling waargenomen, afstand tussen de leerling en zijn omgeving, die er

vervolgens de oorzaak van kan zijn dat zij zichzelf niet herkennen in de items van de
ILS-MBO.
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6.5.5 Prakíische implicaties

In het inleidende hoofdstuk van dit boek hebben we beargumenteerd dat onderzoek
naar de leerstijlen van leerlingen in het mbo een waardevolle aanvulling vormt op
methode-vergelijkend en beleidsonderzoek. De kwantiteit en kwaliteit van door de
leerling uitgevoerde leerstrategieën zijn immers meer bepalend voor behaalde
leerresultaten (en daarmee voor rendement) dan variabelen op beleids- of
schoolniveau (zie Wang, Haertel 8i Walberg, 1990). Inzicht in leerstijlen kan worden
gebruikt bij het vormgeven van onderwijs. Een school kan zich bijvoorbeeld
afvragen of zij tevreden is met de leerstijlprofielen die bij haar leerlingen worden
aangetroffen. Wanneer zou blijken dat leerlingen slechts in beperkte mate gebruik
maken van integrerende strategieën, of weinig flexibel zijn in hun leergedrag, is dit
belangrijke informatie voor een school die zelfstandig leren en wendbaarheid en
transfer van leerresultaten nastreeft. Men beschikt dan over een aanknopingspunt om
het onderwijs dusdanig in te richten dat leerlingen uitgenodigd worden tot het
hanteren van een variëteit aan strategieën.

Dat er ruimte is voor beïnvloeding vanuit het onderwijs, blijkt uit het feit dat er
geen relatie is gevonden tussen leerstijlen en de intellectuele capaciteiten (Jluid
intelligence) van leerlingen. Dit wijst erop dat de constructieve of veelzijdige
leerstijl niet voorbehouden is aan leerlingen met een hoge intelligentie. Een tweede,
in dit licht gunstig, resultaat bestaat uit het gegeven dat leerstijlen slechts voor een
klein deel verklaard kunnen worden vanuit persoonlijkheidskenmerken. Hoewel de
gevonden verbanden een interessant en inhoudelijk congruent beeld opleveren, blijkt
uit de regressie-analyses van hoofdstuk 4 dat verschillen in persoonlijkheids-
kenmerken nooit meer dan llo~o van de variantie in schaalscores verklaren. Deze
resultaten zijn gunstig of hoopgevend te noemen omdat ze doen vermoeden dat
verschillen in leerstijlen niet sterk genoeg in de persoon verankerd zijn om
onveranderbaar te zijn. Met andere woorden: beïnvloeding van buitenaf,
bijvoorbeeld door onderwijsmaatregelen, is zeer wel mogelijk.

De vraag is echter hoe een dergelijk beïnvloeding vorm moet krijgen en in welke
richting de beïnvloeding dient te verlopen. Een eenduidig antwoord op deze vraag
kan helaas niet gegeven worden. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het behalen van
hoge cijfers, hebben we gezien dat een verschil in leerstijlen geen rol speelt.
Wanneer het gaat om het bevorderen van het zelfstandig leervermogen gaat de
aandacht al snel naar een hoge mate van zelfsturing zoals die bijvoorbeeld in de
constructieve leerstijl is vertegenwoordigd. Echter, een hoge score op de schaal
'zelfsturing' kan niet geïnterpreteerd worden als aanwijzing voor vaardigheid in
zelfsturing. Een dergelijke hoge score wijst er enkel op dat de desbetreffende
leerling zegt deze strategie te gebruiken; dit wijst nog niet op een regelmatig gebruik
van deze strategie en evenmin op een succesvol gebruik ervan. Bovendien hebben
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we beargumenteerd dat de externe regulatiestrategie, zeker binnen het reguliere

onderwijs, een zeer doeltreffende strategie kan zijn die een leerling in staat stelt

effectief gebruik te maken van aanwijzingen uit en mogelijkheden in de omgeving.

In het kader van het bevorderen van het zelfstandig leervermogen kan de aandacht

tevens uitgaan naar de mate van veelzijdigheid en flexibiliteit die een leerling aan

den dag legt.
Het in kaart brengen van leerstijlen voor onderwijsdoeleinden, zoals met de ILS-

MBO mogelijk is, vereist dus enige terughoudendheid. De profielen die resulteren na

invulling en scoring van deze vragenlijst, komen zelden overeen met de

voorbeeldprofielen (zie figuur 1 voor een voorbeeld van een dergelijk profiel).

Immers, deze voorbeeldprofielen zijn gebaseerd op gemiddelden. De toepassings-

mogelijkheden van de ILS-MBO kunnen daarom veeleer worden gezocht in het

gebruik van dit instrument ten behoeve van reflectie en leerling-begeleiding. Met

reflectie doelen we op een proces van bewustwording bij de leerling. In de ILS-

MBO is namelijk een breed scala aan uitspraken over mogelijke leerstrategieën, -

concepties en -óriëntaties opgenomen. De leerling dient zich bij elke uitspraak af te

vragen in hoeverre deze op hem van toepassing is, en wordt daardoor wellicht

geconfronteerd met andere (leer)gedragsmogelijkheden en opvattingen dan degene

die voor hem reeds bekend of vanzelfsprekend zijn. Het invullen van de vragenlijst,

het vergelijken van de eigen scores met de scores van klasgenoten of

vergelijkingsgroepen en het bespreken van deze scores, kunnen een leerling

aanzetten tot reflectie op zijn eigen gewoontes en voorkeuren.

