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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Gezondheidsbevordering en voortgezet onderwijs, 
verstandshuwelijk of echte liefde?

Een onderzoek naar de implementatie van schoolgezondheidsbeleid 
binnen scholen voor voortgezet onderwijs.

1.  Het dwingend voorschrijven van een methode als schoolslag staat op 
  gespannen voet met het vraaggericht werken waar de methode op  

 gebaseerd is. (dit proefschrift)

2.  De advisering door een schoolslag-adviseur is een oneindig proces.  
 (dit proefschrift)

3.  De schoolslag-werkwijze stelt de school centraal en niet het kind.  
 (dit proefschrift)

4.  De schoolslag-werkwijze leidt tot professionalisering van de werkers in  
 het vakgebied. (dit proefschrift)

5.  In gezondheidsbeleid kunnen veel regels worden vastgelegd, maar als  
 personen niet willen sta je machteloos.

6.  “Er is niks zo slecht voor de gezondheid als het leven zelf.” (Jacques Brel)

7.  Draagvlak gaat lang niet altijd gepaard met daadkracht.
8.  De jeugdgezondheidszorg dient oren en ogen van gezondheids- 

 bevorderaars te zijn.
9.  Schoolslag is als een democratie: “Democratie is een samenwerking  

 van mensen die elkaar bestrijden.” (Gaston Durnez) 

10.  Iemand die op zoek is naar begrip wil niet altijd begrijpen. 
11.  “Wie “doet”, maakt fouten. Maar niet de grootste fout: niets doen.”  

 (Benjamin Franklin)

Nicole Boot, vrijdag 18 november 2011




