
Stellingen avond 2 
 

1. Op 2-jarige leeftijd willen ze bij het consultatiebureau zien dat een kindje zinnetjes van 2 

woorden maakt en een bal kan gooien zonder om te vallen. 

Antwoord: WAAR 

2. De ontwikkelingstheorie van Jean Piaget omschrijft 4 fasen van cognitieve ontwikkeling die bij 

ieder kind in een willekeurige volgorde worden doorlopen. 

Antwoord: Onjuist 

Toelichting: de 4 fasen zijn grofweg in 4 leeftijdscategorieën ingedeeld en volgen elkaar op. 

De volgende fase is een verdieping of verdere ontwikkeling van eigenschappen die in een 

eerdere fase zijn ontwikkeld. Op die manier wordt de cognitie van een kind steeds 

geavanceerder.  

3. Mensen met een ASS kunnen problemen ervaren op meerdere domeinen.  

Antwoord: Juist 

Toelichting: over het algemeen kunnen ze problemen ervaren op vlak van: gedrag, contact en 

aandacht.  

4. Bij iemand met ADHD wordt er altijd gestart met methylfenidaat. 

Antwoord: Onjuist 

Toelichting: de eerste behandeling is psycho-educatie en bij sommige kinderen dient er later 

nog medicatie opgestart te worden om de aandacht te verbeteren.  

5. Veilig Thuis is een meldpunt waar alleen artsen en zorgverleners een melding kunnen maken 

bij verdenking op kindermishandeling. 

Antwoord: Fout  

Toelichting: Veilig Thuis is voor iedereen die vermoed dat een kind mishandeld wordt. Het 

wordt onder andere gebruikt door zorgverleners en onderwijzers, maar is ook zeker voor 

onder andere familie, vrienden of buren die zich zorgen maken over de thuissituatie van een 

kind. Veilig Thuis is bovendien niet alleen voor het maken van een melding, maar ook voor 

het vragen om advies. 

6. In Nederland is elke vorm van seksuele handeling of contact met een kind onder de twaalf 

jaar bij wet verboden. 

Antwoord: Juist  

7. Voor dyslexie is er een behandeling die de aandoening kan laten verdwijnen. Voor dyscalculie 

is deze behandeling er niet. 

Antwoord: Niet waar 

Toelichting: voor beide aandoeningen is er geen behandeling beschikbaar die de problemen 

volledig op kan lossen. 

8. Een kinderbeschermingsmaatregel, preventieve jeugdbescherming en jeugdreclassering 

behoort allemaal tot de jeugdbescherming binnen jeugdzorg in Nederland.  

Antwoord: Juist  

 

 

 

 

 

 


