
 

 

 University of Groningen

Groningen community schools
Kruiter, J.H.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2002

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kruiter, J. H. (2002). Groningen community schools: influence on child behaviour problems and education
at home. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/b1c67750-2263-43bd-aaa1-92c3d9192aa4


Stellingen

Bij het proefschrift "Groningen community schools. Influence on child
behaviour problems and education at home"

van Joke Kruiter

1. De naam "Vensterschool" wekt ten onrechte de suggestie dat het om
niets bijzonders gaat.

2. Instellingen die participeren in een Vensterschool moeten zich steeds
blijven realiseren dat samenwerking geen doel op zich is.

3. Als Vensterscholen willen leiden tot een verbetering van opvoeding en
gedrag, zullen meer activiteiten ingezet moeten worden die zich
specifiek op deze onderwerpen richten.

4. Voor de ontwikkeling van een kind is het van essentieel belang dat het
leert zelfstandig en zonder (te strikte) begeleiding zijn vrije tijd zinvol in
te vullen.

5. De beoordeling van het gedrag van een kind zegt vaak meer over de
beoordelaar dan over de beoordeelde.

6. In veel Nederlandse sociaal wetenschappelijke publicaties lijkt het
woord achterstandsleerling synoniem te zijn aan allochtone leerling.
Daarmee wordt niet alleen allochtone leerlingen tekort gedaan, maar
ook autochtone leerlingen in een achterstandssituatie.

7. Het is de vraag of scholen die zogenaamde oudercontracten af willen
sluiten met ouders in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de
rechten van die ouders.

8. In het tijdperk van de mobiele telefoon: belangrijke mensen kunnen
zich permitteren om tijdelijk onbereikbaar te zijn.

9. Universiteiten zouden er beter op toe moeten zien dat AiO’s, die een
aanzienlijk deel van hun inkomen inleveren voor opleiding en
begeleiding, waar krijgen voor hun geld.

10. Een onderzoeker die jaarlijks 74 gezinnen interviewt, leert niet alleen
die gezinnen goed kennen, maar vooral ook zichzelf.


