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Abstract 

In dit artikel focussen we op het ontwerp en de evaluatie van een innovatieve instructie om 
presentatievaardigheden te ontwikkelen. Deze instructie is geënt op de theoretische 
invalshoek van het observationeel leren. Deze wordt gecontrasteerd met een traditionele 
aanpak waarin oefenen centraal staat. Er werd verondersteld dat studenten uit de conditie 
observationeel leren beter zouden presteren dan diegene die alleen oefenden. De resultaten 
bevestigen deze hypothese maar alleen voor een beperkt aantal evaluatiecriteria. Vervolgens 
tonen de resultaten ook aan dat studenten gemotiveerd zijn om presentatievaardigheden te 
leren. Interactie-effecten tussen studentkarakteristieken en instructiemodaliteiten bleken niet 
significant. 

Kernwoorden: presentatievaardigheden, observationeel leren 

1 Inleiding 

Goede presentatievaardigheden verhogen de inzetbaarheid in het beroepsleven (Fallows & 
Steven, 2000), onderwijsinstellingen programmeren dan ook de ontwikkeling van die 
vaardigheden in hun curricula. Onderzoek naar de bijbehorende leer- en instructieomgeving 
is dan ook geen overbodige luxe. Volgens Taylor en Toews (1999) bestaat die omgeving uit 
vier elementen: het eindresultaat, de weg om dat te bereiken, de overtuigingen en het leren 
door ervaring.  

Het eerste element (wat zijn goede presentatievaardigheden?) wordt in vele publicaties 
beschreven. De meeste auteurs beklemtonen zowel inhoudelijke als gedragsaspecten 
(Fallows & Steven, 2000) maar Haber en Lingard (2001) vragen ook aandacht voor de 
context (doel, publiek en gelegenheid). 

Het tweede element(hoe de kennis verwerven?) krijgt veel minder aandacht in de 
literatuur. 

De overtuigingen, het derde element, kunnen volgens Miltiadou en Savenye (2003) 
gezien worden als de antwoorden op drie vragen. De eerste vraag ‘Kan ik presenteren?’ 
leidt naar het begrip self-efficacy, dat in verschillende studies gebruikt wordt (e.g. Adams, 
2004). De vraag ‘Waarom presenteer ik?’ verwijst naar de doelen die de presentator zich 
stelt. De laatste vraag ‘Hoe presenteer ik best?’ is verbonden met de verworven kennis. 

Het vierde en laatste element, leren door ervaring, brengt ons bij het belangrijke concept 
feedback, dat via beoordeling door docenten, peers en of zelfbeoordeling bekomen kan 
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worden. De voordelen van peerbeoordeling wordt in diverse publicaties beschreven (e.g. 
Chen, 2010). 

In het volgende onderdeel wordt een theoretisch referentiekader gepresenteerd dat de 
vier elementen bevat. 

 
2 Theoretisch referentiekader 

Wat aangeleerd dient te worden is het voorwerp van het eerste element en wordt in deze 
studie benaderd op basis van een eerder ontworpen multimedia instructie en bijhorende 
rubric, beschreven in onderdeel 4. 

Hoe aan te leren wordt beantwoord vanuit een sociaal cognitieve visie op zelfregulerend 
leren (Zimmerman, 2000) en steunt sterk op de sociale leertheorie van Bandura (1986). 
Zimmerman (2000) beschrijft de vier niveaus die lerenden doorlopen. In het 
observatieniveau observeren ze een model en in het emulatieniveau proberen ze om het 
geobserveerde -met hulp- zelf uit te voeren. In het derde niveau voeren ze het gedrag uit 
zonder het model, maar nog steeds in een gestructureerde setting. In het zelfregulatieniveau 
komen ze tenslotte tot een uitvoering in wisselende situaties. In verschillende studies 
overvleugelden participanten uit de modeling conditie anderen die hun vaardigheid alleen 
ontwikkelden op basis van oefenen: leren darts spelen (Zimmerman, 2000), lezen en 
schrijven (Couzijn, 1999) en leren overtuigend schrijven (Braaksma e.a.,2002). Er werden 
geen gepubliceerde studies gevonden die de twee condities vergeleken bij het aanleren van 
presentatievaardigheden. Braaksma en anderen (2002) wezen op het mediërende effect van 
aanleg en voorkennis. Vooral de zwakkere participanten leken vooruitgang te boeken in de 
modeling conditie en anderen leerden in beide condities. De modeling conditie zou de 
zwakkere studenten in staat stellen een cognitieve representatie op te bouwen die als 
standaard kan dienen voor toekomstige bijsturingen. Dit impliceert wel dat ze hun eigen 
gedrag adequaat kunnen observeren en evalueren (Bandura, 1986). Hiermee worden de 
drie basisprocessen geïntroduceerd die bij zelfregulerend leren onderscheiden worden: 
zelfobservatie, zelfbeoordeling en reactie (Schunk, 2001).  

