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Stellingen behorend bij het proefschrift: 

Het werken met kernkwaliteiten in 

het basisonderwijs 

Onderzoek naar het versterken van welbevinden en 

het verhogen van het zelfbeeld bij leerlingen in het 

basisonderwijs met behulp van kernkwaliteiten 

 

Peter Ruit 
 

1. Het bewust gebruiken van kernkwaliteiten genereert 

positieve emoties en verhoogt het welbevinden. 

2. Het zelfbeeld van leerlingen is te beïnvloeden door 

hen te leren zicht te krijgen op de eigen 

kernkwaliteiten.  

3. Werken aan kernkwaliteiten van de leerlingen is 

werken aan de (pedagogische) idealen van de leraren.  

4. Het werken met kernkwaliteiten is het werken met de 

talenten die je hebt gekregen. 

5. Met de toegepaste interventie in dit proefschrift 

krijgen leraren handvatten voor het helpen van 

leerlingen met het bijbrengen van cognitieve, maar 

ook sociale en emotionele vaardigheden om daarmee 



het welbevinden te vergroten en het zelfbeeld te 

versterken. 

6. Bewust leren worden en het gebruiken van 

kernkwaliteiten leert leerlingen elkaar te waarderen.  

7. Kernkwaliteiten verwijzen eerder naar wie de leerling 

(en de leraar) is, dan naar wat de leerling (en de leraar) 

weet en kan. 

8. Welbevinden is een combinatie van je goed voelen en 

goed functioneren wat tevredenheid met het leven 

vergroot. 

9. Denkend aan de onderwijsfunctie persoonsvorming 

(Biesta), is het werken met kernkwaliteiten een manier 

waarop persoonsvorming praktisch vormgegeven kan 

worden. 

10. In een tijd van pandemie, waarin iedereen meer 

sociaal geïsoleerd leeft, is aandacht voor welbevinden 

door het bewust worden en gebruiken van 

kernkwaliteiten onmisbaar.  

11. Wanneer een artikel geaccepteerd wordt in een 

wetenschappelijk tijdschrift, dan denk je dat een 

kernkwaliteit wordt bevestigd en dat vergroot het 

welbevinden enorm. 

 


