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Stellingenn behorend bij het proefschrift
Changingg perspectives:
Conclusionss and conjectures about context effects in group perception
Boukjee S.C. Keijzer

1.. De invloed van contextuele informatie op de beoordeling van een groep kan
mett dezelfde variabelen en vanuit dezelfde processen verklaard worden als de
invloedd van contextuele informatie op de beoordeling van een persoon (dit
proefschrift). .

2.. Het effect van een exemplaar op het stereotype van een groep wordt sterker
bepaaldd door de mate waarin het exemplaar afwijkt van het stereotype dan
doorr de richting waarin het exemplaar afwijkt (dit proefschrift).

3.. Het beeld van een groep wordt niet alleen beïnvloed door informatie over leden
vann diezelfde groep, maar ook door informatie over leden van andere groepen.
Eenn geringere gelijkenis tussen beide groepen leidt tot sterkere beïnvloeding
(ditt proefschrift).

4.. Nadenken over een bepaald soort informatie (abstract of exemplarisch) kan
niett alleen de waargenomen homogeniteit van een groep beïnvloeden, maar
ookk de mate van stereotypering van de groep (dit proefschrift).

5.. De neiging van de mens 'to go beyond the information given' leidt sociaalpsychologenn niet alleen tot interessante onderzoeksvragen maar ook tot
onverantwoordee conclusies.

6.. Niets werkt relativerender voor een wetenschapper dan het vinden van
significantee verschillen tussen gelijke condities in experimenten waarin geen
significantee verschillen tussen ongelijke condities worden gevonden.

7.. Ook optimisme kent grenzen.

8.. Ondanks de gebrekkige carrièreperspectieven in de wetenschap, ambiëren
verrewegg de meeste promovendi een wetenschappelijke carrière (57,5%).
Gelukkigg geven sommigen vrijwillig de voorkeur aan een baan bij de overheid
(5%)) of een non-profit organisatie eerste keus (8.5%) (Keijzer & Gordijn, 2000).

9.. Zolang wetenschappers slechts carrière kunnen maken op basis van een
monomanee gerichtheid op onderzoeksprestaties, zullen universiteiten gebukt
blijvenn gaan onder suboptimaal management en een grote uitstroom van
vrouwelijkk talent.

10.. Dat de vraag naar het maatschappelijk nut van hun bevindingen nog steeds
alleenn aan fundamentele onderzoekers wordt gesteld en niet aan consultants,
belooftt weinig goeds voor de toekomst van de Nederlandse
kennissamenleving. .

11.. Het verschijnsel van de Amerikaans omhelzing ("hug") toont aan dat een
verkleiningg van de fysieke afstand tussen twee mensen niet altijd een grotere
intimiteitt weerspiegelt.

11 2. De angst van sommige mensen om dieren te eten die nog op dieren lijken,
zegtt meer over hun afstand tot de natuur dan over hun dierenliefde.