Zelfobservatie kan beschouwd worden als de eerste stap in het leerproces en heeft 
zowel een informerende als motiverende functie (Bandura, 1986). De informatie verzameld 
bij de zelf-observatie wordt in de zelfbeoordelingsfase vergeleken met de gedragscriteria. De 
verzamelde informatie motiveert afhankelijk van een aantal elementen. Zo dienen lerenden 
het succes of falen toe te schrijven aan interne oorzaken die ze kunnen beïnvloeden. 
Vervolgens dienen ze er van overtuigd te zijn dat ze over voldoende self-efficacy beschikken 
(en dus menen dat ze het gedrag aankunnen) en positieve verwachtingen koesteren ten 
overstaan van het resultaat (Schunk, 2001). Deze verwachtingen omvatten de hoop het doel 
te bereiken alsook de mening dat dit doel een begerenswaardig doel is. Als alle voorgaande 
motivationele elementen positief kleuren, zal actie gestart worden om het gedrag meer in lijn 
te krijgen met de gedragscriteria.  

Deze motivatieaspecten brengen ons bij het derde element dat Taylor en Toews (1999) 
onderscheiden bij leren en instructie, de subjectieve overtuigingen van lerenden. Met een 
hoge self-efficacy is de kans groter dat lerenden harder werken, meer doorzetten en een 
betere prestatie leveren die op zijn beurt de self-efficacy terug kan verhogen (Bandura, 
1997). De subjectieve overtuigingen gaan ook over doelen die lerenden zich stellen. De 
literatuur benadert doelen vanuit een inhoudelijke invalshoek en vanuit doeloriëntaties 
(Pintrich, 2003). Qua inhoud hebben de sociaal cognitivisten aangetoond dat specifieke, 
gematigd moeilijke en zelfgekozen doelen meest motiveren (Schunk e.a., 2007). Inzake 
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doeloriëntatie wordt onderscheid gemaakt tussen de oriëntatie waarbij men focust op leren 
en beheersen van de leerstof en de oriëntatie gericht op het demonstreren van het eigen 
kunnen. We noemen die naar Simons (2001) taak- en egodoelen. Recenter werd een 
tweede dimensie toegevoegd aan deze laatste oriëntatie door het onderscheid te maken 
tussen het verlangen de andere te tonen hoe goed men is en de betrachting mislukkingen te 
vermijden (Pintrich, 2003). Deze laatste oriëntatie zou veelal leiden tot lagere prestaties 
(Schunk e.a., 2007).  

Een laatste set overtuigingen, gaat over de percepties die de lerende heeft van de 
leeromgeving, en is belangrijk omdat studenten hun reacties hierop baseren (Lowyck e.a., 
2004). 

Bandura (1986) maakt een duidelijk onderscheid tussen leren en gedrag aangezien het 
geleerde niet altijd getoond wordt. Dit heeft te maken met motivationele elementen en met 
negatieve consequenties die het geobserveerde gedrag kan hebben. Zonder deze negatieve 
gevolgen is er een grotere kans dat gedrag vertoond wordt. 

Maar wat als het theoretisch model toegepast wordt op het aanleren van 
presentatievaardigheden in het hoger onderwijs? In het onderzoek bleken participanten die 
eigen specifieke doelen kozen significant beter te presteren dan zij die algemene doelen 
voorgeschoteld kregen (De Grez e.a., 2009a). Self-efficacy bleek een duidelijke rol te 
spelen. Gebaseerd op deze resultaten werd een multimediale instructie opgezet die 
aangevuld werd met een oefenmogelijkheid (De Grez e.a., 2009b). De resultaten van dit 
onderzoek laten zien dat participanten beter presenteerden na een interventie, maar het blijft 
onduidelijk of progressie mogelijk werd gemaakt door de multimediale sessie dan wel door 
oefening.  

