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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

 

Grensverleggend 

Onderzoek naar een leerlingpopulatie van cluster 4 

en evaluatie van de training Omgaan met sociale grenzen 

 

Anne-Marie Huyghen 

 

1. Leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool wijken af van leerlingen in het 
regulier onderwijs in hun houding ten opzichte van sociale grenzen (dit 
proefschrift). 

2. Gedragsproblemen kunnen ontstaan door het hebben van een beperkte kennis 
van omgaan met sociale grenzen (dit proefschrift). 

3. Ruim de helft van de leerlingen in het cluster 4 onderwijs heeft de diagnose 
ADHD of een autisme spectrum stoornis (dit proefschrift). 

4. Alle leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool voldoen aan het criterium van 
het Ministerie van OC&W wat betreft het hebben van een psychiatrische 
diagnose of ernstige gedragsproblemen (dit proefschrift). 

5. Uit de praktijk blijkt dat het te overwegen is om een verkorte versie van de 
ASL te ontwikkelen (dit proefschrift). 

6. Het succes van een goed ontwikkelde sociale vaardigheidstraining staat of valt 
met het enthousiasme en de inzet van een leerkracht (dit proefschrift). 

7. Sociale vaardigheidstrainingen zouden, zeker in cluster 4 onderwijs, 
schoolbreed moeten worden aangeboden (dit proefschrift). 

8. Dagelijkse klassengesprekken vormen een noodzakelijke aanvulling op een 
training sociale vaardigheden (dit proefschrift). 

9. De training Omgaan met sociale grenzen heeft een bevorderend effect op de 
kennis van leerlingen van omgaan met sociale grenzen (dit proefschrift). 

10. Alle kennis is een hypothese. 

11. Arbeidsparticipatie van vrouwen zal niet toenemen door gratis kinderopvang, 
wel door het niet meer aanpraten van een schuldgevoel aan moeders. 

12. Kleine klassen in het speciaal onderwijs, zijn gunstig voor de ontwikkeling van 
leerlingen, maar lastig voor onderzoek. 

13. Het schrijven van een proefschrift bestaat vooral uit lezen. 

14. Niets duurt even. (naar J. Strijker) 


