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Stellingen behorende bij het proefschrift 

'Cognitieve vaardigheden van licht verstandelijk gehandicapte 

kinderen en jongeren' 

Albert Ponsioen, 29 augustus 2001 

1. Het belang dat men in de klinische praktijk toekent aan het intelligentieniveau 

wordt gevoed door een streven naar psychometrische schijnzekerheid, (dit 

proefschrift) 

2. De normale verdeling is een beschrijving van de werkelijkheid, geen 

verklaring, (dit proefschrift) 

3. Weten wanneer Executieve Functies moeten worden aangesproken is een 

essentieel kenmerk van zelfsturing, {dit proefschrift) 

4. Theory-of-mind taken zijn operationalisaties van de stelling dat misleiding de 

meest acceptabele vorm van sociale omgang is. (dit proefschrift; naar 

Alexander Zinoviev) 

5. Het vormen van leefgroepen bestaande uit kinderen met een beperkte sociale 

redzaamheid is als het in het diepe gooien van kinderen die niet kunnen 

zwemmen: dit is vragen om ongelukken, (dit proefschrift) 

6. Latente Structuur Modellen verdienen een meer prominente rol in de 

psychologiestudie. 

7. Meten en weten wat je meet zijn onderscheidbare vormen van menselijke 

activiteit. 

8. Meer aandacht voor toegepaste wetenschap in de psychologiestudie maakt de 

eerste werkervaringen van de psycholoog minder afhankelijk van zijn / haar 

improvisatietalent. 

9. De diepgang van de jongste generatie Nederlandse columnisten benadert die 

van een reclameboodschap. 

10. Als coaches er minder van uitgaan dat voetbal een teamsport is kan het 

huidige Poldervoetbal weer in Totaalvoetbal overgaan. 




