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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 
 
Van hogescholen en universiteiten wordt verwacht dat zij studenten voorbereiden op hun 
toekomstige werkkring. Deze werkkring kenmerkt zich door o.a., complexe, 
ongestructureerde problemen waarvoor geen kant en klare oplossing beschikbaar is, verder 
dienen problemen vanuit verschillende perspectieven bekeken te worden. Dit betekent dat 
studenten vaardig moeten worden in: het verzamelen van informatie uit verschillende 
bronnen, het inschatten van de betekenis van deze informatie en in de integratie van 
informatie uit verschillende bronnen. Allemaal vaardigheden die betrekking hebben op een 
bepaalde vorm van leren, namelijk diepgaand leren. Dit in tegenstelling tot een andere vorm 
van leren, oppervlakkig leren. 
 
 Een van de meest gebruikte modellen om het leerproces van studenten te beschrijven 
is het 3P model van Biggs. Dit model bestaat uit 3 factoren: 1) De Presage of voorspellende 
factoren bestaande uit studentkenmerken en perceptie van de leeromgeving. 2) Het Process, 
of te wel de leersstrategieën, bestaande uit drie onderdelen, te weten, diepgaand leren, 
oppervlakkig leren en resultaatgericht leren. 3) Product, deze factor beschrijft de uitkomsten 
van het leren in termen van kwaliteit en kwantiteit van de opgedane kennis en tevredenheid 
met het leerproces. In dit proefschrift beperken we ons tot de Presage en Process factoren. 
De centrale vraagstelling in dit proefschrift betreft de vraag wat de directe en indirecte 
invloed van studentkenmerken en hun percepties van de leeromgeving is op de 
leerstrategieën die student hanteren. Om deze vraag te beantwoorden zijn vier 
onderzoeksvragen opgesteld die elk in een afzonderlijk hoofdstuk werden beantwoord. 
 
 Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn vragenlijsten afgenomen bij 
tweedejaars studenten Internationale Bedrijfskunde aan de Faculteit der Economische 
Wetenschappen, Universiteit Maastricht. In het tweede jaar is Probleem Gestuurd Onderwijs 
(PGO) de belangrijkste onderwijsvorm. Onderwijsgroepen bestaande uit ongeveer 12 
studenten werken onder de begeleiding van een tutor aan taken. Deze taken bestaan uit een 
korte beschrijving van een situatie zoals de student in de latere werkkring tegen kan komen. 
De studenten analyseren deze situatie in termen van onderliggende principes en 
mechanismen door middel van een gestandaardiseerde procedure die als volgt werkt. In een 
groepsbijeenkomst bekijken de studenten welke mogelijke vragen de situatie oproept en 
welke kennis er ontbreekt om alle vragen op te lossen. Dit resulteert in het formuleren van 
leerdoelen. Vervolgens gaan de studenten uiteen en bestuderen zelfstandig aan de hand van 
deze leerdoelen de literatuur. Ten slotte komen de studenten, in een vervolg-bijeenkomst, 
weer bij elkaar om de gevonden resultaten te bespreken. 
 
 De eerste onderzoeksvraag (hoofdstuk 2) richtte zich op de vraag hoe percepties van 
de leeromgeving, persoonlijkheidskenmerken, afzonderlijk en gezamenlijk, gerelateerd zijn 
aan leerstrategieën van studenten. Om deze vraag te beantwoorden werd in twee 
opeenvolgende jaren data verzameld in een cursus International Business Strategy. 
Vervolgens werden vier pad-analyses uitgevoerd. De eerste pad analyse richtte zich op de 
relatie tussen percepties van de leeromgeving en leersstrategieën. Het bleek dat de 
duidelijkheid van de doelen, de kwaliteit van de docenten en de vrijheid in leren positief 
gerelateerd waren aan diepgaand leren. Een gebrek aan vrijheid in leren, toetsing gericht op 
uit het hoofd leren en een als hoog gepercipieerde werkbelasting waren relevante factoren 
voor de mate van oppervlakkig leren. De tweede pad analyse richtte zich op 
persoonlijkheidskenmerken en leerstrategieën. Uit deze analyse bleek dat studenten die zich 
kenmerken door nauwgezetheid en openstaan voor nieuwe ervaringen een grotere mate van 



