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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 
Developmentt of reasoning on the balance scale task 

Psychometricc assessment of cognitive strategies 

Brendaa Jansen 

1.. Finite mixtures-technieken zouden tot het standaardinstrumentarium van de 
ontwikkelingspsycholoogg moeten behoren. (Hoofdstuk 1) 

2.. Niet-verbale data kunnen voldoende zijn voor het detecteren van cognitieve strategieën. 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 1) 

3.. Meten is zweten. 

4.. De ontwikkeling van probleemoplossen is complexer dan een neuraal netwerk kan 
nabootsen.. (Hoofdstuk 2) 

5.. De ontwikkeling op de balanstaak verloopt, deels, discontinu. (Hoofdstuk 3 en 4) 

6.. Hysteresis is niet slechts een volgorde-effect, maar een verklaring voor dit effect. 
(Hoofdstuk(Hoofdstuk 4) 

7.. Alle begin is moeilijk, vooral wanneer het eerste zinnen betreft 

8.. Het onderzoeken van de modaliteit van een verdeling is belangrijker dan het uitrekenen. 
vann het gemiddelde. 

9.. De analyse van reactietijden noodzaakt tot een herdefiniëring van Regel II voor de 
balanstaak.. (Hoofdstuk 5) 

10.. De Nederlandse samenleving kent voornamelijk assimilatie van culturele minderheden, 
terwijll  alleen accommodatie kan leiden tot een werkelijke multiculturele samenleving. 

11.. Kinderen zijn meer dan de uitingen van een verzameling latente variabelen. 




