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Op 30 mei 2013 organiseerden de Wetenschapswinkels 
van de Rijksuniversiteit Groningen samen het seminar 
‘Wetenschap midden in de samenleving’. Het werd een 
inspirerende middag vol maatschappelijk relevant onder-
zoek.

Commissaris van de Koning Max van den Berg opende het 
seminar met een inspirerend verhaal over  de rol die weten-
schap, studenten en samenwerkingsprojecten in onze regio 
spelen en kunnen spelen.
Hij zei: “Het is belangrijk dat ook kleine, laagdrempelige onder-
zoeksprojecten mogelijk zijn. Met een menselijke maat. Zodat 
ook bijvoorbeeld kleine non-profitorganisaties en burgers 
zich gesteund weten door de universiteit. En studenten een 
rol van betekenis kunnen spelen. Zo krijgen ook inwoners van 
onze regio en studenten de kans bij te dragen aan wat er in 
hun directe omgeving gebeurt. De wetenschapswinkels spelen 
daarin een cruciale rol. Die overigens veel verder gaat dan 
alleen onze directe omgeving.”Mooiere woorden hadden we 

ons niet kunnen wensen. En die woorden werden waargemaakt 
door onze studenten die  hun eigen lopende of pas afgeronde 
wetenschapswinkelonderzoek aan de hand van een poster 
presenteerden. Er ontstonden interessante gesprekken en 
natuurlijk was er ook ruimte voor ontspanning, netwerken en 
gezelligheid. In deze bijlage kunt u alle gepresenteerde posters 
nog eens rustig bekijken en u net als ons verwonderen over de 
breedte en variatie van de wetenschap. Van het omgaan met 
het chronisch vermoeidheidssyndroom en risico’s van bal-
lastwater in de Noordzee tot discussies in leesgroepen voor 
ouderen. U kunt bij de wetenschapswinkels terecht!

Bekijk voor een sfeerimpressie van Wetenschap midden in de 
samenleving de foto’s op onze website www.rug.nl/wewi. Bij 
deze willen we nogmaals graag alle presenterende studenten 
bedanken voor hun bijdrage aan een zeer geslaagde bijeen-
komst.

De Groningse Wetenschapswinkels

Wetenschap midden in de samenleving
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Operatie STEENBREEK 
Bèta Wetenschapswinkel 

Contact: Bèta Wetenschapswinkel WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-fwn@rug.nl Twitter: @ScienceShopsRUG / @Betawinkel 

Cirsten Zwaagstra, Milieukunde 

 
 
 

& 

Verstening van bodem rukt op  
De bodem in steden raakt in toenemende mate geplaveid. Open terrein wordt omgezet in wegen, 
woon- en industriegebied. Parken maken plaats voor parkeerterreinen. Tuinen liggen vol met tegels. Het 
oppervlak open grond neemt af.   
 
Grond en groen zijn echter een essentieel element in het stedelijk milieu. Wat betekent verstening voor 
het milieu? Wat kunnen burgers ertegen doen? 

Waterbeheer en klimaat in gevaar 
Grond  en groen spelen in de stad een belangrijke rol. In natte tijden vormt de bodem een buffer voor 
overtollig water. In hete tijden zorgen grond en groen voor afkoeling door verdamping. Groen haalt stof 
uit de lucht. Variëteit van soorten in het groen biedt een leefklimaat aan allerlei dieren, zoals vlinders en 
bijen.  
 
Door verstening lopen deze functies gevaar. Bij hoosbuien moet veel water versneld worden afgevoerd. 
Tijdens hete zomers ontstaan hitte-eilanden, met gevaar voor de gezondheid. 

Steenbreek in de tuin  
In Operatie Steenbreek werken natuurorganisaties en 
onderzoeksinstituten (waaronder de wetenschapswinkel) samen. 
We richten ons vooral op de particuliere tuineigenaar. Doel is 
zowel kennis als actie. Kennis om de omvang en gevolgen van 
verstening in kaart te brengen, maar ook om de motivatie van 
tuineigenaars in beeld te krijgen. Actie om vergroening te 
promoten en te bevorderen, op allerlei manieren. Verstening 
leeft. 

