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Stellingen behorend bij het proefschrift

Early childhood problem-solving interaction
Young children’s discourse during small-group work

in primary school

Frans C. Hiddink, 14 november 2019

1. Groepswerk is een relevante onderwijsvorm, ook voor de ontwikkeling 
van jonge kinderen in de kleuterklas (dit proefschrift).

2. Tijdens groepswerk geven interacties tussen kinderen onderling meer 
mogelijkheden voor kinderen om te participeren dan interacties waarin 
de leerkracht aanwezig is (dit proefschrift).

3. Als leerkrachten beter luisteren naar de gespreksbijdragen van kinderen, 
daar serieuzer op ingaan en deze minder evalueren, zullen leerlingen 
actiever participeren in het oplossen van problemen (dit proefschrift).

4. Ook zonder bemoeienis van een leerkracht kunnen jonge kinderen 
samen op gestructureerde wijze problemen oplossen en redeneren (dit 
proefschrift).

5. In de kleuterperiode hebben jonge kinderen al een normatieve oriëntatie 
ontwikkeld ten aanzien van de kwaliteit van accounts (dit proefschrift).

6. Beschrijvend onderzoek is nodig om te demonstreren welke 
gesprekspraktijken jonge kinderen al realiseren (dit proefschrift).

7. Om leerkrachten in hun reacties op kinderen beter te laten aansluiten bij 
de manieren waarop jonge kinderen problemen oplossen en redeneren 
zijn beschrijvende analyses van interacties in de klas onmisbaar (dit 
proefschrift).

8. Wanneer studenten in de lerarenopleiding leren kijken naar de sequentiële 
organisatie van interacties, zal hen dat helpen de gespreksvaardigheden 
van jonge kinderen beter te begrijpen en te ondersteunen (dit proefschrift). 

9. Het doel van onderwijs zou eerder moeten zijn om te leren hoe te 
denken dan wat te denken, eerder om zelf te leren nadenken dan om het 
geheugen te vullen met gedachten van anderen (naar James Beattie, 
1778, p. 475).

10. Je gaat het pas zien als je het door hebt (Johan Cruijff).


