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1. Ook voor metacognitie geldt: het geheel is méér dan de som der delen 
(dit proefschrift). 

 
2. Een model van metacognitie dat betrekking heeft op de 

onderwijspraktijk zou ook dáár gevalideerd moeten worden  

(dit proefschrift). 

 

3. Wanneer leerlingen hun leervorderingen niet accuraat kunnen 

monitoren, kunnen zij hun leerproces ook niet effectief reguleren  

(dit proefschrift). 

 

4. Iemand met goede metacognitie heeft niet alleen veel kennis over zijn 

eigen leerproces maar gebruikt deze kennis ook om tot goede 

prestaties te komen (dit proefschrift). 

 

5. Het op het juiste moment gebruiken van de juiste strategie is 

effectiever dan het beschikken over een groot aantal strategieën  

(dit proefschrift). 

 

6. De effectiviteit van een training wordt niet alleen bepaald door de 

inhoud maar voor een belangrijk deel ook door de vorm (dit 

proefschrift). 

 

7. In een meta-analyse weegt het verliezen van nuances op tegen het 

vinden van robuuste resultaten (dit proefschrift). 

 

8. Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and 

you feed him for a lifetime (Maimonides, 1138-1204). 

 

9. Een proefschrift weerspiegelt je capaciteiten, een promotietraject je 

karakter.  

 