diepgaand leren toepassen. Verder bleek dat studenten die meer openstaan voor nieuwe 
ervaringen minder oppervlakkig leren toepassen. Vervolgens hebben we in een derde pad 
analyse gekeken of de perceptie van de leeromgeving verband hield met 
persoonlijkheidskenmerken. Alle vijf kenmerken die we in beschouwing namen, waren 
gerelateerd aan de vijf factoren die de percepties van leeromgeving kenmerken. Hierbij dient 
opgemerkt dat de verklarende waarde van dit model laag is. Ten slotte werden zowel 
persoonlijkheidskenmerken als percepties van de leeromgeving gezamenlijk aan 
leersstrategieën gerelateerd. De analyse hiervan leerde dat het gezamenlijke model een 
aggregatie was van de verschillende deelmodellen. Persoonlijkheidskenmerken waren zowel 
direct als indirect via de perceptie van de leeromgeving aan leersstrategieën gerelateerd. 
 
 Binnen Probleem Gestuurd Onderwijs spelen taken een belangrijke rol, zij zijn het 
startpunt voor het leerproces. Taken vormen een onderdeel van de leeromgeving en 
percepties daarvan kunnen van belang zijn voor het leren van studenten. Aangezien 
studenten in vele opzichten van elkaar verschillend zijn (presage factoren), kan worden 
verwacht dat ze op uiteenlopende wijze de taken percipiëren. De tweede onderzoeksvraag 
(hoofdstuk 3) richtte zich op student karakteristieken en hun percepties van taken. De 
percepties van taken werden gemeten aan de hand van de volgende kenmerken: motivatie, 
sturing, oplossingsoriëntatie, structurering, evaluatie van literatuur, onzekerheids-vermijding 
en zelfsturing. Voor dit onderzoek werden percepties van taken in een cursus Business 
Informatics gerelateerd aan twee soorten studentkenmerken. Ten eerste, cursus 
onafhankelijke variabelen, zoals persoonlijkheidskenmerken, leerstijl, en houding ten 
opzichte van probleem gestuurd onderwijs. Ten tweede, cursus gerelateerde kenmerken, 
zoals aanwezige voorkennis en vier variabelen die houding tot het onderwerp van de cursus 
bepalen. Deze vier variabelen zijn: affectie (positieve en negatieve gevoelens ten opzichte 
van het onderwerp), cognitieve competentie (houding ten opzichte van de kennis en 
vaardigheden), waarde (relevantie en nut van het vak) en de moeilijkheidsgraad. Het blijkt 
dat cursus onafhankelijke variabelen een verwaarloosbare rol spelen in het verklaren van 
verschillen in percepties van taken. Cursusafhankelijke variabelen spelen echter wel een rol. 
Alle vier factoren die de houding ten opzichte van de cursus bepalen waren van invloed op 
de mate waarin studenten een taak motiverend vonden. Houding speelt ook een rol bij de 
verklaring van verschillen tussen de mate van zelfsturing van taken. Hoe meer voorkennis 
studenten bezitten van de aangeboden leerinhoud, des te meer zij de taken 
oplossingsgeoriënteerde vinden, en meer gericht op de evaluatie van de literatuur. 
 
