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Stellingen 
 

Behorende bij het proefschrift: On the improvement of students’ 
conceptual understanding in statistics education, door Luc Budé 

 
 
1.   Statistiek is een interessant en relevant vak voor iedereen die 

werkzaam is in de empirische wetenschappen. De uitdaging voor het 
statistiekonderwijs ligt erin studenten zover te krijgen dat ze dit 
onderkennen. [dit proefschrift] 

 
2.   Kernconcepten binnen onderwijskundig onderzoek, zoals motivatie, 

begrip en kennis, zijn slecht of zelfs helemaal niet gedefinieerd [dit 
proefschrift] 

 
3.   Onderwijs waarbij de studenten slechts beperkte tijd met de leerstof 

in aanraking komen, reduceert de mogelijkheid tot spreiding 
(spacing) van studieactiviteiten. Aangezien dit het opbouwen van 
inzicht in de leerstof belemmert, is de huidige tendens om onderwijs 
steeds meer vorm te geven in kortdurende cursussen niet 
bevorderlijk voor het leerproces. [dit proefschrift] 

 
4.   Het testen van de retentie van statistische kennis na een half jaar, 

toont aan dat de veronderstelling dat studenten na een 
introductiecursus voldoende voorkennis bezitten voor 
vervolgcursussen, een illusie is. [dit proefschrift] 

 
5.   Statistische concepten zijn op verschillende wijze met elkaar 

verbonden. De zelfontdekkende student (discovery learning) zal 
hierdoor snel het spoor bijster raken. 

 
6.   Het sturen van leerprocessen is een effectief middel om de motivatie 

en de prestatie van studenten in het statistiek onderwijs te 
bevorderen. [dit proefschrift] 

 
7.   De verschillende soorten cognitive load: intrinsic, extraneous en 

germane, zijn niet afzonderlijk te meten. 
 
8.   De vaardigheid om een proefschrift te schrijven, is op geen enkele 

wijze gerelateerd aan het vermogen om verstandig te klussen. 
 
9.   Regels veroorzaken eerder problemen, dan dat ze deze voorkomen. 
 

 10.   De gedetailleerdheid en volledigheid van een voordracht gaan ten 
koste van de boodschap. 

 
 11.   De efficiëntie in het onderwijs kan eenvoudig verhoogd worden, door 

te snoeien in het management. 


