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Stellingen behorend bij het proefschrift 'LITES: een intelligent tutorsysteem voor
juridisch onderwijs' van G.P.J, Span, te verdedigen op vrijdag 23 oktober 1992.

1. Het begrip 'verknocht goed' uit het huwelijksvermogensrecht onttrekt zich aan
definiëring. Het ware beter de term geheel te schrappen.

2. De duurzaamheid .van een relatie wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit
van de onderlinge communicatie.

3. Artikel 3:87 BW moet niet gelezen worden als een aanscherping van 'de
goede trouw' uit artikel 3:86 lid 1 BW, maar is te beschouwen als een extra
eis voor het van toepassing zijn van artikel 3:86 BW.

4. Probleemgestuurd onderwijs is geen doel op zichzelf, maar slechts een middel
dat met inzicht dient te worden ingezet.

5. Kenmerkend voor intelligente tutorsystemen is, dat ze niet alleen kennis over
de te onderwijzen stof moeten bezitten, maar ook kennis over hoe die te
onderwijzen.

6. Zolang de interactie tussen computer en gebruiker gebrekkig blijft, zal de
computer niet in staat zijn de docent te vervangen.

7. De komst van ICOO-programmatuur vormt vooralsnog geen bedreiging voor
COO-programmatuur, omdat de afweging tussen de tijd die het kost om een
COO- respectievelijk ICOO-cursus te ontwikkelen en het mogelijke rendement
van een dergelijke cursus, veelal ten gunste van een COO-cursus zal uitvallen.

8. Een universele didactiek, die verder gaat dan het idee dat bij een fout
antwoord het juiste antwoord gegeven moet worden, bestaat niet. Wanneer
men toch andere universele didactische principes denkt te kunnen aanwijzen,
dan gaan deze of het niveau van algemeenheden niet te boven en zijn zij
ongeschikt om op een universele manier in een computermodel te
implementeren, èf zijn het bij nader inzien domein-gebonden didactische
principes.

9. Het feit dat dit proefschrift niet op flop is uitgegeven geeft aan dat de rol van
de computer overschat wordt.

10. Uit kostenoverweging dient een AIO er rekening mee te houden tijdens het
schrijven van een proefschrift dat het boek niet dikker mag worden dan een
veelvoud van 16 pagina's.

11. Mensen die altijd lachen en mensen die nooit lachen hebben een ding met
elkaar gemeen: ze hebben geen gevoel voor humor.