 De derde onderzoeksvraag (hoofdstuk 4) richtte zich op de vraag wat de invloed is 
van het herontwerp van een leeromgeving op de wijze waarop studenten de leeromgeving 
percipiëren en hun leerstrategieën. Om deze onderzoeksvraag te onderzoeken werd de 
onderwijsaanpak van de cursus Internationale Business Strategy veranderd. De 
oorspronkelijke aanpak in de cursus kenmerkte zich door het gebruik van afzonderlijke (dus 
niet aan elkaar gerelateerde) voorgestructureerde taken. Bij elke taak werd de te bestuderen 
literatuur voorgeschreven. De discussie over de taak en de literatuur vond plaats door middel 
van korte presentaties over de literatuur door twee studenten. De cursus werd afgesloten door 
een meerkeuzetoets. We omschreven deze aanpak als opdrachtgestuurd. De aanpak in de 
gereviseerde cursus kenmerkte zich door aan elkaar gerelateerde taken met een hoog 
authenticiteitsgehalte. Dit impliceerde een veel mindere mate van voorgestructureerdheid 
dan de taken in de opdrachtgestuurde aanpak. Daarnaast werd een gestructureerde procedure 
voor het analyseren van de taken gehanteerd (de zgn. zevensprong). De toets bestond uit een 
meerkeuze deel en een toepassingsgedeelte met open vragen. Deze aanpak was meer in 
overeenstemming met de ontwerpprincipes van het probleemgestuurd onderwijs en noemden 



we daarom de probleemgestuurde aanpak. In beide cursussen werden de percepties van de 
leeromgeving en de leerstrategieën van de studenten gemeten. Uit de resultaten bleek dat het 
in de probleemgestuurde cursus (in vergelijking met de opdrachtgestuurde cursus) voor de 
studenten minder duidelijk wat er van hen verwacht werd, vonden ze de werkbelasting 
minder juist en werd de gebruikte literatuur als minder nuttig ervaren. De leerstrategieën die 
de studenten hanteerden in de herziene cursus waren, tegen de verwachting in, meer 
oppervlakkig leren en minder diepgaand.  
 
 De vierde onderzoeksvraag (hoofdstuk 5) betrof de vraag: Welke groepen van 
studenten kunnen worden onderscheiden op basis van de variabiliteit in leerstrategieën? En 
hieraan gerelateerd: zijn de verschillen in variabiliteit van de leerstrategieën gerelateerd aan 
verschillen in variabiliteit van de percepties van de leeromgeving? Om deze vragen te 
kunnen beantwoorden is de variabiliteit in leerstrategieën van studenten in 3 opeenvolgende 
cursussen berekend. Vervolgens is een cluster analyse gebruikt om groepen van studenten 
met verschillende niveaus van variabiliteit te kunnen onderscheiden. De analyse resulteerde 
in twee groepen. Ten eerste een groep gekenmerkt door lage variabiliteit in zowel 
diepgaande als oppervlakkige leerstrategieën (de ‘beperkte’ groep). Ten tweede een groep 
die bestond uit studenten met een hogere variabiliteit in beide leersstrategieën (de ‘variabele’ 
groep). Uit nadere analyses bleek dat de clusters verschillen in variabiliteit van de percepties 
van de leeromgeving. Studenten die meer variabel zijn in hun leerstrategie vertonen meer 
variabiliteit in hun perceptie van de helderheid van de doelen van een cursus en van de mate 
waarin de werkdruk haalbaar/reëel is. Verder bleek dat in het variabele cluster de perceptie 
van de leeromgeving een grotere invloed heeft op diepgaand leren dan in het beperkte 
cluster. 
 
