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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Meten en maximaliseren van basale schrijfvaardigheid bij 

eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs 

Mik van Es 

1. Basale schrijfvaardigheid kan betrouwbaar worden vastgesteld door een en

kele expert-beoordelaar (dit proefschrift). 

2. Om basale schrijfvaardigheid snel, goedkoop en betrouwbaar vast te stellen, 

voldoet een online-programma als TA VAN (dit proefschrift). 

3. Heron en Heward (2007) laten met hun 770 bladzijden tellende handboek 

zien, dat kennis van de behavioristische leertheorie geen garantie vormt dat 

men die kennis vervolgens ook toepast: in hun boek wordt van geen enkele 

ABC-sequentie uitgegaan. 

4. De videoclip Wrecking Bal! van Miley Cyrus laat zien dat het idee van Goff

man (1979) dat vrouwen in advertenties bij voorkeur worden afgebeeld als 

personen laag in status (passief, onderdanig, perifeer, klein en verzorgend) 

tegenwoordig niet meer opgaat. 

5. De videoclip Best Song Ever van One Direction suggereert dat de opvattin

gen over de traditionele mannenrol aan het verschuiven zijn in negatieve 

richting. 

6. De vraag waar het in de wetenschap uiteindelijk om draait, is: wie erkennen 

we als baas, de vermaarde wetenschapper of de domme data? 

7. Effectief schrijfonderwijs levert jaarlijks vrijwel zeker vele malen meer op 

(dit proefschrift) dan de j~arlijkse Nederlandse aardgasbaten (De Kam, 2009) 

en raakt nooit op. 
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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Meten en maximaliseren van basale schrijfvaardigheid bij 

eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs 

Anouk van Eerden 

1. Een student die geen goede zinnen kan produceren, kan ook geen goede tek

sten produceren. 

2. Bij schrijfonderwijs wordt liefst niet geschreven (dit proefschrift). 

3. Een belangrijk struikelblok bij het ontwikkelen van effectief onderwijs is het 

idee dat onderwijs effectief is en dat het dus niet nodig is de effectiviteit aan 

te tonen. 

4. Gebrekkige basale schrijfvaardigheid van studenten kan eenvoudig worden 

vastgesteld en geremedieerd (dit proefschrift). 

5. Lezers laten zich sterk beïnvloeden door fouten in een tekst (dit proefschrift). 

6. "Woorden zijn wegbereiders voor toekomstige daden, vonken van toekom

stige branden" (Kafka volgens Abrahams, 2005). Met foute woorden, zoals 

bij beginnende studenten vaak het geval is (dit proefschrift), valt niet uit te 

sluiten dat het vervolgens ook met de daden en branden fout gaat. 

7. Inspirerend onderwijs valt te vergelijken met een lekker smakende pil: er is 

geen reden om aan te nemen dat het effectief is. 
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