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Stellingen behorend bij het proefschrift

Voorbeeld/6 Onderwijs

Voorbeeldgestuurd onderwijs, een opstap naar abstract denken,
vooral voor meisjes

Elise Boltjes

1. Een informatieanalysemethode die computers kunstmatig intelligent maakt
is bij uitstek geschikt als leer- en lesmethode.

2. Leren is nooit ingewikkelder dan het begrijpen van voorbeelden uit het
dagelijks levcn. de bovenste laag van informatieoverdracht.

3. De neiging deductief les te geven in plaats van inductief ontstaat doordat
docentcn liever uitgaan van hun eigen zekerheid in plaats van de
onzekcrheid van de leerling.

4. Leren vanuit de onzekerheid van de leerling maakt veel gebruik van de
sociale en emotionele intelligence, waardoor het goed aansluit bij de manier
waarop meisjes leren.

5. Natuurkundeonderwijs dat meisjes aanspreekt, spreekt jongens ook aan;
andersom gcldt dit niet.

6. Je ervaart de grootst mogelijke zekerheid door het accepteren van je
onzekerheid.

7. De mythe dat exacte vakken mocilijk zijn wordt pas doorbroken als de
sociale wetenschappen ook in eenvoudige formules te vatten zijn.

8. In de scheepvaart hebben ze allang door dat duwen efficignter is dan slepen;
in de kennistechnologie is de discussie over 'pull and push' echter nog
steeds gaande.

9. Als Einstein zijn viool beter had beheerst, dan had hij wellicht zelf de
transfer kunnen maken van zijn theorie van zwarte gaten voor deeltjes op
grote afstanden naar de snaartheorie voor elementaire deeltjes op kleine
afstanden.

10. De discussie over normen en waarden moet leiden tot het besef dat bij
naleving van de tien geboden het elfde gebod bereikt kan worden: 'Gij zult
genieten'.

11.


