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Jantine van Beek
Groningen, 5 november 2015

behorende bij het proefschrift 

Teaching for student self-regulated learning 
Studies in secondary vocational education

Stellingen

1. Docenten zijn cruciaal voor de ontwikkeling van zelfregulerend leren van leerlingen, maar 
kunnen zich daar nog flink in verbeteren (dit proefschrift).

2. Binnen docentenopleidingen zou meer aandacht moeten zijn voor de toepassing van een 
geïntegreerde combinatie van externe, gedeelde en interne regulatie-activiteiten binnen 
lessituaties (dit proefschrift).   

3. Docenten hebben meerwaarde wanneer ze aardig gevonden worden door hun leerlingen  
(dit proefschrift).

4. Leerlingen zijn experts als het gaat om het in kaart brengen van regulatie-activiteiten van 
docenten in het voortgezet onderwijs (dit proefschrift). 

5. Docenten besteden binnen lessen veel aandacht aan het aansturen van ‘gedrag’ van 
leerlingen en veel minder aan ‘metacognitieve activiteiten’ en ‘motivatie’ van leerlingen, 
hetgeen zelfregulerend leren van leerlingen belemmert (dit proefschrift).

6. Een combinatie van verschillende meetmethoden is een must als onderzoek verricht wordt 
naar het didactisch handelen van docenten in het voortgezet onderwijs (dit proefschrift).

7. Door beleidsmakers aangestuurde onderwijsvernieuwingen zijn contraproductief voor het 
bevorderen van zelfregulerend leren van docenten.    

8. Als een docent 45 van de 50 minuten lestijd achter elkaar praat, kun je als leerling onmogelijk 
onthouden wat hij allemaal verteld heeft (Hein Winter, 14 jaar).

9. “As ’t niet goat zoas ’t moet, dan moet ‘t maar zoas ’t goat” (‘Weterings’).

10. Als je je als onderzoekende moeder ’s nachts, nadat je puberzoon is teruggekeerd van een 
schoolfeest, ligt af te vragen of het feit dat een docent meedanst, effect heeft op de leerling-
perceptie van zijn didactisch handelen, wordt het tijd een punt achter je onderzoek te zetten. 


