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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift:

Students with (suspicion of) IG+ASD

A study aimed at understanding the phenomenon of Intellectual Giftedness
in co-occurrence with Autism Spectrum Disorder
in relation to (needs-based) assessment
Agnes Burger-Veltmeijer, Groningen, 17 maart 2016
1.

De classificatie IHB+ASS legt de kiem voor een misdiagnose (dit proefschrift)

2.

Als het concept ‘IHB+ASS’ vervangen zou worden door het concept ‘(vermoeden van)
IHB+ASS’, wordt het bruikbaar in wetenschap en praktijk (dit proefschrift)

3.

Camouflage kan ontdekt worden door uit te gaan van het S&Z Profiel (dit proefschrift)

4.

De overlap tussen IHB en ASS betreft de neurocognitieve stijl van sterk gefocuste
aandacht voor details (dit proefschrift)

5.

Onbevooroordeelde vertalingen in de strategie fase en de indicatie fase van de S&Z
Heuristiek zijn essentieel om bias in de (handelingsgerichte) diagnostiek bij kinderen
met (het vermoeden van) IHB+ASS te reduceren, maar vormen geen garantie om het te
voorkomen (dit proefschrift)

6.

Hoogbegaafde autisten onderscheiden zich vermoedelijk van hoogbegaafden en
van autisten door de forsere intra-individuele verschillen in hun S&Z Profielen (dit
proefschrift)

7.

De S&Z Heuristiek, althans het systematische principe daaruit, zou onderdeel moeten
zijn van de post-master opleidingen Schoolpsycholoog en Gz-Psycholoog-K&J

8.

Onder het gras van de classificatie Hoogbegaafd schuilt de adder van prestatiedruk

9.

Vele verschillende profielen maken een sterke groep

10. Als een professional in Hoogbegaafdenland zich als ervaringsdeskundige profileert, is
het zaad voor bias gezaaid
11. Het financieringssysteem in de jeugdzorg en de klachtcultuur in de (geestelijke)
gezondheidszorg en het onderwijs werken biased assessments in de hand