Er blijven dus vele vragen onbeantwoord:  
Kan aangenomen worden dat studenten reeds voldoende presentaties observeerden en 

zich dus in het zelfregulatieniveau bevinden? Zijn ze in staat voldoende uitgewerkte 
cognitieve voorstellingen op te roepen om zonder hulp succesvol te presenteren? Zijn 
oefenmogelijkheden de enige instructie die ze nodig hebben? 

Maar is het wel zo zeker dat er voldoende schema’s betreffende goed presenteren 
aanwezig zijn en dat ze voldoende uitgewerkt zijn? Ontvingen de studenten voldoende 
corrigerende feedback om hun strategieën aan te passen? Weten ze genoeg van de criteria 
en het verwachte gedrag? Hebben ze nood aan een stuk observationeel leren alvorens te 
oefenen? Hier bovenop dient tevens nog rekening gehouden met motivationele elementen: 
hoe is hun self-efficacy voor presenteren en hoeveel belang hechten ze aan het goed 
kunnen presenteren? 

 
3 Onderzoeksvragen 

Vertrekkend van het theoretisch kader werden de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 

 Verbeteren presentatievaardigheden als gevolg van een combinatie van 
observationeel leren en individueel oefenen? 

 Presenteren participanten in de observationeel leren conditie beter dan participanten 
in de enkel oefenen conditie? Bestaan er interactie-effecten tussen 
studentkarakteristieken (doeloriëntatie, self-efficacy, perceptie van leren en 
instructie) en de impact van de instructie?  
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4 Onderzoeksdesign 

Een pretest-posttest cross-over design werd verkozen boven een experimentele opzet met 
controlegroep om alle studenten evenveel instructiemogelijkheden te verschaffen. 

4.1. Participanten 
De participanten waren 38 (32 vrouw) studenten uit twee richtingen van een Belgische 
instelling voor hoger onderwijs. 

 15 participanten (11 vrouw) volgden als eerstejaars economie een introductiecursus 
psychologie, met een onderdeel rond communicatie- en presentatievaardigheden.    

 23 participanten (21 vrouw) volgden als tweedejaars taal en letteren een cursus 
communicatie- en presentatievaardigheden. 

Er werd aangenomen dat er geen verschil was inzake niveau van presenteren tussen 
beide groepen omdat ze voorheen nog geen cursus omtrent presenteren hadden gevolgd. 
Participanten werden at random geselecteerd uit een groep van 51 economiestudenten en 
63 taalstudenten. Van een aantal studenten ontbrak een presentatie of een vragenlijst, maar 
de grootste beperking vormde de tijd die peers konden besteden aan de beoordeling van 
presentaties. 

 
4.2. Onderzoeksinstrumenten 
In een eerste vragenlijst bij de start en een tweede bij het einde van de procedure werd 
gepeild naar doeloriëntatie, self-efficacy, percepties inzake het leerproces en meer in het 
bijzonder inzake peerbeoordeling van de studenten. Hieronder worden de verschillende 
meetinstrumenten (schalen) weergegeven. 
 
4.2.1.  Eerste vragenlijst: persoonskarakteristieken 
Doeloriëntatie: Patterns of Adaptive Learning Survey (Midgley e.a., 2000) bevat drie 5-punt 
Likertsubschalen die de drie doeloriëntaties meten (taakdoeloriëntatie 5 items, toenaderings-
ego doeloriëntatie 5 items, en vermijdings-egodoeloriëntatie 4 items). De PALS werd 
vertaald naar het Nederlands.  

Self-efficacy en beoordeling van presentaties: participanten werd gevraagd hun 
presentatievaardigheden te scoren op de negen criteria van een rubric ontwikkeld in een 
eerdere piloot-studie (De Grez e.a., 2009a). Drie van de criteria zijn inhoudelijk (inleiding, 
structuur en besluit) en vijf behandelen de manier van presenteren (oogcontact, 
spreektechniek, enthousiasme, contact met het publiek en lichaamstaal). Tenslotte was er 
nog één algemeen criterium betreffende de kwaliteit van de presentatie, zoals vermeld in de 
literatuur (Thomson & Rucker, 2002, p.23). De scoring gebeurde telkens op een 5-punt 
Likertschaal. 

