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Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

Supporting struggling students 

Prevention and early intervention with Success for All 

Mariëtte Hingstman 

 

1. Vroegtijdige ondersteuning van leerlingen met milde leer- en/of gedragsproblemen kan ervoor 

zorgen dat een deel van de verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs wordt voorkomen 

(hoofdstuk 2). 

2. Om tutoring op Nederlandse reguliere basisscholen goed te kunnen organiseren, zou meer 

formatieruimte moeten worden gecreëerd voor gekwalificeerd onderwijsondersteunend personeel 

(hoofdstuk 3 & 4). 

3. Goede implementatie van Success for All vraagt om meer dan het uitvoeren van de 

voorgeschreven activiteiten (hoofdstuk 3).  

4. Om de taakgerichtheid van leerlingen met aandachtsproblemen te verhogen, is niet alleen goed 

klassenmanagement nodig, maar ook een rijke en activerende leeromgeving (hoofdstuk 5). 

5. Gezien de zorgelijke leesvaardigheden van Nederlandse leerlingen, zouden onderzoekers de 

effectiviteit van bestaande leesmethodes en tutoringinterventies moeten evalueren en de 

uitkomsten met scholen moeten delen via een databank (hoofdstuk 6). 

6. De focus moet worden verlegd van een probleembenadering, die veronderstelt dat een 

moeilijkheid bij het leren iets is in het kind zelf, naar een ondersteuningsbenadering, die 

veronderstelt dat een moeilijkheid bij het leren een reactie is op het onderwijsaanbod (hoofdstuk 6). 

7. In het regulier onderwijs zou meer gebruik moeten worden gemaakt van orthopedagogische 

inzichten, omdat wat werkt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, vaak ook werkt 

voor de rest van de klas.   

8. Zowel in onderwijsonderzoek als in fotografie is het perspectief dat je inneemt bepalend voor het 

beeld dat je creëert. 

9. Kennis delen met een breed publiek zou geen nevenactiviteit, maar een kerntaak van een 

onderzoeker moeten zijn. 

10. “If there is no struggle, there is no progress.” (Frederick Douglass). 

 