Wat doen wij?  
Cirsten Zwaagstra, student Milieukunde, 
gaat vanaf mei 2013 de verstening te lijf. 
Eerst maakt ze een overzicht van 
wetenschappelijke kennis over de omvang 
en de gevolgen. Daaruit kiezen we een 
focus voor haar onderzoeksproject.  
Operatie Steenbreek staat garant voor 
groene inspiratie. 
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Aan de overkant niet gewenst 
Risico’s van ballastwater in de Noordzee 
Bèta Wetenschapswinkel 

Contact: Bèta Wetenschapswinkel WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-fwn@rug.nl Twitter: @ScienceShopsRUG / @Betawinkel 

Ruurd van der Meer,  
Milieukunde 
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Invasies via ballastwater 
Zeeschepen gebruiken water uit havens als ballastwater voor stabiliteit. Met het vervoer van ballastwater over de 
wereld kunnen soorten organismen zich verspreiden naar nieuwe gebieden. Deze organismen kunnen in het 
nieuwe gebied invasief worden en een risico vormen voor ecologie, economie en de lokale gezondheid. Hiervan 
zijn al vele kwalijke voorbeelden bekend. 
Er komt wetgeving die schepen verplicht hun ballastwater te behandelen zodat zo weinig mogelijk organismen de 
overkant levend halen.  

De Noordzee 
Onze eigen Noordzee lijkt een biologisch 
homogeen gebied, zodat het niet 
uitmaakt of er soorten verplaatst 
worden. Is dat wel zo? Moeten schepen 
die alleen in de Noordzee varen ook hun 
ballastwater behandelen? 

Voorwaarden voor risico 
Wanneer kan een soort kan via ballastwater een nieuw gebied 
bevolken? Dat kan als 
• de abiotische (zoutgehalte en watertemperatuur) en 

biologische condities lijken op die in het gebied van 
herkomst. De condities op de route zijn echter verschillend 
(anders ‘zwemmen’ ze zonder hulp wel over) 

• de hydrologische kenmerken, zoals stroming, niet zorgen 
voor autonoom transport 

• er druk scheepvaartverkeer (met gebruik van ballastwater) is 
met korte vaartijden tussen verschillende havens.   

Conclusie 
De voorwaarden voor risico zijn zeker aanwezig in het Noordzeegebied.  
• De condities in de havens lijken op elkaar, terwijl de open zee veel zouter is.  
• Er is geen netto stroming van oost naar west.  
• De Noordzee is een van de drukst bevaren gebieden ter wereld. Het gebied is niet biologisch homogeen. De 

kustgebieden en riviermondingen nabij de havens zijn bovendien vaak kwetsbare natuurgebieden.  
Om het probleem van nieuwe introducties te beperken is dus verstandig om ook schepen op de Noordzee te 
verplichten hun ballastwater te behandelen.  

Met dit project won Ruurd van der Meer  
de Interlandse Wetenschapswinkelprijs 2012 
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Acceptance and Coping with Menière’s Disease 
The role of acceptance in quality of life and relationship satisfaction of 

patients and partners living with Menière’s Disease 
 
 
 
 

       

Address of correspondence :  
Science Shop, University Medical Center Groningen 
Phone number: +31 50 363 9080 
Email: j.tuinstra@med.umcg.nl 

           M.S. Kaper MSc, M. de Vries MSc, J. Tuinstra PhD, S. Rutgers MD MPH 
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Background 
Menière’s disease is a chronic disease with three main symptoms: rotatory 
vertigo attacks, tinnitus and hearing loss. Living with Menière’s disease can be 
a chronic stressor for patients and partners. Several researchers have 
concluded that a chronic disease, such as Menière’s disease, has a negative 
influence on the quality of life and on relationship satisfaction. Since there is 
no definite medical solution available acceptance can be beneficial in the 
adjustment to the disease. In the literature, however, little is known about the 
influence of acceptance on patients with Menière’s disease and their 
partners. Therefore, we examined the role of acceptance in quality of life and 
relationship satisfaction. We investigated the following two research 
questions:  

Research questions 
1. What is the influence of acceptance on the quality of life of patients with 
     Menière’s disease?  
 
2. Can acceptance mitigate the negative influence of higher emotional 
     problems on relationship satisfaction of patients and partners? 
 
