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Stellingen n 
Behorendd bij het proefschrift 
"AA CAT WITH PERSONALITY AND ATTITUDE" 
doorr A. Michiel Hoi 

1.. Aan de kwaliteit van de toepassingen van wetenschappelijke kennis kan de vooruitgang van 
dee wetenschap worden afgemeten. 

2.. "AU models are wrong, some models are useful" (Box, 1979). 

3.. Iedereen die binnen zijn werk belangrijke beslissingen neemt zou een cursus logica moeten 
volgen. . 

4.. Binnen de psychologie zijn methodologie en ethiek nauw met elkaar verweven. 

5.. Het Nederlands Instituut voor Psychologen zou een aparte sector/sectie methodologie moeten 
oprichten. . 

6.. Selectie aan de poort van Universiteiten op basis van intelligentietests is binnen het huidige 
Nederlandsee onderwijssysteem onnodig en leidt tot onrechtvaardigheid en geldverspilling 
(ziee ook Hoofdstuk 4, pagina 67-68 van dit proefschrift). 

7.. Een kritische beschouwing van iedereen die zich schaart binnen de psychoanalytische/ 
psychodynamischee psychologie blijft hoogstt noodzakelijk. 

8.. Zelfs in de laatste 25 minuten van een 3 uur durende intensieve testsessie werkt de overgrote 
meerderheidd van de psychologiestudenten nog steeds serieus mee aan onderzoek 
(Hoofdstukk 6 van dit proefschrift). 

9.. Het gebruik van de Equation-Editor in Word kan maar beter zoveel mogelijk worden 
vermedenn (dit proefschrift is dan ook formule-vrij). 

10.. De sinds een aantal jaar populaire term evidence-based suggereert dat de auteurs die hem 
bezigenn zich voorheen niet op empirische gegevens baseerden. 

11.. "Er is wel beweerd dat het tempo van de vooruitgang van de psychologie afgemeten kan 
wordenn aan de snelheid waarmee de Rorschach (inktvlekkentest) wordt afgeschaft" 
(Kamphuiss & Geurts, 2006). 

12.. To err is human, but to really f@#* things up requires a computer." 

Literatuur r 
Box,, G.E.P. (1979). Robustness in the strategy of scientific model building. In R. L. Launer & G. N. 

Wilkinsonn (Eds.), Robustness in Statistics (pp. 201-236). Academic Press: New York. 
Kamphuiss & Geurts (2006). Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden. In W. 

Vandereycken,, C.A.L. Hoogduin, P.M.G. Emmelkamp (Eds.), Handboek psychopathologie deel 2 
(pp.. 5-21). Houten: Bonn Stafleu van Loghum. 




