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Stellingen  
 

1. Spiritualiteit van kinderen is een ondergewaardeerd ontwikkelingsaspect dat meer onder de 
aandacht zou moeten komen van elke professional die werkt met kinderen. (Dit proefschrift; H1) 
 

2. Het is van groot belang dat de opvatting over spiritualiteit is gebaseerd op een brede definitie 
met daarin ruimte voor de dynamische aard van spiritualiteit, die expliciet aansluit bij de 
beoogde doelgroep, bijvoorbeeld kinderen. (Dit proefschrift, H1) 

 
3. Een opvatting of definitie die aansluit bij een specifieke doelgroep, zoals kinderen, vereist 

inclusie van theorievorming vanuit onderzoek bij die beoogde doelgroep. (Dit proefschrift; H1) 
 

4. Het is niet afdoende om spirituele zorg voor (zieke) kinderen te baseren op de kennis die we 
hebben over de spiritualiteit van kinderen uit overwegend religieuze culturen. (Dit proefschrift t; 
H2) 

 
5. Kinderen, ook van 8 tot 10 jaar oud, zijn in staat om spirituele thema’s te verwoorden, zonder 

gebruik van wetenschappelijke en/of religieuze taal. (Dit proefschrift; H3) 
 

6. Een meetinstrument dat de spiritualiteit of de spirituele sensitiviteit van kinderen meet zou niet 
enkelvoudig moeten worden ingezet als kwantitatief meetinstrument, maar alleen in combinatie 
met een gesprek met het kind worden gebruikt. (Dit proefschrift; H4) 

 
7. Onderzoek naar spiritualiteit heeft meerwaarde wanneer dit multidisciplinair wordt aangepakt, 

aangezien vanuit meerdere disciplinaire velden wetenschappelijke kennis, methodieken en 
praktische tools beschikbaar zijn die elkaar aanvullen en versterken. (Dit proefschrift; H5) 

 
8. Wanneer doelgroepen worden geïncludeerd die minder verbaal zijn, zoals kinderen, zijn non-

verbale onderzoeksmethodieken zoals tekeningen, foto’s of afbeeldingskaarten van grote 
waarde omdat ze elementen identificeren die ontsnappen aan taal en zo de verbale elementen 
verrijken. (Dit proefschrift; H3, H5) 

 
9. Het is nodig om theoretische kennis over spiritualiteit en de spirituele ontwikkeling van kinderen 

te vertalen naar praktische interventies, zoals het lespakket SPEAK, zodat deze kennis wordt tot 
een kader voor professionals die tools opleveren om die theoretische kennis in hun professionele 
praktijk ook daadwerkelijke kunnen gebruiken. (Dit proefschrift; H6) 

 
10. Een conceptueel model zoals MICS kan helpen bij het identificeren van onderzoeksvragen die 

helpen om enerzijds de wetenschappelijke kennis over spiritualiteit en spirituele behoeften bij 
kinderen meer robuust te maken en anderzijds de professionals te ondersteunen in het begrijpen 
van beïnvloedende factoren op de spiritualiteit van kinderen (Dit proefschrift, H7) 

 
11. ‘When it's over, I don't want to wonder if I have made of my life something particular, and real. I 

don't want to end up simply having visited this world.’ –shortened poem, original by Mary Oliver 