 
 
 

Method 
Research population 
 
 
 
 
 
 
Questionnaires 
The respondents filled out a digital or paper questionnaire, 
consisting of valid and reliable scales.  
• Disease Acceptance: ICQ, Illness Cognition Questionnaire. 
• Anxiety and Depression: HADS, Hospital Anxiety and Depression  
  Scale. 
• Relationship satisfaction: MMQ, Maudsley Marital    
  Questionnaire. 
• Global Quality of Life, QoL, Quality of Life: rated on scale 0 – 10. 
Data-analysis 
• Descriptive statistics, Pearson’s r, Multiple regression. 
 

 
 
 

Recommendations 
• Acceptance is important and successful in the adaptation to  
  Menière’s disease for patients and partners. 
• Interventions should focus on enhancing acceptance, for     
  example by encouraging patients and partners to: 
o Give up unrealistic goals and pursue realistic goals engaging   
    in daily activities. Acceptance is an active process.  
o Support each other in an active and positive way. 
o Attend cognitive behavioral therapy and relationship therapy. 
o Become a member of a patient organization. 

 
  

Conclusion 
Research question 1 
• Menière’s disease has  
  a negative influence on  
  quality of life.* 
• Menière patients report  
  more anxiety and depression  
  than the healthy population.  
• Disease acceptance is the most 
  important predictor of quality of life. 
  R = .50, Beta = .29                                   Figure 1: Quality of Life of Menière patients  
                                             (MD) and the healthy population (HP). A higher
                                            score indicates a better quality of life. 
 
Research question 2   
• For patients, acceptance is able to take away the negative influence of  
  anxiety and depression on relationship satisfaction. The influence of anxiety   
  and depression is not significant anymore.** 
• For partners, acceptance is partially able to take away the negative influence 
  of anxiety and depression on relationship satisfaction. The influence  
  of anxiety and depression is decreased, yet still significant.** 
 
*      = Figure 1 
**    = Table  1a & 1b 

 
 

Table 1a: Correlation coefficients of relationship satisfaction with acceptance, anxiety 
and depression. 

Satisfaction Acceptance Anxiety Depression 
Patients .377** -.261** -.297** 
Partners .471** -.311** -.485** 
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Table 1b: Regression analysis (beta) for patients and partners. Predictor variable is QoL 
and mediating variable is acceptance. Dependent variable is relationship satisfaction. 

Patients Partners 
Anxiety -.090 -.186** 
Acceptance  .330***  .415*** 
Depression -.162 -.375** 
Acceptance  .305***  .354*** 

Research question 1 
• 305 patients 
• 43.3 %      , 56.7 %  
  
• Average age: 60 years  
• Response rate: 77.6 % 

Research question 2 
• 142 couples 
• Patients: 45.1%        , 54.9%  
• Partners: 54.9%        , 45.1%  
• Average age: 60 years 
• Response rate: 37%  
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GMA event; the afterparty 
Green ideas become great projects 
Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde en Stuurgroep Duurzaamheid RUG 

Contact: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde  WWW: rug.nl/wewi  
Email: ebwinkel@rug.nl   Twitter: @ScienceShopsRUG 

Neal Bouwman, 
Honours College 

The results of the day 
• The SHREK Rug Electricity Footprint App:  Mobile electricity 

monitoring and saving  tool 
• Making Green Behaviour Great: Our University as Living Lab. Raise 

awareness and implement green behaviour  in everyday University 
life and use of facilities 

• ROLE: RUG Online Lecture Environment : Distance learning and 
debate can improve sustainability 

• The Green Lampposts: All public lighting on the University Campus 
can be more sustainable 

• Student 'gardens‘ at the Zernike Campus: Making use of surroundings 
of university buildings and terrain even the pond of the Zernike 
Campus could foster green growth areas. How cool would it be to 
harvest your own lunch?  

Structure of the event 
The project is a follow-up event to the Green Mind Awards: an event for best sustainable idea. The 
ideas that did not win the award were given a second live during the follow-up event:  
 
1. Students were pre-assigned to four different groups in order to get a good mix of education 

backgrounds and education levels to stimulate creative thinking and have different viewpoints.  
2. Each  group  was  assigned  a  set  of  pre-selected  ideas (taken from the Green Mind Awards),  

giving  every  group  a  variety  of  ideas.  It  was aimed  for  that  every  group  got  a  mixture of 
ideas  so that  they  would  definitely find  an  idea  they  would  be  enthusiastic  about.   