De mogelijkheden voor leerling-begeleiding kunnen worden gevonden in het

gebruik van de ILS-MBO als basis voor een onderwijs-leer-gesprek. De docent kan

hierin een aanknopingspunt vinden om met de leerling van gedachten te wisselen

over het leerproces. Via dergelijke gesprekken kan de bewustwording die resulteert

uit het invullen van de ILS-MBO worden versterkt en kan eventueel een opening

ontstaan voor een verandering in of uitbreiding van het leergedrag. Het nut van de

ILS-MBO als hulpmiddel bij leerling-begeleiding kan vooral worden gezocht in het

helpen van leerlingen bij het nadenken over wat leren is, wat het zou kunnen zijn, en

wat ze zouden kunnen doen om bepaalde leerresultaten te verwerven. Op deze

manier kan een leerling ondersteund worden in het opbouwen van een adequate

subjectieve leertheorie die de aanzet vormt tot constructieve een veelzijdige

leerprocessen (zie ook Van der Sanden, 1997b).

6.5.6 Suggesties voor vervolgonderzoek

Het in dit boek gerapporteerde onderzoek heeft enig licht geworpen op de leerstijlen

van leerlingen in het mbo en de variabelen die daarmee samenhangen. De resultaten
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roepen echter ook weer nieuwe vragen op, die wellicht een onderwerp kunnen
vormen voor toekomstig onderzoek.

Een van deze vragen heeft betrekking op het leren in praktijksituaties. We hebben
in hoofstuk 3 gezien dat het gehanteerde leerstijlenmodel eerder relevant lijkt voor
het leren binnen het theorie-onderwijs dan voor het leren in praktijkleersituaties.

Voor het achterhalen van op praktijkleersituaties betrekking hebbende
leerstrategieën en -concepties is wellicht onderzoek nodig waarin dit
leerstijlenmodel minder richtinggevend wordt gehanteerd dan in het huidige
onderzoek het geval was. Alternatieven hiervoor kunnen worden gevonden in
onderzoek dat opgezet wordt volgens de story-line methode (vergelijk Beijaard 8c
Vermunt, 1996; Gergen, 1988; Sannen, 1997; Teurlings en Van der Sanden, 1999).
Kenmerkend aan deze methode is dat deze volledig uitgaat van de door de leerling
waargenomen competentie-ontwikkeling. Een open vraagstelling rond de oorzaken
van deze veranderingen kan factoren aan het licht brengen die een mogelijke
uitbreiding vormen van de bestaande theorievorming. Onderzoek waarbij werd
uitgegaan van de dagboeken van studenten, bracht bijvoorbeeld aan het licht dat
persoonlijke omstandigheden een grote weerslag hebben op het leerproces
(Asselbergs, Fraaije, Hermanussen, Van der Sanden c4c Verdaasdonk, 1997).

Een tweede vraagstuk betreft de validiteit van de ILS-MBO. Hoewel deze werd
gebaseerd op door leerlingen gedane uitspraken, waardoor een zekere inhoudelijke
validiteit mag worden verondersteld, is hiermee nog geen zekerheid verworven
omtrent de relatie tussen de zelfrapportages van leerlingen en hun daadwerkelijke
leergedrag. Het in kaart brengen van dat leergedrag, bij voorkeur in een reële
leersituatie, kan hieromtrent meer informatie opleveren.

Een derde onderwerp dat ons inziens verder aandacht verdient betreft de
interpretatie van de passieve leerstijl. In het voorgaande is vastgesteld dat deze
leerstijl gekenmerkt wordt door lage scores op alle aspecten van het leerstijlenmodel.
Hierdoor kan de indruk ontstaan dat leerlingen met een dergelijke leerstijl weinig
leerstrategieën gebruiken en geen duidelijke opvatting over leren hebben, noch een
motivatie tot leren. Echter, de enige conclusie die uit ons onderzoek mag worden
getrokken is dat deze leerlingen zich niet herkennen in de uitspraken van de ILS-
MBO. Wellicht gebruiken zij andere termen voor het beschrijven van hun
leerprocessen. Ook is het mogelijk dat hun processen meer impliciet blijven dan bij
andere leerlingen. Verder onderzoek is nodig om meer inzicht te verwerven in deze
kwestie.

En vierde vraagstuk komt voort uit de bevinding dat de constructieve dimensie
van het leren, wat persoonlijkheidskenmerken betreft, voornamelijk is gerelateerd
aan de factor 'openheid' (zie ook Slaats, Van der Sanden 8c Lodewijks, 1997). Deze
factor is de minst eenduidige factor uit het Big Five-model. Door sommigen wordt
deze factor geassocieerd met cultuur, door anderen voornamelijk met intellectuele
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interesse of inet creativiteit (Wiggins 8c Trapnell, 1997). Dat deze 'diffuse' factor
enkel ten grondslag ligt aan de constructieve dimensie, en niet aan de reproductieve
dimensie, mag opmerkelijk worden genoemd. We kunnen hier enige parallellen zien
met het onderzoek naar leerprocessen.

