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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 
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and nature of learning-oriented student interactions 

 
Astrid Visschers-Pleijers, 19 januari 2007 

 
 

1. De in dit proefschrift toegepaste en ontwikkelde instrumenten zijn bruikbaar om meer zicht te 
krijgen op interacties die plaatsvinden in probleemgestuurde onderwijsgroepen (dit proefschrift). 

 
2. Hoewel tijdens de nabespreking van een casus in probleemgestuurde onderwijsgroepen 

leergerichte interacties voorkomen, blijken studenten elkaar vooral te bevestigen en aan te vullen, 
en maar weinig kritisch te reageren op elkaars uitspraken (dit proefschrift). 

 
3. Studenten in een probleemgestuurd curriculum zien het nut in van het voeren van een diepgaande 

discussie over tegenstrijdigheden en verschillende standpunten, mits het eindresultaat van een 
dergelijke discussie consensus is (dit proefschrift). 

 
4. In observatiestudies naar groepsinteractie in probleemgestuurd onderwijs (PGO) is het moeilijk 

om elaboraties en co-constructies van elkaar te onderscheiden (dit proefschrift).  
 
5. Bij het voorbereiden van studenten op PGO moet niet alleen tijd worden besteed aan het proces 

van probleemgestuurd leren en de verschillende rollen die daarin vervuld dienen te worden, maar 
juist ook aan discussievaardigheden. 

 
6. Het is zinvoller om met procesgericht onderzoek inzicht te krijgen in de effectiviteit van 

probleemgestuurd onderwijs als leeromgeving dan om de effectiviteit van probleemgestuurde 
curricula te vergelijken met traditionele curricula.  

 
7. De interactie in de onderwijsgroep wordt niet automatisch beter naarmate een tutor meer 

inhoudsdeskundig is (Davis et al., 1994). 
 
8. Je kunt niet van studenten verwachten dat ze bewust veel energie steken in het ontwikkelen van 

teamgeest in een onderwijsgroep als de toetsing een individuele aangelegenheid is.  
 
9. De PABO’s in Nederland zijn niet de veroorzakers, maar de oplossers van het probleem dat 

PABO-studenten aan het begin van hun opleiding slechte rekenaars zijn. De meeste PABO- 
studenten halen immers hun rekenachterstand gedurende de opleiding in. De oorzaak moet meer 
gezocht worden in het wiskundeprogramma dat aangeboden wordt in het voortgezet onderwijs. 

 
10. “Als je iets wilt vasthouden, moet je het loslaten” (Coachingskalender 2006). 
 
11. “If in doubt, run away from trouble. Exercise is a great way of alleviating tension” (Aardman, 

Feng Shaun, 2002). 
 
 
 
 
 


