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Stellingen 

 

1. Pedagogisch-didactische handelingen van leraren 

kunnen cumulatief geordend worden.  

(Hoofdstuk 2, 3, 4, & 6) 

 

2. De gevonden cumulatieve ordening vertoont 

gelijkenissen met eerdere theorie over de 

ontwikkeling van leraren.  

(Hoofdstuk 2, 3, & 6) 

 

3. Er zijn geen belangrijke individuele verschillen in de 

cumulatieve ordening van pedagogisch-didactische 

handelingen van leraren. 

(Hoofdstuk 6) 

 

4. Observaties van leerlingen vormen een even valide 

diagnose van het pedagogisch-didactisch handelen 

van leraren als lesobservaties door getrainde 

observatoren.  

(Hoofdstuk 4) 

 

5. Niemand kan, op basis van één keer observeren, zien 

hoe goed een leraar lesgeeft. Er zijn minimaal vier 

lesobservaties door verschillende observatoren nodig 

om met voldoende betrouwbaarheid de pedagogisch-

didactische vaardigheid van een leraar te bepalen.  

(Hoofdstuk 5) 



6. Het is vrijwel onmogelijk om aan de hand van alleen 

lesobservaties door getrainde collega-docenten de 

kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen 

van een leraar met de hoge betrouwbaarheid (>.90) 

vast te stellen, terwijl hoge betrouwbaarheid wel 

nodig is voor ”high stake” evaluatie. 

(Hoofdstuk 5) 

  

7. De Raschmethode zou goed gebruikt kunnen worden 

voor professionalisering van leraren.  

(Hoofdstuk 2, 3, 4, & 6) 

 

8. Onderzoekers die een meetinstrument ontwikkelen 

zouden, ongeacht of het instrument bedoeld is voor 

formatief gebruik, het altijd moeten valideren voor 

summatief gebruik.  

(Hoofdstuk 5) 

  

9. Het is belangrijk om meer grip te krijgen op de 

betrouwbaarheid van één enkele lesobservatie. 

Person-fit-toetsen geven een goed vertrekpunt om dit 

probleem op te lossen. 

(Hoofdstuk 6) 

 

10. Echte promovendi blijven niet thuis wonen maar 

gaan op kamers. 