Opvallend is bijvoorbeeld dat het oppervlakkige leren in het algemeen eenduidig
naar voren komt, gekenmerkt door memoriserende of herhalende strategieën. Aan

een diepe verwerking worden echter vaak verschillende aspecten onderscheiden

(vergelijk bijvoorbeeld Entwistle, 1987; Marton 8t S~lj~, 1976; Pask, 1988;
Schmeck, 1988; Shuell, 1990; Snow, 1996a; en Vermunt, 1992). Wellicht spelen
hier het persoonlijke referentiekader en de individuele voorkennis van leerlingen een

rol, waardoor de diepe verwerking unieker, meer idiosyncratisch, van aard is dan de

oppervlakkige verwerking. Om te komen tot eenduidigheid in gehanteerde

terminologieën en beschrijvingscategorieën is verder onderzoek noodzakelijk. Wat

de persoonlijkheidskenmerken betreft vormt het gebruik van de FFPI (Hendriks,

1997) een goed alternatief op de hier gehanteerde BSBBS-25 (Mervielde, 1992),

vooral omdat de FFPI een gedetailleerder beeld geeft van persoonlíjkheids-

kenmerken.
Tot slot, ten aanzien van de vraag hoe leerstijlen van belang kunnen zijn voor het

vormgeven van onderwijs, liggen er nog vele onderzoeksmogelijkheden open. De

effecten van leeromgevingen variëren bijvoorbeeld mede als gevolg van verschillen

in leerstijlen (Lodewijks, 1981; Van der Sanden, 1986). Als gevolg van de huidige

innovatieprojecten en aandachtsverschuivingen zullen leeromgevingen in het

beroepsonderwijs in de toekomst meer en meer een 'open' karakter krijgen. Open

leeromgevingen nodigen uit tot exploratie en zelfontdekking. Ze doen een groter
beroep op het eigen initiatief van de leerling dan de meer voorgestructureerde
leeromgevingen.

In hoeverre van dergelijke leeromgevingen gunstige effecten zijn te verwachten,

is in hoge mate afhankelijk van de vraag of leerlingen in staat zijn optimaal te

functioneren binnen deze omgevingen. De vraag is dan of hun leerstijl hen die

mogelijkheid biedt, of dat zij meer gebaat zijn bij andere soorten leeromgevingen

(vergelijk Huber 8z Sorrentino, 1996).
In dit verband is het wenselijk om onderzoek op te zetten volgens het aptitude-

treatnient-interaction-paradigma (ATI), omdat dergelijk onderzoek inzicht geeft in

de samenhangen en de interacties die er bestaan tussen leerlingkenmerken en
omgevingskenmerken (Snow, 1996b). ATI-onderzoek kan ook inzicht geven in de

effecten van leeromgevingen waarin leerlingen met verschillende leerstijlen

doelbewust in groepen bij elkaar worden gezet (vergelijk Witteman, 1997). Ook

andere vormen van coëperatief leren, waarbij leerlingen tevens (voor een deel)

elkaars docent zijn, verdienen ons inziens meer onderzoek.
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Summary

Reproducing á Constructing
Learning styles ofstudents in senior secondary vocational education

The main research questions in this thesis concern the relevance of Vermunt's
learning style model ( Vermunt, 1992) for learning in senior secondary vocational
education, and the variables that are related to individual differences in leanning
styles. This book reports several studies that have been conducted in order to
describe the learning styles of students in senior secondary vocational education. All
studies departed from Vermunt's learning style model, in which learning styles are
conceived of as relatively consistent patterns of processing strategies, regulation
strategies, conceptions of learning, and motivational orientations. This model,
originally described for students in higher education, was considered to represent the
currently most broad view on learning styles, and therefore the most promising with
regard to capturing the essences of individual differences in learning.

However, the field of vocational education differes from the field of higher
education in that it is more concrete in nature. Students in senior secondary
vocational education are trained for more clearly defined professions or tasks than
students in higher education. Furthermore, vocational educational settings are
inherently aimed at the application of skills and knowledge, whereas educational
settings in higher education are more theoretical and abstract in nature. Therefore, it
was expected that learning in vocational education differs from learning in higher
education.

Components of Vermunt's learning style model in senior secondary vocational
education

Departing from Venmunt's learning style model, an interview study was set up,
covering the four components that make up a learning style. Chapter 2 describes this
study in detail. The protocolls that resulted from the interviews were analysed
phenomenographically and used as a basis for constructing the Inventory of
Learning Styles for Senior Secondary Vocational Education (ILS-MBO; Slaats,
1997). Analyses of the interviews and studies with the questionnaire resulted in the
following categories of processing strategies, regulation strategies, conceptions of
learning, and motivational orientations.

171



Processing strategies
~ Integration. This category of strategies consists of those activities that are aimed
at understanding and elaborating the learning materials. Examples are describing
learning content in one's own words, looking for similarities and differences
between theory or procedures, relating different parts of a course, and structuring the
learning materials. At the heart of this category is the notion of integration: relating
different pieces of information to each other, comparing school practice with 'real
world' practice, and relating pratice to theory.
~ Shallow processing. Included in this category are those activities that focus on
literal reproduction of the learning contents. Examples are writing down definitions,
sentences, or paragraphs several times, reading texts aloud, and rereading pages or
paragraphs without elaborating. With respect to psychomotor skills, shallow
processing reveals itself in literal imitation. Activities demonstrated by a teacher are
rehearsed until the student can perform them quickly and without mistakes.

Regulation strategies

~ Internal regulation. The term 'internal regulation' reflects the use of self-initiated

strategies that are aimed at controlling and guiding the learning process. Examples of

such strategies are planning processing activities, setting goals, testing one's

progress, and reflecting on the learning process. A student who gives evidence of

internal regulation takes full responsibility for these strategies.

