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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Better together 

Social outcomes of cooperative learning  

in the first grades of primary education 

Marij Veldman 

1. Betere sociale vaardigheden van leerlingen zorgen niet alleen voor een beter verloop 

van samenwerkend leren, maar zijn ook een doel op zich (dit proefschrift).  

2. Toepassing van samenwerkend leren zorgt naast cognitieve opbrengsten ook voor 

sociale opbrengsten, zoals verbeterde gespreksvaardigheden en meer positief 

groepsgedrag (hoofdstuk 3 en 4 dit proefschrift).  

3. Leerlingen uit kansarmere sociaaleconomische milieus hebben mogelijk meer baat bij 

samenwerkend leren dan leerlingen uit kansrijkere sociaaleconomische milieus 

(hoofdstuk 5 dit proefschrift).  

4. In klassen waar samenwerkend leren wordt toegepast laten leerlingen zich bij hun 

keuze met wie ze willen samenwerken minder belemmeren door de patronen van al 

bestaande relaties (hoofdstuk 6 dit proefschrift).  

5. Het problematiseren van leerlinggedrag helpt leerkrachten niet bij de toepassing van 

samenwerkend leren, samenwerkend leren zien als middel ter verbetering van 

leerlinggedrag wel (hoofdstuk 2 dit proefschrift).  

6. In toekomstig onderzoek naar de verbetering van relaties tussen kinderen door 

samenwerkend leren is gebruik van longitudinale sociale netwerkanalyses 

noodzakelijk.  

7. Samenwerking tussen leerkrachten en onderzoekers, waarbij de combinatie van ieders 

expertise en ervaring leidt tot een systematische en reflectieve werkwijze, helpt de 

onderwijspraktijk te verbeteren. 

8. Samenwerken is complex: niet alleen kinderen, maar ook volwassenen hebben hier 

vaak moeite mee.  

9. Alleen ben je sneller, samen kom je verder.  

10. Kennis wil een stem, wijsheid wil luisteren (Haemin Sunim).  

 


