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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

 Interactive Instruction for Students with Intellectual Disabilities.  
Enhancing Independent Learning.  

 
Henk Blik 

 
1. De misvatting dat leerlingen met een intellectuele beperking vooral doeners 

zijn en geen denkers staat de effectiviteit van het onderwijs in de weg  
(Dit proefschrift).  

 
2. Individuele begeleiding leidt er toe dat leerlingen met een intellectuele 

beperking leren zich te conformeren aan wat de docent wil dat ze doen  
(Dit proefschrift). 

 
3. Individuele begeleiding leidt bij leerlingen met een intellectuele beperking tot 

een afwachtende houding en afhankelijkheid  (Hoofstuk 2 van dit 
proefschrift).  

 
4. Interactieve groepsinstructie leidt er toe dat ook leerlingen met een 

intellectuele beperking planmatig handelen en hun taken zelfstandig 
uitvoeren (Hoofdstuk 3 van dit proefschrift).  

 
5. In gesegregeerde klassen is het voor docenten eenvoudiger om leerlingen met 

een intellectuele beperking interactieve instructie te geven dan in inclusieve 
klassen (Dit proefschrift).  
 

6. Wanneer leerlingen met een intellectuele beperking zelfstandig deelnemen 
aan interactieve video-instructie dan zijn ze veel beter in staat om hun taken 
uit te voeren (Hoofdstuk 4 van dit proefschrift).  

 
7. Vertel me iets en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, 

betrek me er bij en ik zal het begrijpen  (Xun Kuang - 312-230 v.Chr.). 
 

8. Onderzoek gericht op verbetering van de onderwijspraktijk betekent: 
opnieuw overdenken wat al eerder is bedacht en de resultaten op een 
overtuigende manier laten zien.  

 

 