. External regulation. A student who is dependent on resources in his or her
(learning) environment for regulation of the learning proess exhibits a need for
external regulation. In this case, regulation strategies are not initiated by the student.
Rather, he or she acts upon the guidance and control that is offered by the teacher, a
textbook, or perhaps friends and family.

Conceptions of learning
. Learning as building knowledge. In this conception, knowledge is viewed as
something personal, something for the learner to construct. Here, the teacher is
supposed to be a guide and a coach in the process of knowledge building. It is the
responsibility ofthe student to undertake learning activities.
~ Learning as the intake of information. In this view, there is an emphasis on fact
retention. Knowledge is seen as something fixed, something that is external to the
student and that somehow is supposed to end up inside the head. In this view,
teachers are considered to be responsible for easying the burden of studying. It is the
teacher who has to point out what is important, to provide examples that clarify the
learning material, and to test the students' knowledge regularly.
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Motivational orientations

~ Intrinsic motivation. The main component of this motivational orientation is
interest in the subject matter. The student is curious about the course content and
wants to learn as much as possible about it. T'he programme was primarily chozen
because of features of the courses offered. Sometimes, this interest was aroused by a
relative or friend, for instance through a family business.
~ Extrinsic motivation. With this kind of motivational orientation, the possible
effects of the programme are attractive to the student, not the inherent course
features. Receiving a degree and creating job opporiunities for oneself play a central
role. The nature of the given programme and the specific subject areas are of
secondary importance to students with this kind of motivational orientation.

Given the results of this study, it was concluded that the components of Vermunts
learning style model can be considered to be relevant for learning in vocational
educational, allbeit that the contents of these components differ somewhat from the
contents as described for students in higher education. Main differences concern,
among others, the level of detail in which the categories per component could be
distinguished: among students in higher education a greater level of detail was
visible. A second difference concerns the absence of the categories 'lack of
regulation' (regulation strategy) and 'ambivalence' (motivational orientation). This
may be due to the fact that in our study among students in senior secondary
vocational education, no freshmen were involved. It is possible that students giving
evidence of ambivalence in their motivational orientation and a lack of regulation
during their learning process, drop out of school or change courses before entering
the second year.

Theoretical and practical courses

Senior secondary vocational education in the Netherlands contains both a practical
and a theoretical vocational preparation. Given the fact that Vermunts learning style
model was based on studies among students in higher education, which is
prominently theoretical in nature, the question was raised whether this model would
be equally relevant for the theoretical and the practical couses of vocational
education (chapter 3).

In order to answer this question, two studies were conducted. The first was aimed
at determining, separately for learning during practical training and learning during
theoretical courses, the relation between conceptions of learning and processing
strategies. Following research into this topic, it was expected that these two variables
go together in a consistent matter. However, related research was predominantly
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conducted in the context of theoretical courses. For this study, the protocolls

resulting from the interview study (chapter 2) were separated into statements that

related to practical training and statements that regarded theoretical courses. The

statements were then coded, according to the categories that had resulted from the

phenomenographical analysis described above, and related to eachother. Results

showed the expected relationship between conceptions of learning and processing

strategies to be true for the theoretical courses, but not in the context of practical

training. These results were interpreted as indicative of a theory-bound interpretation

ofthe term 'learning', leading to descriptions ofconceptions of learning that are more

closely related to theoretical learning settings than to pratical settings. It was

suggested to conduct further research into the possibilíty of the existance of

'conceptions of practical learning'.
The second study was aimed at determining the relationship between scores on

the four components of learning styles on the one hand, and received grades for
practical and theoretical courses on the other. A series of multiple regression
analyses, in which scores on the ILS-MBO were entered as predictors and grades as
dependents, showed significant relations between ILS-MBO scores and grades for
theoretical courses, but not for practical courses.

Both studies lead to the conlusioin that the categories of learning styles, as
distinguished for students in senior secondary vocational education, are more closely
related to learning in theoretical courses than to learning in practical courses.
Vermunts learning style model seems to be more relevant for the forn7er than the
latter type of educational setting.

Personality and intelligence

Another research topic relates to the question wether individual differences in

learning styles, or components thereof, can be conceived of as new labels for

existing differences in other psychological constructs as personality and intelligence

(chapter 4).

Considering personality, there is considerable consensus about the Big Five model

of personality (Digman, 1990), capturing five dimensions that are descriptive of

individual differences in human personality. These dimensions are labeled

extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and openness to

experience. Using Mervielde's BSBBS-25 questionnaire (Mervielde, 1992), we were

able to relate scores on these five dimensions to scores on the ILS-MBO.
The results indicate some significant relations between personality traits and

learning style components. Overall, agreeableness and conscientiousness are
positively predictive of shallow processing, external regulation, learning als the

intake of knowledge, and extrinsic motivation. Emotional stability is in a negative
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fashion predictive of these learning style components. Openness to experience was
positively related to integration and internal regulation. No relations were visible
between learning style components and extraversion. It was concluded that
individual differences in learning styles are related, but not exclusively, to
personalitty traits.

Considering intelligence, a well-known distinction is that between fluid and
crystallized intelligence. Roughly speaking, fluid intelligence represents an
individuals learning potential and crystallized intelligence represents an individuals
learning results (in which learning is conceived of in the most broad sence of the
word, including for instance cultural aspects).