Perceptie van peerbeoordeling: Een aangepaste vragenlijst van Sluijsmans (2002) werd 
gebruikt voor de beoordeling van presentaties (6 items) 
 
4.2.2. Vragenlijst 2: percepties van leerproces  
Vragen werden op een 5-punt Likertschaal beoordeeld en handelden over: 
 

Karakteristieken van het leerproces: hoeveel tijd heb je besteed aan de voorbereiding 
van de presentatie? Hoe graag had je de volgende instructie-elementen en hoeveel heb je 
er van geleerd? Heb je anderen geconsulteerd tijdens de voorbereiding? 
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Percepties van peerbeoordeling uit de eerste vragenlijst. 

Percepties van eigen vooruitgang: resulteerde de instructie in een verhoging van kennis, 
vaardigheden en zelfvertrouwen inzake presenteren? Relatieve belang van interne en 
externe attributies? 
 
5 Onderzoeksprocedure 

5.1. Overzicht 
Figuur 1 geeft een overzicht van de onderzoeksprocedure. Participanten werden at random 
toegewezen aan een van de twee onderzoekscondities. Van alle presentaties werden video-
opnames gemaakt. 
 

 

De drie (opgenomen) presentaties werden na afloop beoordeeld door peers. 
Presentaties die door minimum 4 peers werden beoordeeld, zijn opgenomen in het 
onderzoek. Dit aantal is gebaseerd op vroeger onderzoek (De Grez e.a.,2009b). Peers 
beoordeelden geen presentaties van studenten die ze kenden en kregen nooit meer dan één 
presentatie van dezelfde participant te zien. 
 
5.2. Observationeel leren  
Korte videofragmenten over wat wel en niet te doen bij presenteren waren vervat in een 
computergestuurd multimediaal instructiepakket (Figuur 2). 
 

 

Figuur 1 Overzicht van de onderzoeksprocedure 
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Het totale pakket bevat vier onderdelen (zie Figuur 3).In het eerste onderdeel wordt 

de vraag beantwoord ‘Waarom zou ik leren presenteren?’ Een manager legt er uit dat 
presentatievaardigheden erg gewaardeerd worden in het bedrijfsleven. Inhoudelijk komen 
zowel een taakdoeloriëntatie als een toenaderings-ego doeloriëntatie aan bod. 

In het tweede onderdeel getuigt een student hoe hij er met vallen en opstaan in geslaagd 
is om zijn presentatievaardigheden te verbeteren en daarvoor beloond werd (Bandura 
(1997). Het model beklemtoont ook het belang van zelfgekozen haalbare doelen (Schunk, 
2001) en schrijft succes toe aan oefenen. Dergelijke interne attributie heeft een positief 
effect op motivatie en prestatie (Eccles & Wigfield, 2002). 

Het derde (belangrijkste) onderdeel bevat 14 videofragmenten die zowel gewenst als 

 

Figuur 2 Twee screenshots van het multimediaal instructiepakket. 

Figuur 3 Overzicht van het multimediaal instructiepakket 
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ongewenst presentatiegedrag demonstreren. Bij elk fragment wordt gevraagd te reflecteren 
en is bijkomende informatie beschikbaar. 

Het vierde en laatste onderdeel bestaat uit een oefening waarbij gevraagd wordt een 
presentatie te beoordelen met behulp van de beschreven rubric.   
   

6 Resultaten 
 
In Tabel 1 worden de Chronbach alpha’s (aanvaardbaar tot goed), gemiddelde waarden en 
standaard afwijkingen van de verschillende schalen weergegeven voor de in totaal 114 
beoordeelde presentaties. Indien resultaten niet normaal verdeeld bleken, werden niet-
parametrische analyses toegepast. 

 

6.1. Impact van observationeel leren en oefenen 
Een herhaalde-metingen variantie-analyse met Greenhouse-Geiser correctie werd 
uitgevoerd om de stijging in kwaliteit tussen de drie presentaties - het hoofdeffect- te meten. 
De resultaten laten een significante stijging zien in de algehele kwaliteit (som van de negen 
criteria) F (1.88, 67.85) = 36.09, p < .001, partial eta2=.50, in de kwaliteit van de inhoud, F 
(1.91, 68.70) = 25.62, p < .001, partial eta2=.42, en in de kwaliteit van het presenteergedrag, 
F (1.82, 65.56) = 16.23, p < .001, partial eta2=.31.  