3. Of  the  ideas  presented  to  the  groups, each  group  would  choose  their  favorite  one  to  
work  on.  The  students  were  helped  by  a  four  experts  from related  fields during the  
process  of working  on  the  ideas.  

4. At  the  end  of  the  day  each  group  was  expected  to  give  a  short  pitch  to  the  panel  
members, experts  and students.  
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Regionale Luchthaven in perspectief 
Betekenis in samenhang tussen economie en maatschappij 
Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde 

Contact: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde  WWW: rug.nl/wewi  
Email: ebwinkel@rug.nl   Twitter: @ScienceShopsRUG 

Jeroen Fleer, 
Economische Geografie 

 
 

 
   

 
 

 
 
 

Economische betekenis van maatschappelijk belang 
Groningen Airport Eelde (GAE) claimt overheidsgelden omdat ze verlies draait. Een toewijzing van die gelden is 
zeer waarschijnlijk en zou gefinancierd kunnen worden uit Zuiderzeelijngelden.  
De bijdrage wordt gerechtvaardigd met de redenering dat de luchthaven een regionale economische betekenis 
heeft (bereikbaarheid, het belang voor bedrijfsleven en kennisinstituten, ontwikkeling toerisme en 
vrachtvervoer).  
 
Een wetenschappelijk onderzoek naar de economische betekenis van GAE is van maatschappelijk belang, zeker 
als besloten moet worden of de overheid de luchthaven moet blijven steunen. 

Multicriteria-analyse (MCA) 
De multicriteria-analyse is een evaluatietechniek die 
meerdere criteria ‘waardeert’. De criteria kunnen in 
monetaire, fysieke of kwalitatieve eenheden worden 
gewaardeerd.  
Op basis van score en weging van de criteria krijgt 
ieder scenario zodoende een rang, waarbij het 
gunstigste scenario op 1 komt te staan. 
De wegingsfactoren van de criteria worden 
gebaseerd op interviews met stakeholders die hun 
visie geven op de toekomst van GAE. Vervolgens kan 
hiermee een advies worden gegeven voor het te 
volgen beleid.  

Mogelijke scenario’s 
 Sluiting     Meer vracht    Airport city   Business park 
 Business as usual   Meer zakelijk verkeer  Meer toeristen 

Aantal mensen dat binnen 1 uur over de weg de 
luchthaven kan bereiken 
 

Aantal mensen dat binnen 2 uur over de weg de 
luchthaven kan bereiken 
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Optimizing research relevance 
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie 

Contact: Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie WWW: rug.nl/wewi  
Email: tawi@rug.nl   Twitter: @ScienceShopsRUG 

Johannes Wilbertz, 
Honours College 
Saskia Visser, 
Wetenschapswinkel 
 

A need for research optimization? 
Many scientists have a critical position towards the evaluation of their research. Still measuring the societal 
impact of their work will have an increasing effect on successfully completing grant and funding applications. 
Decisions that European and US science agencies have made in the past point into this direction. 
 
 
 
 
 
 
We believe that communication is essential. Here, we therefore would like to highlight a new approach that 
focuses on communication via the social media to evaluate how science can spread through society. In 
addition we propose a model that can help fund high-impact research based on communication approaches.   

Becoming one: Science and Society 
It has been proven that sharing advice and expertise enhances productivity. We therefore 
suggest the creation of a friction surface concept between science and society.  This can be 
promoted by a. valueing all research products, b. stimulating interaction between researchers 
and society and c. promotion of student networking. Novel tools such as Altmetrics could 
assist researchers and universities to monitor the spread of their scientific ideas. In addition, 
novel and multifacetted selection procedures might help to make better funding decisions. 

How could relevance be measured? 
The Altmetric approach to measure spread of scientific work: First, all scientific papers containing the below 
mentioned keywords (blue, red, green, purple) that were published in the Nature, Science, or PNAS high-
ranking journals between August and December 2012 were identified by the search engine PubMed. Next, 
the spread of this scientific work in new media such as Facebook, Twitter, blogs, and newspapers was 
evaluated. This results in the Altmetric score.  

believe that essential

Decrease in science 
funding requires new 
means to distribute 
resources in an 
effective manner. 