In this study, two subtests of the Differential Aptitude Test (DAT'83) were used,
indicative of fluid and crystallized intelligence. Scores on these tests were related to
scores on the ILS-MBO. The results show that both forms of intelligence are
negatively related to (or inhibit) shallow processing. This result is in concordance
with other studies into the relation between intelligence and processing strategies. A
puzzling result however, is formed by the negative relation between fluid
intelligence and the conception of learning 'learning as building knowledge'.
Departing from the idea of a consistent relation between conceptions of learning and
processing strategies, one would expect intelligence to be positively related to the
conception 'learning as building knowledge'. Further research might shed more light
on this issue.

The overall conslusion for these two studies is that individual differences in
learning styles represent other phenomena than individual differences in personality
or intelligence.

Learning styles

All studies mentioned above were conducted at the level of learning style
components, not at the level of learning styles. Vermunt describes learning styles as
combinations of these components. Therefore, the next question consideres the
relation between these components as found among students in senior secondary
vocational education (chapter 5).

In order to arrive at a description of these combinations, we followed Vermunt's
procedure: a factorial analysis conducted at the scales of the ILS-MBO. This
procedure resulted in two factors. The first factor combines the processing strategy
integration, the regulation strategy internal regulation, the conception of learning
learning as building knowledge, and the motivational orientations intrinsic
motivation and extrinsic motivation. This factor is labeled the constructive factor.
The second factor combines the processing strategy shallow processing, the
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regulation strategy external regulation, and the conception of learning learning as
the intake of information. This second factor is labeled the reproductive factor.

These factors represent combinations of variables and cannot be used to describe
the learning styles of subjects. We argue that factors should be interpreted as
underlying dimensions of learning styles. Therefore, we added one step to the
procedure of Vermunt: a cluster analyses of the factor scores, resulting in four
groups (clusters) of subjects with comparable combinations of factor scores. Group
1, having low scores on both dimensions, was labeled a passive learning style. Group
2, having low scores on the constructive dimension and high scores on the
reproductive dimension, was labeled a reproductive learning style. Group 3, having
high scores on the constructive dimension and low scores on the reproductive
dimension, was labeled a constructive learning style. Group 4, having high scores on
both dimensions, was labeled a flexible learning style.

Relating these learning style data to variables that can be viewed as possible

determinants of learning styles, the following results were obtained.

Previous education. The passive learning style prevales among students with a

higher previous education (HAVO), the reproductive learning style among students

having finished a middle-level previous education (MAVO), and the flexible

learning style among students with a lower previous education (LBONBO). No
differences were found with respect to the constructive learning style.

Field of study. The passive learning prevales among students engaged in agri-
cultural studies, the reproductive learning style among students engaged in economic
studies, the constructive learning style among students engaged in technical studies,
and the flexible learning style prevales among students engaged in health studies.

Long or short programms. The flexible learning style prevales among students

engaged in short pragramms. No differences were found for concerning the other

learning styles.
Sex. The reproductive learning sytle prevales among female students, the

constructive learning style among male students. Not sex differences were visible
concerning the passive and the flexible learning style.

Personality traits and intelligence. The relations between these variables and

learning styles are comparable to the relations between these variables and learning
style components, described above.

These results lead to the conclusion that learning styles are partly determined by
person-bound characteristics and partly by variables in the situational context.

A third question considering learning styles relates to the experiential learning style

theory of Kolb (1984), which is widely known in the context of vocational and

professional education. However, our studies show that the Learning Style
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Inventory, administered to gain data about Kolb's learning styles, is not suitable for
students in senior secondary vocational education. We could not reproduce the scales
in this questionnaire (reliability measures were too low; internal structure could not
be reproduced) and therefore were not able to relate this learning style theory to
Vermunt's learning style model. It is suggested that further research might produce a
more suitable questionnaire for the subjects in our study.

Overall conclusions

The learning style model of Vermunt (1992), originally described for students in

higher education, turned out be partly relevant for students in senior secondary
vocational education. The model can be used to describe the processing strategies,
regulation strategies, conceptions of learning, and motivational orientations of these
students, but only in the context of theoretical courses. Regarding the practical
courses, the model is less relevant. Further research is needed in order to gain insight
in the learning processes that occur during practical courses.

In the context of self-regulated learning, we argue that integration and flexibility

in learning behaviour are highly important. These two aspects increase the
possibilities for students to engage in relevant learning processes in different
contexts.
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Bijlagen

BIJLAGE A: Interviewschema t.b.v. interviewstudie

De vragen zijn als volgt verdeeld:
Verwerkingsactiviteiten en regulatie-activiteiten: 5, 6, 7, 8, 9, 10

Motieven: 3, 4, 14
Opvattingen: 6, 11, 12, 13

GESPREKSINTRODUCTIE

- Iter stelt zich voor
- Doel: iets te weten komen over hoe leerlingen in het MBO leren, zodat een goede

vragenlijst gemaakt kan worden en docenten in de toekomst rekening kunnen

houden met leerstijlen van hun leerlingen
- Deze itee: omdat hij~zij een definitieve keuze voor het MBO gemaakt heeft, en al

een jaar achter de rug heeft dus weet wat leren aan een MBO inhoudt

- Bandopname: omdat er meer leerlingen geïnterviewd worden en ik niets wil
vergeten. Vindje het goed dat ik die aanzet?

- Aantekeningen voor het geval er iets mis gaat met de bandrecorder.
- Vragen: eerst algemene vragen en dan vragen over hoe je leert. Ik stel de vragen

aan de hand van dit formulier.
- Tijd: ongeveer drie kwartier
Was alles duidelijk?

Ik wil nu eerst beginnen met het stellen van enkele algemene vragen.

