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Stellingen behorende bij het proefschrift

DE ROL VAN TUTOREN IN PROBLEEMGESTUURD ONDERWIJS
Contrasten tussen student- en docent-tutoren

1. Vakdeskundigheid, het kunnen opbouwen van een persoonlijke relatie
met studenten en het vermogen zich uit te kunnen drukken in termen die
de student begrijpt, zijn drie essentiële kenmerken voor een effectief
tutorschap (Hoofdstuk 7 van dit proefschrift).

2. Het vermogen "cognitief congruent" te zijn is de belangrijkste vaardig-
heid van een tutor (Hoofdstuk 7 van dit proefschrift).

3. Ouderejaarsstudenten kunnen prima als tutoren in de propedeuse inge-
schakeld worden (Hoofdstuk 4 van dit proefschrift).

4. Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van studenten met betrek-
king tot hun leerproces moet een tutor verschillende functies in een
onderwijsgroep kunnen uitoefenen. Hij moet in staat zijn om als "model",
"coach" en "facilitator" het leerproces van studenten te begeleiden.

5. De opmerking van tutoren "Maar, wij mogen toch helemaal niets zeggen"
geeft geen blijk van inzicht in onderwijsleerprocessen.

6. Instructional improvement is at heart a teaching task.
M. WWmer. /mprov/ng co/tegt /eac/i/ng. 5/rafégies /or deve/op/ng
ejffecfivewess. San Franmco, 7990

7. Wanneer de overheid werkelijk wil investeren in "human capital" zou zij
de financiële, en daarmee de sociale, waardering van het beroep van do-
cent sterk moeten verbeteren.



8. Summatieve programma-evaluatie kan slechts leiden tot verbetering van
doceervaardigheden van docenten als zij aangevuld wordt met persoons-
gebonden formatieve programma-evaluatie.

9. Gezondheidkundige faculteiten die hun medewerkers in gebouwen laten
werken waar het "sick-building syndrome" voor het oprapen ligt, kunnen
het beste "preventie van ziekte" als thema uit hun onderwijs- en onder-
zoeksprogramma schrappen.

10. Het feit dat vechtsporten in het pakket van de LV&S van de RL niet toe-
gankelijk zijn voor RL-medewerkers wijst erop dat de universiteit een
harde confrontatie tussen studenten en medewerkers wil vermijden.