 In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) worden de resultaten van de vorige 
hoofdstukken geïntegreerd en vergeleken. Gegeven de centrale onder-zoeksvraag namelijk 
de directe en indirecte invloed van studentkenmerken en hun percepties van de leeromgeving 
op de leerstrategieën die student hanteren, komen we tot de volgende bevindingen. Met 
betrekking tot de leeromgeving kunnen we stellen dat: 1) De wijze waarop studenten de 
verschillende elementen van de leeromgeving percipiëren is relevant voor het verklaren van 
de leerstrategieën die studenten hanteren. 2) Een herontwerp van de leeromgeving resulteert 
in wijziging in de perceptie van de leeromgeving en van leerstrategieën. 3) Binnen een 
onderwijssysteem, namelijk Probleem Gestuurd Onderwijs, percipiëren studenten cursussen 
als zijnde verschillende leer-omgevingen en verschillen de door hen gebruikte 
leerstrategieën. Met betrekking tot de studentkenmerken blijkt uit onze studies, dat: 1) Er is 
een direct effect van de mate van openheid voor nieuwe ervaringen en de mate van 
nauwgezetheid van werken op de leerstrategieën van studenten. 2) Alle (gemeten) 
persoonlijkheidskenmerken spelen indirect via de percepties van de leeromgeving een rol 
voor de leerstrategieën. 3) Studenten verschillen in de sterkte van de relatie tussen hun 
perceptie van de leeromgeving en diepgaand leergedrag. Ten slotte met betrekking tot 
studentkenmerken en de perceptie van de leeromgeving vonden we dat: 1) 
Persoonlijkheidskenmerken wel gekoppeld zijn aan perceptie van de leeromgeving, maar 
slechts een beperkte verklarende rol hebben. 2) Persoonlijkheidskenmerken, leerstijl en 
houding ten opzicht van PGO geen rol spelen in de verklaring van de percepties van taken. 
3) De cursusgerelateerde studentkenmerken, houding ten opzichte van de cursus en 
voorkennis met betrekking tot de inhoud van het blok spelen echter wel een rol voor de 
verklaring van de perceptie van taken. 



 
Uit het onderzoek blijkt dat er relaties bestaan tussen de perceptie van de leer-omgeving en 
de door de studenten gehanteerde leerstrategieën. Dit impliceert dat het is zinvol om tijd, 
geld en energie te investeren in het ontwerp van een leeromgeving gericht op het stimuleren 
van diepgaand leren. De resultaten uit onze studies indiceren dat het van belang is om 
rekening te houden met de percepties van studenten. Systematische programma-evaluaties 
om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren zijn noodzakelijk maar niet voldoende. Het 
is gewenst dat docenten bij de introductie van nieuwe methoden voldoende aandacht 
besteden aan een dialoog over de ratio achter de nieuwe onderwijsmethode en wat dit 
concreet impliceert voor docenten en studenten. Dit verhoogt de acceptatie van de nieuwe 
aanpak door de studenten. Is op deze wijze de garantie ingebouwd dat diepgaand leren wordt 
bevorderd? De resultaten uit onze studies laten zien dat de invloed van de leeromgeving om 
diepgaand leren te bevorderen beperkt is. Persoonlijkheidskenmerken, een stabiel kenmerk 
van de student, bepalen eveneens de leerstrategieën. Verder zijn sommige studenten weinig 
tot niet gevoelig voor de leeromgeving. Daarenboven, aangezien leeromgevingen per cursus 
kunnen variëren, zullen ook de leerstrategieën die studenten in deze verschillende contexten 
hanteren, variëren van meer oppervlakkig naar meer diepgaand. Dit impliceert de expliciete 
afstemming tussen de opleidingsonderdelen van de wijze waarop leeromgevingen worden 
vormgegeven, om een eenduidig signaal naar de studenten over te dragen. Ten slotte, 
percepties van de leeromgeving zijn weinig tot niet gerelateerd aan de 
persoonlijkheidskenmerken van de student. Dit betekent dat de kenmerken van een 
leeromgeving bepaalde (persoonlijkheids-) typen van studenten niet bevoordelen of 
benadelen. Onze studies indiceren dat de attitude tot het onderwerp van de cursus 
daarentegen wel gerelateerd is aan de perceptie van de leeromgeving door de studenten. Het 
bevorderen van een positieve houding door expliciet aandacht te besteden aan de relevantie 
van de leerinhouden kan bijdragen tot een meer positieve perceptie van de leeromgeving. 
 
 