1. Wat is je naam?
2. Hoe oud ben je?
3. (Indien 16jaarofjonger:) Waarom heb je voor een opleiding gekozen?

Waarom heb je voor deze mbo-opleiding gekozen?
4. Wat wil je na deze opleiding gaan doen?

Nu ga ik je enkele vragen stellen over de manier waarop je leert. Wanneer er iets

onduidelijk is vraag dat dan gerust. (Welke doorvragengesteld worden is afhankelijk

van wat de itee uit zichzelf vertelt)
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BIJLAGE A, Vervolg

5. Stel je voor dat je thuis moet leren voor een proefwerk. Hoe pak je dat aan?
- Hoe begin je?
- Hoe weet je wat belangrijk is?
- Wanneer stop je met leren?
- Doe je dat bij alle vakken hetzelfde?
- Heb je wel eens problemen met de stof? (Bijv: als je een stuk tekst niet

begrijpt)
Wat doe je dan?

- Wat alsje weet dat je te weinig tijd hebt?

6. Je zegt dat je vooral ... doet. Kun je nog andere manieren bedenken om te leren
voor een proefwerk?
- Zo ja: Welke manier is volgens jou het beste?
- Wat vindje van de manier waarop jij leert?

7. Hoe pak je het aan als je thuis iets moet leren waarvoor je geen punt krijgt?
- Hoe begin je?
- Hoe weet je wat belangrijk is?
- Wanneer stop je met leren?
- Doe je dat bij alle vakken hetzelfde?
- Heb je wel eens problemen met de stof? (Bijv. als je een stuk tekst niet

begrijpt)
Wat doe je dan?

- Wat is er anders dan wanneer je wel een proefwerk krijgt?

8. Je moet ook wel eens iets leren dat niets te maken heeft met school. Ik denk dan
aan hobby's, sporten en dergelijke.
- Kun je daar zelfeen voorbeeld bij bedenken?
- Leer je dat anders dan de dingen die je voor school leert?
- Hoe leer je dat dan?
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BIJLAGE A, Vervolg

9 Stel je voor dat je op school een bepaalde opdracht moet maken. De docent
vertelt hoe je het moet doen en in het boek staan ook aanwijzingen. Hoe gaje te
werk?
- Hoe begin je?
- Wat doe je met de informatie die de docent geeft?
- Ga je tijdens het maken van de opdracht na ofje goed bezig bent?
- Wat doe je als het niet meer lukt?
- Hoe bepaal je dat de opdracht af is?

10 Je hebt net verteld hoe jij die opdracht uit zou voeren. Kun je nog andere
manieren bedenken om een dergelijke opdracht uit te voeren?
- Welke werkt volgens jou het beste?
- Waarom?

De volgende drie vragen gaan over jouw opvattingen over leren en doceren.
Doorvragen alleen wanneer de itee niet uit zichzelf antwoord geeft.

11. Kun je mij vertellen wat je onder leren verstaat?
- Wat doet iemand als hij iets leert?

12. Wat zijn volgens jou de belangrijkste taken van een leraar?
- Wat doet een slechte leraar?
- Wat doet een goede leraar?

13. Wat zijn volgens jou de belangrijkste taken van een leerling?
- Wat doet een slechte leerling?
- Wat doet een goede leerling?

En dan tot slot de laatste vraag.

14. Je zei dat je voor deze mbo-opleiding gekozen had om ....
Kun je nog andere redenen bedenken waarom iemand hiervoor zou kiezen?
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BIJLAGE B: Beschrijvende statistieken respondentengroep

Variabele Frequentie
Totale respondentengroep 1036
Geslacht:

Man 471
Vrouw 449

Vooropleiding.~
Geen diploma's 134
LBONBO 252
MAVO 490
HAVO 50

Leerjaar.~
1 e jaar 377
2e jaar 373
3e jaar 79
4e jaar 24

Sector.
Techniek 150
Dienstverlening 189
Economie 393
Agrarisch 304

Aard van de opleiding:
kort 230
lang 694
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BIJLAGE C: Intercorrelaties tussen schaalscores van de ILS-MBO

Opsl Int Exst Zelfst Opna Opb Exmot
Integreren .30"""
Externe sturing .50""" .30"'"
Zelfsturing .43""' . 50"'" .42"""
Opname .44""" -. 01 .38""" .10""
Opbouw .47"' . 63""" . 42`"" .63'"' .09"
Extrinsieke motivatie . 21""" .09" .20"" 22""' 26"'" 19"'"
Intrinsieke motivatie . 28""" 31'"' 29"" 23""" 10'" 36'"' 23"""

p ~.05; " p ~.01; "' p ~.001 (tweezijdige toetsing)

Noot: De afkortingen hebben de volgende betekenis: Opsl - Onbewerkt opslaan; Int - Integreren; Exst -
Exteme sturing; Zelfst - Zelfsturing; Opna - Opname van informatie; Opb - Opbouw van kennis; Exmot -
Extrinsieke motivatie.
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BIJLAGE D: Factorladingen van BSBBS-25-schalen in een 4-factoren
Principale Componenten Analyse met varimax-rotatie (ladingen tussen -.30 en
.30 weggelaten); Cronbach alpha; items gerangschikt naar schaalindeling

Factor F1 F2 F3 F4 F5

Eigenwaarde 6.02 2.39 1.56 1.30 1.09
o~o verkl. 27.4 10.9 7.1 5.9 4.9
variantie
Factor-
ladingen

