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COGNITIEVE VAARDIGHEDEN VAN 

LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPTE 

KINDEREN EN JONGEREN 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

Ter verkrijging van de graad van doctor 

aan de Universiteit van Amsterdam 

op gezag van de Rector Magnificus 

prof.dr J.J.M. Franse 

ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

op vrijdag 21 september 2001, te 10:00 uur 

door 

Adelbert Jozef Guido Boudewijn Ponsioen 

geboren te Alphen aan den Rijn 



Promotor: prof.dr M.W. van der Molen 

Promotiecommissie: prof.dr A. Kok 

prof.dr L. Oppenheimer 

dr K.R. Ridderinkhof 

prof.dr J.A. Sergeant 

prof.dr N.W. Slot 

Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen 

Het onderzoeksproject werd mogelijk gemaakt door de organisatorische en financiële 

ondersteuning door: 

het Steunfonds van de Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo te Amersfoort 

de directies van Groot-Emaus te Ermelo en het Orthopedagogisch Zorg Centrum (OZC) te 

Alkmaar en Driehuis 

de Stichting Nationaal Fonds voor het gehandicapte kind (Stinafo) te Den Haag 


