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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Reading Primary Literature
Introducing Undergraduate Life Science Students to the 

Rhetorical Structure of Research Articles

Stelling 1
Retorische moves kunnen niet alleen gebruikt worden bij het leren schrijven van genre-
specifieke teksten (bijvoorbeeld Marshall, 1991) maar ook bij het leren lezen van dit 
soort teksten (dit proefschrift).

Stelling 2
Het SAM-schema  is voor studenten een belangrijk hulpmiddel om de argumentatie in 
wetenschappelijke artikelen te herkennen (dit proefschrift).

Stelling 3
Het lezen van wetenschappelijke artikelen speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen 
van een kritische houding in de wetenschap.

Stelling 4
Om leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo bekend te maken met de 
methoden en denkwijzen van de wetenschap – een onderdeel van wetenschappelijke 
geletterdheid – kunnen zij geselecteerde wetenschappelijke artikelen lezen (Koeneman, 
Goedhart, & Ossevoort, 2013).

Stelling 5
De kwaliteit van wetenschappelijke artikelen kan toenemen als wetenschappers de 
mogelijkheid wordt geboden meer persoonlijke en informele teksten te schrijven voor 
tijdschriften.

Stelling 6
Het integreren van onderwijs en onderzoek (zoals Wilhelm von Humboldt zich dat 
voorstelde) wordt steeds moeilijker door het toenemende schoolse karakter van het 
onderwijs aan universiteiten.

Stelling 7
Van alle vormen van fraude levert wetenschappelijke fraude het minste persoonlijk 
financieel voordeel op.

Stelling 8
De mens is de enige diersoort die kenmerken bedenkt die hem onderscheiden van 
andere diersoorten.

Stelling 9
Richard Wagners tristanakkoord uit de opera Tristan und Isolde is het E=mc2 van de 
klassieke muziek.
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