Bevestiging van oude en de ontdekking van nieuwe waarheden in het onderwijs
Leo Siemons AVANS 1964 - 2005

Werken in het HBO is een voorrecht: we werken met de bloem van Nederland;
we werken aan de ruggengraat van de toekomst.
*
De toekomst in het onderwijs is niet langer een herhaling van het
verleden zoals het altijd is geweest.
*
De beste manier om een ontwikkeling in het onderwijs te laten plaats
vinden is te stellen dat ze niet is tegen te houden.
*
In het onderwijs moet meer worden beloond en meer worden bestraft.
*
Tussentijdse complimenten over het functioneren zijn ongebruikelijk
in het onderwijs (opsparen tot afscheid of begrafenis ?)
Toch is bevestiging een onmisbare pijler onder de kwaliteit van een
organisatie.
*
Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd.
*
De aantrekkelijkheid van een idee is het grootst in onbeschreven
toestand.
*
Een serieuze vraag van een student naar informatie en/of uitleg is
veel effectiever dan het mooiste college.
*
Een gedreven docent doet het goed bij frontaal onderwijs, bij
probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en vraaggestuurd onderwijs.
*
Een probleem wordt beter geformuleerd door iemand die de details
niet kent.
*
Het moeilijkst van vragen stellen is het luisteren naar het antwoord.
*
Het succes kent vele vaders; de mislukking is een wees.
*
Het studieresultaat van een goede student is onafhankelijk van de
onderwijsvorm.
*
De dingen die je het best weet en kent, zijn die welke je niet van
anderen hebt geleerd.
*
De student krijgt dikwijls “de straf” die zijn docent verdient!
*
De beste wijze om iets te leren is er les in te geven. (Seneca)
*
Veel heb ik geleerd van mijn leermeesters; meer nog van mijn vrienden;
het meest van mijn studenten (Talmoed)
*
Der Tätige hat immer Schuld! (Goethe)
*
Eenheid in het nodige;
vrijheid in het twijfelachtige
en in alles de Liefde.
*
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt;
wie veel werkt, maakt veel fouten.
Maar er zijn mensen, ook in het onderwijs, die geen fouten maken.
*
Het is soms beter (ook in het onderwijs) achteraf vergeving
te vragen dan vooraf toestemming. (oude Chinese wijsheid)
*
Choose a job you love
and you will never have to work
one day in your live (Confucius)
I did!
*
Old chemists never die;
they just reach equilibrium.
******