Resultaten in Tabel 2 laten zien dat de scores tussen de eerste en laatste presentatie 
stijgen voor zeven van de negen criteria. De effectmaat laat zien dat de stijging zeer groot is 
voor het criterium besluit (t = 5. 64, p < .001, d = 1.22) en interactie met het publiek (t = 6.99, 
p < .001, d = 0.92). De stijging is niet significant voor oogcontact (t = .45 p= .66, d = 0.07) en 
stemtechniek (t = 1.88, p = .07, d = 0.34). Algemeen lopen de vorderingen tussen de eerste 
en de tweede presentatie gelijk met de vorderingen tussen de tweede en derde presentatie. 

Tabel 1 Psychometrische kwaliteit van schalen en subschalen (N=114 presentaties) 

 

Noot: subschalen 9 + 10 zijn 10-punt Likertschalen. 

a twee items verwijderd 
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Enkel voor het criterium ‘besluit’ (t = 3.19, p < .001, d = 0.60) kan een significant verschil 
verschil opgemerkt worden.    
 

 

6.2. Vergelijking twee condities 
Een herhaalde-metingen variantie-analyse met Greenhouse-Geiser correctie met de twee 
condities als between subject factor, duidt aan dat er geen significant effect is: F(1.88, 
67.85)= 0.41, p =.65. De vooruitgang in beide condities is afgerond 13%, wat betekent dat er 
geen significant verschil is tussen de conditie die startte met observationeel leren en de 
conditie waarbij studenten eerst moesten oefenen (onderzoeksvraag 2).  

Bij de inhoudelijke criteria werd wel een significant verschil gevonden. Participanten die 
startten met observationeel leren gingen meer vooruit tussen presentatie één en twee, maar 
participanten die eerst oefenden gingen meer vooruit tussen presentatie twee en drie (na de 

Tabel 2 Scores (N=38) op drie presentaties (=pres). Gemiddeldes en standaardafwijkingen, t-tests / 
Wilcoxon signed ranks tests, effect size 

 

Noot: onderlijnde resultaten bekomen via Wilcoxon signed ranks testen. Niet parametrische testen als gegevens niet 
normaal verdeeld zijn. * p < .05, ** p < .01 
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instructie). Een vervolganalyse bracht een significant interactie-effect op de kwaliteit van het 
besluit aan het licht: F (1.81, 64.99)= 3.87, p =.03, partial eta2=.10. Een split file analyse 
gebaseerd op de twee condities toonde aan dat participanten die eerst observationeel leren 
significant meer vooruit boekten tussen de eerste en tweede presentatie: F (1, 20)= 21.05, 
p< .001, partial eta2=.51 en niet significant tussen de tweede en de derde presentatie: F (1, 
20)= 1.35, p =.26, partial eta2=.06. Het tegenovergestelde werd waargenomen bij de conditie 
waar eerst geoefend werd en waar de vooruitgang tussen eerste en tweede presentatie niet 
significant is: F (1, 16)= .001, p =.98, partial eta2=.00, maar wel significant is tussen de 
tweede en de derde presentatie: F (1, 16)= 14.00, p =.002, partial eta2=.47.  
 
6.3. Studentkarakteristieken 
Participanten rapporteerden een sterke taakdoeloriëntatie (M=4.60, SD=0.42) en een 
redelijke motivatie om presentatievaardigheden te leren (M=3.56, SD=.73). Gevraagd welke 
instructie-elementen hun prestatie hadden beïnvloed, plaatsten ze voorbereiding op de 
eerste plaats (M=6.47), gevolgd door soort onderwerp van de presentatie (M=3.56) en 
aanleg (M=4.89). Niettegenstaande de eerste plaats voor het element voorbereiding, is er 
geen significante correlatie tussen gepercipieerde vooruitgang in presentatievaardigheden 
en de tijd besteed aan de voorbereiding van de presentatie (Spearman r = -.32, p =.08). 
Slechts 12% van de participanten vroeg hulp aan anderen bij de voorbereiding. De perceptie 
van peerbeoordeling werd als zeer positief beoordeeld (M=4.22). 

Participanten rapporteerden dat hun kennis, vaardigheden en self-efficacy verbeterden 
tijdens het proces. Kennistoename en toename in self-efficacy correleren niet (Spearman r = 
.09, p =.62) maar vaardighedentoename en toename in self-efficacy wel (Spearman r = .41, 
p =.01). Er is ook geen significante correlatie tussen gepercipieerde vooruitgang en gemeten 
vooruitgang (Spearman r = .07, p =.67).  

