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Stellingen behorende bij het proefschrift

Al doende leert men

S.J. van Luijk, 1994



1. Het studiegedrag van studenten wordt sterker bepaald door de
vormgeving van toetsen dan door de vormgeving van het
onderwijs.

2. Vaardigheden binnen de opleiding tot basisarts bestaan niet. Het
zijn slechts uitingen van het toepassen van kennis.

3. Het toepassen van een absolute cesuur bij toetsing blijkt in de
praktijk een relatief begrip.

4. Dat vaardigheidstoetsen een geringere voorspellende waarde
hebben voor succes in de praktijkstages dan voortgangstoetsen is
veelzeggend over de wijze waarop stagebeoordelingen tot stand
komen.

5. Bij optimaal gegeven onderwijs is studiebegeleiding overbodig.
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6. Binnen de studiebegeleiding zou men zich meer moeten richten op
de vrijetijdsplanning van de student dan op de planning van de
studie.

7. Studiebegeleiding en toetsing hebben met elkaar gemeen dat
iedereen er verstand van meent te hebben zonder dat het te merken
is.

8. Het onderwijs dient zich veel dienstbaarder op te stellen ten
aanzien van de betere student.

9. Kleinschalig probleemgestuurd onderwijs stelt eisen aan de
inrichting van het onderwijsgebouw.

10. De hoeveelheid informatie waarover men binnen de universiteit de
beschikking heeft, vertoont geen verband met het democratisch
gehalte van de uiteindelijke besluitvorming.

11. Dromen en denken hebben gemeen dat van beide veel geleerd kan
worden.
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