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Stellingen behorende bij het proefschrift

The dissemination of the healthy diet promotion programme
Krachtvoer for Dutch prevocational schools
1.

Voortdurende aanpassingen en evaluaties van een voorlichtingsprogramma
in een praktijkgerichte setting zijn nodig om ervoor te zorgen dat een
programma blijft aansluiten bij de behoeften van de gebruikers (dit
proefschrift)

2.

Praktische werkvormen zijn essentieel voor de goede waardering van een
voorlichtingsprogramma en daarmee voor het effect van het programma op
het gedrag van jongeren uit de eerste leerjaren van het vmbo (dit
proefschrift)

3.

Een persoonlijke benadering om scholen te werven voor een
voorlichtingsprogramma is tijdsintensief, doch leidt tot veelbelovende
resultaten in termen van programma‐adoptie (dit proefschrift)

4.

Voor het optimaliseren van een disseminatiestrategie om adoptie,
implementatie en continuering van een programma te realiseren, is het
belangrijk om per fase een focus te hebben op de determinanten die daarvoor
relevant blijken (dit proefschrift)

5.

Zolang er geen structureel beleid is om effectieve voorlichtingsprogramma’s
op lange termijn te verspreiden, zal de potentiële meerwaarde van de nieuw
ontwikkelde kennis in de praktijk onvoldoende tot zijn recht komen

6.

Het individu moet de keuze houden om de gezonde keuze wel of niet te
maken, maar de overheid heeft een actieve voorlichtende, motiverende en
faciliterende verantwoordelijkheid om de gezonde keuze de makkelijke
keuze te laten zijn

7.

Hoe meer we leren, hoe meer vragen ontstaan. Dit verklaart waarom ieder
manuscript eindigt met de conclusie dat vervolgonderzoek nodig is

8.

De motivatie van een promovendus om een manuscript te blijven verbeteren,
is positief gerelateerd aan de kunst van het promotieteam om feedback
opbouwend te formuleren en het vermogen van de promovendus om
feedback opbouwend te interpreteren

9.

De laatste loodjes wegen het zwaarst, vooral als de eindsprint langer duurt
dan geanticipeerd

10. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken (Bløf)
24 november 2011, Kathelijne Bessems