Aansluitend bij de resultaten betreffende de derde onderzoeksvraag, worden geen 
interactie-effecten gemeten tussen persoonskarakteristieken en interventies. 
 
7 Discussie en conclusies 

Door de instructie verbeterden de presentatievaardigheden. Dit gebeurde voor alle criteria 
alhoewel de vooruitgang sterker was voor inhoudelijke criteria. Zo lijkt het moeilijker om 
oogcontact te bevorderen, en gemakkelijker om de kwaliteit van de conclusie te verhogen. 
Dit is in overeenstemming met vorig onderzoek (De Grez e.a., 2009b).  

Achter sommige gemiddelde scores, zoals voor oogcontact en stemtechniek, kunnen wel 
verschillen tussen beoordelaars schuil gaan. Zo kan een beoordelaar op de eerste rij het 
volume voldoende achten en een beoordelaar op de laatste rij niet. Een presentator kan 
oogcontact hebben met de linkervleugel van het publiek maar niet met de rechtervleugel.    

De hypothese dat participanten uit de observationeel leren conditie de andere zouden 
overvleugelen, werd maar gedeeltelijk bevestigd. Vanuit het theoretisch referentiekader 
borrelen enkele mogelijke verklaringen op, maar deze zijn uiteraard alleen te bevestigen met 
verder onderzoek. Zo is het mogelijk dat kennis omtrent de kwaliteit van een conclusie nieuw 
was. Ondanks ervaring met presenteren zouden participanten dan nog geen cognitieve 
representaties bezitten. De deelnemers van de observationeel leren conditie zouden deze 
opgebouwd hebben op basis van het geobserveerde model. Een andere verklaring spruit 
voort uit de moeilijkheid ‘making the unobservable observable’ (Bandura, 1986, p.66). Een 
accurate zelfobservatie is voor presentatoren moeilijker inzake oogcontact dan inzake de 
kwaliteit van de conclusie. Aangezien zeer weinig presentatoren oefenen met publiek of 
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anderen inschakelen bij hun voorbereiding, kunnen ze de kwaliteit van hun oogcontact 
moeilijker inschatten. Verkeerde zelfbeoordelingen geven aanleiding tot foutieve 
metacognities en acties. Maar ook juiste zelfbeoordelingen leiden niet automatisch naar 
pogingen om presentatiegedrag te verbeteren, aangezien ook voldoende self-efficacy nodig 
is en een interne attributie. Een derde mogelijkheid is dat presentatoren terughoudender zijn 
om oogcontact aan te passen dan om de conclusie te veranderen. Oogcontact maken kan 
immers bedreigender zijn voor de presentator. Een vierde mogelijkheid is dat het 
gestandaardiseerd pakket niet tegemoet komt aan individuele leernoden. Aangenomen kan 
worden dan niet alle lerenden voor alle criteria even ver gevorderd zijn. Volgens Zimmerman 
en Kitsantas (2002) zouden lerenden die zich in het observatieniveau bevinden een coping 
model nodig hebben en zij die zich op een emulatieniveau bevinden een mastery model.    

Inzake de derde onderzoeksvraag wijzen de resultaten niet op interactie-effecten met 
studentkarakteristieken. De positieve attitude ten overstaan van peerbeoordeling is wel 
belangrijk. 

Het ontbreken van een correlatie tussen toename van kennis en van vaardigheden kan 
te maken hebben met het onderscheid dat Bandura (1986) maakt tussen kennen en doen. 
Misschien ontbreekt de self-efficacy om het geleerde gedrag te vertonen. Ook is het mogelijk 
dat het ontbreken van een correlatie te maken heeft met het kleine aantal participanten. 

De discrepantie tussen gepercipieerde en echte vooruitgang onderstreept nogmaals het 
belang van perceptie en kan vanuit de invalshoek van doeloriëntatie geanalyseerd worden. 
Bij een taakdoeloriëntatie hanteren lerenden interne doelen, die kunnen verschillen van de 
doelen gesuggereerd door de criteria van de rubric (Senko e.a., 2008, p.100). 

Presentatievaardigheden bevorderen vereist duidelijk een complex samenspel van 
cognitieve en motivationele processen, dat het opzet van deze studie duidelijk overstijgt. 
Verder onderzoek kan grotere groepen gebruiken die blootgesteld worden aan een 
uitgebreidere instructie en waarbij lange termijneffecten aan bod kunnen komen.  
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