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Stellingen

1. Daltononderwijs is geen ‘buitenbeentje’ in het Nederlandse 

onderwijs. Het is een gematigde vorm van vernieuwend onderwijs, 

net zoals de ‘doorsnee’ school. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 3. 

2. De groei van het aantal daltonscholen sinds eind jaren ‘90 is 

een gevolg van de marktwerking in het onderwijs. 

Dit proefschrift, hoofdstukken 2 en 3. 

3. Omdat daltononderwijs geen ‘cast-iron thing’ is, is dalton 

gevoelig voor modes in het onderwijs. 

Dit proefschrift, hoofdstukken 2, 3 en 6. 

4. Vervolgstudies naar daltononderwijs moeten zich richten op 

het optimaal inrichten van daltononderwijs, in plaats van het treffen

van vergelijkingen met andere schooltypen.

Dit proefschrift, hoofdstukken 2, 3 en 4. 

5. Het onderzoek naar samenwerkend leren illustreert waarom 

de focus van het evidence based model te smal is. 

Dit proefschrift, hoofdstukken 2 en 5. 

6. De studie naar samenwerkend leren laat op basis van de 

uitkomsten van effectonderzoek zien dat onderwijzen toch vooral 

een kunst is. 

Dit proefschrift, hoofdstuk 5. 