.73

.61

.74

.79

.64

.32

.79

.85

.80

.54

.66

.45

.65

.72

.35 .46
.46 .45

.77
.74

Schalen met bijbehorende
items

Zorgvuldigheid

onnauwkeurig - nauwkeurig
achteloos - nauwgezet
nalatig - grondig
onzorgvuldig - zorgvuldig
lui - ijverig

Emotionele stabiliteit
zenuwachtig - rustig
nerveus - op zijn gemak
gespannen - ontspannen

Vriendelijkheid
koel - hartelijk
onvriendelijk - vriendelijk
zelfzuchtig - onzelfzuchtig
tegenwerkend -
meewerkend
strak - soepel

E~raversie
bedeesd - zelfverzekerd
stil - spraakzaam
onderdanig - assertief
geremd - spontaan
introvert - extravert

Openheid
onintelligent - intelligent
onverstandig - verstandig
fantasieloos - fantasierijk
oncreatief - creatief

a

.79

.83

.68

.73

.69
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BIJLAGE E: Intercorrelaties tussen schalen van de BSBBS-25 (tabel 1) en
schalen van de ILS-MBO ( tabel 2)

Tabel 1. Intercorrelaties tussen de schalen van de 65BBS-25
persoonlijkheidsvragenlijst

Vriendelijkheid Zorgvuldigheid Emotionele Extraversie
stabiliteit

Zorgvuldigheid .44"'
Emotionele stabiliteit .23"' 16"
Extraversie .36"" .32"` 48"'
Openheid .37"' .36"' .43"' .54"'

"p~.01;"'p~.001

Tabe12. Intercorrelaties tussen de schalen van de ILS-MBO

Opsl Int Exst Zelfst Opna Opb Exmot
Integreren .04
Externe sturing . 20"' .12'
Zelfsturing . 08' .61"' .21"'
Opname .42" .44"' .46"' .43"'
Opbouw .24"' .48"' .48"' .53"' .54"'
Extrinsieke motivatíe .12" .34"' .45"' .33"" . 39"' .38ff4
Intrinsieke motivatie .21"' .49"' 28"' S1"' 47"` 47"' .43"'

" p ~.01; "' p ~. 001 (tweezijdige toetsing)

Noot: De afkortingen hebben de volgende betekenis: Opsl - Onbewerkt opslaan; Int - Integreren; Exst -
Externe sturing; Zelfst - Zelfsturing; Opna - Opname van informatie; Opb - Opbouw van kennis; Exmot -
Extrinsieke motivatie.
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BIJLAGE F: Correlaties tussen leerstijlvariabelen en intelligentiescores

Opsl Int Exst Zelfst Opna Opb Exmot Inmot AN
Int .23"
Exst .29"' .04
Zelfst .36"' .61 "' .13
Opna .50"' .09 .41 "' .25"'"
Opb .40"' .47"' .11 -.50"' .23"
Exmot .09 .17' .04 .12 .21" .35"'
Inmot .34""' .47"' -.04 .26"' .15 .49"" .22"
AN -.33'"' .08 -.10 -.11 -.14 -.11 .09 -.01
RI -.32"' -.05 -.07 -.15 -.08 -.24" .11 -.01 .50 tf4

' p c.05; "p c.01; "' p c.001 (tweezijdige toetsing)

Noof: De afkortingen hebben de volgende betekenis: Opsl - Onbewerkt opslaan; Int - Integreren; Exst -
Exteme sturing; ZeHst - ZeHsturing; Opna - Opname van inforrnatie; Opb - Opbouw van kennis; Exmot -
Extrinsieke motivatie; Inmot - Intrinsieke motivatie; AN - Analogieën; RI - Ruimtelijk inzicht.
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BIJLAGE G: Resultaten van Tukey's HSD-tests (significantieniveau .50) voor

persoonlijkheidskenmerken waarop middels Oneway-Anova's een significant

hoofdeffect werd gevonden. De leerstijlen zijn hierbij als factor ingevoerd. Een

sterretje in de tabel wijst op een significant verschil tussen de bijbehorende ~

groepen (enkel linkeronderhoeken van de tabellen zijn ingevuld)

G G G G
VRIENDELIJKHEID r r r r

P P P P

Mean CLUSTER

3,62 Grp 1
3,73 Grp 3
3 , 83 Grp 4
3,84 Grp 2

1 3 4 2

EMOTIONELE
STABILITEIT

Mean CLUSTER

3,32 Grp 2
3,46 Grp 4
3,65 Grp 1
3,77 Grp 3

Noot:
Groepen:
Grp 1 - Passieve leerstijl
Grp 2 - Reproductieve leerstijl
Grp 3 - Constructieve leerstijl
Grp 4 - Veelzijdige leerstijl

G G G G
r r r r
P P P P

2 4 1 3
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BIJLAGE G, Vervolg

EXTRAVERSIE

Mean CLUSTER

3,39 Grp 1
3, 4 7 Grp 4
3,50 Grp 2
3,67 Grp 3

OPENHEID

Mean CLUSTER

3,72 Grp 1
3,74 Grp 2
3,87 Grp 4
3,94 Grp 3

G G G G
r r r r
P P P P

1 4 2 3

G G G G
r r r r
P P P P

1 2 4 3
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BIJLAGE H: Resultaten van Tukey's HSD-test (significantieniveau .50) voor
het hoofdeffect van de DAT'83 subtest analogieën. De leerstijlen zijn hierbij als
factor ingevoerd. Een sterretje in de tabel wijst op een significant verschil
tussen de bijbehorende groepen (enkel linkeronderhoeken van de tabellen zijn
ingevuld)

