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Stellingen behorende bij het proefschrift

It’s not 
rocket 
science
Developing Pupils’ Science Talent  
in Out-of-School Science Education 
for Primary Schools

 Carla Geveke



1) Voordat scholen in een wetenschapsknooppunt gaan samenwerken met 
instellingen die externe leeractiviteiten aanbieden, zoals science centra, mobiele 
planetaria en musea, is het zinvol om een startfoto (baseline picture) af te nemen 
bij sleutelfiguren in de scholen (dit proefschrift).

2) Het bestuderen van het onderwijsleerproces op microniveau (microgenetisch 
procesonderzoek) is zinvol, omdat het helder maakt hoe veranderingen in het 
onderwijsleerproces tot stand komen (dit proefschrift).

3) Het potentieel van leerlingen wordt onvoldoende benut wanneer het bezoek 
aan een externe omgeving niet wordt voorbereid op school en wanneer 
educatief medewerkers en/of leerkrachten niet getraind zijn in het herkennen en 
stimuleren van wetenschapstalent van leerlingen (dit proefschrift).

4) De bijdrage van de leerkracht of educatief medewerker aan het 
onderwijsleerproces in termen van het uitlokken van het conceptueel denken van 
leerlingen is noodzakelijk, want de frequentie en het niveau van dit conceptueel 
denken wordt hiermee verhoogd (dit proefschrift).

5) Interacties tussen educatief medewerker en leerlingen in externe leeromgevingen 
zijn op te vatten als complexe dynamische systemen die het beste onderzocht 
kunnen worden door uit te gaan van de eigenschappen van dergelijke systemen 
(dit proefschrift).

6) Studies naar Pedagogical Content Knowledge zouden zich naast het onderzoek 
naar opvattingen en kennis van leerkrachten over het vak en de didactiek, ook 
moeten richten op het observeren van onderwijsleerprocessen. Observaties 
geven inzicht in de manieren waarop leerkrachten en hun leerlingen 
(vakinhoudelijke) kennis co-construeren (dit proefschrift). 

7) Onderwijsleerprocessen kunnen binnen een enkele activiteit zelf-organiseren 
tot een tijdelijk stabiele (attractor)toestand. Om in een tijdelijk stabiele toestand 
met een hoog niveau van Expressed Pedagogical Content Knowledge terecht 
te komen, zijn andere tijdelijke toestanden van lagere kwaliteit nodig (dit 
proefschrift).

8) Binnen de lerarenopleiding moet aandacht worden besteed aan de wijze waarop 
talentvol gedrag van leerling uitgelokt en ontwikkeld kan worden, onder andere 
door studenten te trainen in het hanteren van een open leerkrachtstijl gericht op 
conceptueel denken (dit proefschrift).

9) To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe 
(Marilyn vos Savant).

10) The answer is not to standardize education, but to personalize and customize it 
to the needs of each child and community. There is no alternative. There never 
was (Ken Robinson).


