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Stellingen behorende bij het proefschrift: ‘Inclusive education: from individual to context’ 

 

1. Hoewel het verband tussen de relatieve leeftijd en ADHD-classificaties vaak is 

aangetoond, is er geen relatie tussen relatieve leeftijd van kinderen in de klas en door 

leraren gepercipieerde problemen (hoofdstuk 2). 

2. Hoe meer leerlingen in de klas door de leraar gepercipieerd worden als problematisch, 

hoe negatiever de leraar het gedrag van álle kinderen in de klas percipieert (hoofdstuk 

3). 

3. De mate waarin de perceptie van leraren door middel van ‘School-Wide Positive 

Behavior Support' te beïnvloeden is, verschilt van leraar tot leraar (hoofdstuk 4).  

4. De mate waarin leraren meerwaarde hechten aan een classificatie ADHD voor in de 

onderwijspraktijk is niet voor iedere leraar gelijk (hoofdstuk 5). 

5. Leraren schatten het effect van medicatie voor ADHD vooral in op basis van hun eigen 

dagelijkse praktijk (hoofdstuk 6). 

6. Gezien de ontwikkelingen in het sociaal domein is het meer dan ooit nodig dat 

wetenschappers zich mengen in het politieke debat. 

7. Een voorwaarde voor meer inclusief/passend onderwijs is meer bekendheid met het 

fenomeen reïficatie bij leraren en psy-professionals. 

8. Als er geen aandacht is voor de context waarbinnen de leraar werkt, zal de nadruk op 

meer passend onderwijs leiden tot meer kinderen met diagnoses en dus meer ervaren 

werkdruk door leraren. 

9. Meer inclusief/passend onderwijs komt pas tot stand als het dominante individuele bio-

medische denken verlaten wordt. 

 


