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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

The utility and effectiveness of an educational computer game 

 aimed at improving ineffective learning behavior in preschool children 

 

Baukje Veenstra  



 

1. Om als krachtige leeromgeving te dienen, zou de adaptiviteit van Nederlandse 

edutainment spellen verbeterd moeten worden (dit proefschrift). 

 

2. Met de Edutainment Software Evaluation Checklist (ESEC) is het mogelijk om te 

inventariseren of educatieve software de potentie heeft om als krachtige leeromgeving te 

kunnen functioneren (dit proefschrift).  

 

3. Voor ineffectief lerende kinderen is de bron van instructie (computer en/ of volwassene) 

belangrijker voor leeruitkomsten dan voor effectief lerende kinderen tijdens het spelen 

van de samenslim spellen (dit proefschrift). 

 

4. Aan de hand diverse kenmerken van muisgedrag dat kinderen tonen tijdens het spelen van 

de samenslim spellen, kan onderscheid gemaakt worden tussen ineffectieve (impulsieve, 

afwachtende) en effectieve (reflectieve) leerders (dit proefschrift).  

 

5. Verschillende typen leertrajecten kunnen onderscheiden worden met Multilevel Latent 

Class Growth Analyses. Deze methode kan zowel inzicht geven in gemiddelde prestaties 

van latente klassen, maar ook in de mate van verbetering of verslechtering van prestaties 

over de tijd heen van de geïdentificeerde klassen (dit proefschrift).  

 

6. Met hulp van de samenslim spellen kunnen verschillende aspecten van executieve 

functies, zoals inhibitie en initiatie, van kinderen met ADHD, ASS en kinderen zonder 

leerstoornissen onderscheiden worden op basis van muisgedragstrajecten (dit 

proefschrift).  

 

 

 



7. Met meer variatie tussen de spellen, meer niveaus en meer adaptieve feedback, zouden 

de samenslim spellen naar verwachting een positievere invloed hebben op het ineffectieve 

leergedrag van kinderen met ADHD en impulsieve kinderen dan in de huidige 

samenstelling van de spellen (dit proefschrift). 

 

8. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op peuterspeelzalen wordt niet primair 

bepaald door de hoeveelheid geld die beschikbaar is, maar door de pedagogische kwaliteit 

van leidsters. 

 

9. Het schrijven van een goed (wetenschappelijk) artikel is vergelijkbaar met het spelen van 

pianomuziek: het publiek mag eigenlijk niet lezen of horen dat het moeilijk is. 

 

10. Leren verloopt onder andere via ‘trial and error’. Effectief lerende kinderen leren van het 

maken van fouten. Ze pakken een overeenkomstige taak een volgende keer anders aan, 

als zij merken dat het effect negatief was. Dat geldt ook voor effectief lerende 

volwassenen: als zij merken dat het effect van bijvoorbeeld 'een gehele chocoladetaart 

eten', misselijkheid is, is de kans dat zij een volgende keer ‘slechts een halve eten’, groot. 

Echter, het verslavende van chocoladetaarten lijkt een sterkere bekrachtiger dan 

misselijkheid een straf is. De kans op aanpassing van gedrag is daarom minder dan 50 % 

(met dank aan J.Z., 2010). 

 


