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Stellingen behorend bij het proefschrift

‘Read all about it’
Parental beliefs, Interaction trajectories,  

and Language use of Antillean families involved in  
‘More Languages, More Opportunities’

van

Nienke Boomstra

(Rijksuniversiteit Groningen, 3 maart 2014)



1.  Een gedegen analyse van de implementatie van een interventie 
is belangrijk, zowel om de interventie te kunnen borgen (voor 
de opdrachtgevers), als om de uitkomsten te kunnen duiden. 
(dit proefschrift)

2.  Praktische zaken in de leefwereld van de deelnemende ge-
zinnen beperken de deelname aan de interventie, wat vervol-
gens weer van invloed is op de effecten van die interventie. (dit 
proefschrift)

3.  De voorleesopvattingen van de deelnemende Antilliaanse moe-
ders verschillen slechts op enkele punten van die van een con-
trastgroep van Nederlandse moeders. De overeenkomst tussen 
deze groepen is opvallender dan de verschillen. (dit proef-
schrift)

4.  Voorlezen is een goed instrument voor ouders/opvoeders om 
rijke taal aan het kind aan te bieden. Voor de taalontwikkeling 
van het kind hoeft het echter niet de meest optimale activiteit 
te zijn en kan men zich ook richten op taalgebruik buiten het 
voorlezen, bijvoorbeeld in spelsituaties. (dit proefschrift)

5.  Het rapporteren van individuele cases, op een korte termijn, 
kan gezien worden als een aanvulling op groepsdata, maar ook 
als een op zichzelf staand onderzoek. Beide soorten data geven 
antwoord op verschillende vragen. (dit proefschrift)

6.  Zowel de opvattingen van de deelnemende Antilliaanse moe-
ders, als de moeder-kindinteractie, als het taalgebruik van 
moeder en kind zijn positief en op elkaar aangepast. (dit proef-
schrift)

7.  De variabiliteit tussen en binnen deelnemers moet eerder ge-
zien worden als een rijkdom van de data en een reflectie van 
de werkelijkheid, in plaats van als ruis of meetfouten. (vrij naar 
Van Dijk & Van Geert, 2013)

8.  Het bekijken van programma’s over koken en/of verbouwen is 
goed voor het relativeringsvermogen van promovendi, aange-
zien deze activiteiten  wat de werkwijzen (en mogelijke uitda-
gingen) betreft goed aansluiten bij het uitvoeren van een we-
tenschappelijk onderzoek.

9.  Flexibiliteit is een rekbaar, doch meetbaar begrip.

10.  ‘Sometimes we simply have to keep our eyes open and look 
carefully at individual cases – not in the hope of proving any-
thing, but rather in the hope of learning something!’ (Eysenk, 
1976, p. 9). Introduction. In H. J. Eysenk (Ed.), Case studies in 
behavior therapy (pp 1-15). London: Routledge. 


