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1. Complexere niveaus van wetenschappelijk inzicht van leerlingen worden 

bereikt door een gezamenlijke investering van leerkracht en leerlingen, een 

zogenaamd co-constructieproces.  

2.   Een complex-dynamisch-systeemaanpak is essentieel om onderwijsleer-

 processen in kaart te brengen en om grip te krijgen op individuele- en 

 omgevingsfactoren die continu interacteren en veranderen over de tijd. 

3.   De complex-dynamisch-systeemaanpak biedt methodologische en 

 theoretische handvatten om de impact van interventies in het onderwijs als 

 een dynamisch proces te analyseren en te interpreteren.  

4.   Om volledig inzicht te krijgen in de effectiviteit van een interventie, moet men 

 in de evaluatie naast globale testscores ook gebruikmaken van procesmaten. 

5.  Als onderzoek zou laten zien dat alle leerkrachten profiteren van een 

 interventie, dan kan een individuele aanpak laten zien dat de processen die 

 aan de verandering ten grondslag liggen idiosyncratisch van aard zijn.  

6.  Video Feedback Coaching voor leerkrachten ondersteunt leerkrachten om 

 meer open vragen te stellen. 

7.  Leerkrachten die deel hebben genomen aan Video Feedback Coaching  

 voelen zich competenter om wetenschap- en technologielessen te verzorgen 

 en vinden het bovendien leuker om te doen. 

8.  Talentvol gedrag van leerlingen is te zien op cognitief gebied, maar ook in de 

 betrokkenheid tijdens wetenschap- en technologielessen.  

9.  Rigide interactiepatronen in de klas kunnen veranderen door middel van Video 

 Feedback Coaching voor leerkrachten in de klas.  

10.  Als leerkracht kun je talentvol gedrag zien zonder het te herkennen. 

11.  Het promotietraject is als een duik in het diepe (met een prachtig 

 onderwaterleven). 

 