Mean CLUSTER

18.73 Grp 3
22.17 Grp 4
24.56 Grp 2
24.98 Grp 1

Noot:
Groepen:
Grp 1 - Passieve leerstijl
Grp 2 - Reproductieve leerstijl
Grp 3 - Constructieve leerstijl
Grp 4 - Veelzijdige leerstijl

G G G G
r r r r
P P P p

3 4 2 1
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BIJLAGE J: Grenswaarden ea percentages van de frequentieverdeling van
scores van de normgroep behorende bij de ILS-MBO ( tabel 1); gemiddelde
scbaalscores en normscores per leerstijl (tabel2). Beide tabellen zijn
overgenomen uit de Handleiding bij de Inventaris Leerstijlen voor het
Middelbaar Beroepsonderwijs (Slaats, 1997, p. 23).

Tabel 1. Grenswaarden normgroep en percentages per schaal

Schaal

Verwerlcingsstrategieën:

Integreren

Onbewerkt opslaan

Regulatiestrategieën:

Zelfsturing

Externe sturing

Leerconcepties:

Opbouw van kennis

Opname van informatie

Leeroriëntaties:

Intrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie

(A) (B) (C) (D) (E)
Laag Beneden Gemiddeld Boven Hoog

gemiddeld gemiddeld

7-18 19-21 22-24 25-27 28-35
(14,20~0) (24,Oo~o) (25,80~0) (22,OoIo) (15,20~0)

7-16 17-20 21-24 25-28 29-35
(14,5oIo) (21,30~0) (28,70~0) (23,Oo~o) (13,8oIo)

9-21 22-24 25-28 29-31 32-45
(13,70~0) (17,10~0) (31,80~0) (21,70~0) (15,70~0)

9-21 22-24 25-27 28-30 31-45
(17,60~0) (23,10~0) (26,20~0) (19,70~0) (15,60~0)

9-25 26-27 28-30 31-32 33-45
(18,40~0) (19,60~0) (34,10~0) (15,20~0) (12,70~0)

9-24 25-26 27-29 30-31 32-45
(13,Oo~o) (15,30~0) (33,30~0) (20,60~0) (17,20~0)

6-16 17-18 19-20 21-22 23-30
(15,2oIo) (24,5oIo) (30,30~0) (19,60~0) (10,30~0)

6-17 18-19 20-21 22 23-30
(14,50~0) (26,6oIo) (32,Oo~o) (12,lol0) (14,9oIo)
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BIJLAGE J, Vervolg

Tabel 2. Gemiddelde schaalscores (Il~ en normscores (ns) per leerstijl

Schaal Repro- Constructieve Passieve Veelzijdige
ductieve leerstijl leerstijl leerstijl
leerstijl
M ns M ns M ns M ns

Venverkingsstrategieën:
Integreren 20,7 B 25,2 D 18,3 A 26,5 D
Onbewerkt opslaan 25,1 D 18,8 B 18,5 B 25,4 D

Regulatiestrategieën:
Zelfsturing 25,2 C 28,6 D 21,0 A 31,1 D
Externe sturing 26,7 C 23,1 B 22,2 B 29,2 D

Leerconcepties:
Opbouw van kennis 28,4 C 28,0 C 24,4 A 32,1 D
Opname van informatie 28,8 C 27,3 C 23,7 A 32,0 E

Leeroriëntaties:
Intrinsieke motivatie 18,4 B 19,5 C 16,1 A 21,7 D
Extrinsieke motivatie 19,8 C 20,0 C 17,8 B 21,9 D
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BIJLAGE K: Leerstijlprofielen behorende bij de reproductieve (figuur 1), de
constructieve (figuur 2) en de passieve leerstijl (figuur 3). De figuren zijn
overgenomen uit de Handleiding bij de Inventaris Leerstijlen voor óet
Middelbaar Beroepsonderwijs (Slaats, 1997a, p. 35-38).

Reproductieve leerstijl

Verwerkingsstrategieën
Integreren
Onbewerkt opslaan

Regulatiestrategieën
Zelfsturing
Externe sturing

Leerconcepties
Opbouw van kennis
Opname van informatie

Leeroriëntaties
intrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie

A B C D E
laag beneden gemiddeld boven hoog

gemiddeld gemiddeld

f f f

Figuur 1 Leerstijlprofiel behorende bij de reproductieve leerstijl
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BIJLAGE K, vervolg

Constructieve leerstijl

A B C D E
laag beneden gemiddeld boven hoog

gemiddeld gemiddeld

Verwerkingsstrategieën
Integreren f ~ f ~ f
Onbewerkt opslaan f t ~

Regulatiestrategieën
Zelfsturing
Externe sturing

Leerconcepties
Opbouw van kennis -~ -~ ~ f t
Opname van informatie } t f f

Leeroriëntaties
Intrinsieke motivatie f
Extrinsieke motivatie f f

Figuur 2 Leerstijlprofiel behorende bij de constructieve leerstijl

f f
f
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BIJLAGE K, vervolg

Passieve leerstijl

A B C D E
laag beneden gemiddeld boven hoog

gemiddeld gemiddeld

Verwerkingsstrategieën
Integreren
Onbewerkt opslaan

Regulatiestrategieën
Zelfsturing
Externe sturing

Leerconcepties
Opbouw van kennis
Opname van informatie

Leeroriëntaties
Intrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie

Figuur 2 Leerstijlprofiel behorende bij de passieve leerstijl
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