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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

Learning strategies, students’ characteristics and their perceptions of the 
learning environment 

A study among business students 
 

1. In recente publicaties wordt het belang van de houding tot de discipline voor het 
leren van studenten beschreven. Gezien het multidisciplinaire karakter van PBL 
zijn deze onderzoeken van weinig belang voor PBL. (dit proefschrift). 
 

2. Persoonlijkheidskenmerken zijn slechts zwak gerelateerd aan percepties van de 
leeromgeving in PGO. Dit betekent dat PGO niet een bepaald type student 
bevoorrecht dan wel benadeeld. (dit proefschrift) 
 

3. Het verdient aanbeveling bij het herontwerp van cursussen niet alleen output 
variabelen te meten maar ook de percepties van het onderwijsproces door de 
studenten. (dit proefschrift) 
 

4. Studenten duidelijk omschreven doelen aanreiken om diepgaand leren te 
stimuleren staat in schril contrast met de realiteit van de toekomstige werkkring 
van studenten. (dit proefschrift) 
 

5. De interesse die International Business studenten hebben voor het formuleren van 
een ondernemingsstrategie staat in schril contrast met de aandacht die zij hebben 
voor het modelleren van hun eigen leerstrategie.  
 

6. Studenten die de meeste moeite hebben met PGO, hebben misschien wel het 
meeste baat bij PGO. 
 

7. Studentevaluaties van docenten zouden gecorrigeerd moeten worden voor de 
opvatting van studenten over wat “goed onderwijs” is. 
 

8. De uitlatingen van studenten in diverse publicaties dat zij klassikaal les verkiezen 
boven zelfstandig studeren in het studiehuis geeft aan deze ervaringsdeskundigen 
te weinig bekend zijn met de vaardigheden die de maatschappij van hen vraagt. 
 

9. De toenemende aanvragen van studenten voor een aanbevelingsbrief, geven aan 
dat een cijferlijst onvoldoende inzicht verschaft in de capaciteiten van een student. 
 

10. Soms wordt het schrijven van een proefschrift vergeleken met het lopen van een 
marathon. 
Gegeven het feit dat het lopen van een marathon gekenmerkt wordt door verstand 
op nul en blik op oneindig, geeft deze vergelijking een onjuist beeld van het 
schrijven van een proefschrift. 

 
Jan Nijhuis 