Increasing the funding of “relevant” research 
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Contact: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid  WWW: rug.nl/wewi  
Email:  j.tuinstra01@umcg.nl     Twitter: @ScienceShopsRUG 
 

No-show terugdringen? Een vraag uit de praktijk 
Ongeveer een kwart van de cliënten verschijnt niet op een afspraak bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). 
Dat heeft negatieve gevolgen voor de cliënt en is kostbaar voor VNN. 
In 2011 heeft VNN oplossingsgericht werken (OGW) ingevoerd. Een van de verwachte effecten van OGW is een 
afname van het no-show percentage. 
De vraag van VNN luidt: “Wat is de invloed van oplossingsgericht werken door medewerkers van VNN tijdens 
het telefonisch aanmeldingsgesprek op no-show van cliënten bij het eerste face-to-face aanmeldingsgesprek? 
Hoe is dit te verklaren?” 

Het onderzoeksmodel: een toepassing van 
de Theorie van Gepland Gedrag 

Dataverzameling 

Experimentele groep: Sneek en Drachten 
• OGW toegepast tijdens het telefonische aanmeldingsgesprek aan de hand van een protocol 
• Cliënt vult gedurende de wachttijd een formulier in over hanteerbare momenten 
• Herinnering per sms 
Controlegroep: Leeuwarden 
• Telefonisch aanmeldings-gesprek als gebruikelijk  

& & 

Wat gebeurde er in de interventiegroep en de controlegroep? 

1.  Voormeting: gegevens uit cliëntregistratie USER, drie maanden voorafgaand aan de 
 onderzoeksperiode 
2.  Vragenlijsten ingevuld gedurende de onderzoeksperiode 
Experimentele groep 
• Gegevens over de toepassing van OGW 
• Gegevens over het formulier hanteerbare momenten 
• Gegevens m.b.t. factoren uit de theorie van gepland gedrag 
 

De no-show cijfers zijn gedurende de onderzoeksperiode, 1-8-12 
t/m 1-12-12, gemonitord aan de hand van het 
cliëntregistratiesysteem USER bij VNN. Deze cijfers zijn vergeleken 
met cijfers van VNN tussen  1-4-12 t/m 31-7-12. 

De invloed van oplossingsgericht werken op  
no-show binnen de ambulante verslavingszorg  
Opzet en uitvoering van een onderzoek 
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, UMCG 

Klazien Offringa, 
Sociologie van Gezondheid, Zorg 
en Welzijn 
Jolanda Tuinstra, 
Wetenschapswinkel 
 

Controlegroep 
• Gegevens m.b.t. factoren 

uit de theorie van 
gepland gedrag 

 
3.  Gegevens uit cliëntregistratie USER, gedurende de onderzoeksperiode 
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Cocktailtje pillen voor vissen 
Mix van oppervlaktewater met diclofenac, carbamazepine, metformine, omeprazol… 

Bèta Wetenschapswinkel 

De eerste stap 
In samenwerking met de Unie van Waterschappen 
organiseren we op 20 juni a.s. een bijeenkomst voor de 
watersector. Op deze dag zal naar een landelijke 
aanpak toegewerkt worden, zowel gericht op 
bronbeleid als op end-of-pipe maatregelen.  
   

 

Contact: Bèta Wetenschapswinkel WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-fwn@rug.nl Twitter: @ScienceShopsRUG / @Betawinkel 

Johanna Heeringa  
Judith Muis  
Biomedical Sciences - Science, 
Business and Policy 

 
 
 

& 

Medicijnresten in oppervlaktewater 
Door ontoereikende rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen medicijnresten via het riool terechtkomen in het oppervlaktewater. 
Hierdoor wordt de waterkwaliteit aangetast. Er zijn nog geen wettelijke milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor medicijnen in 
oppervlaktewater. Wel staan enkele middelen op de ‘Watchlist’ - een opstap naar de Prioritaire Stoffenlijst. Wat zijn doelmatige 
maatregelen als aanpak van medicijnverontreiniging noodzakelijk blijkt? Welke stappen kunnen waterschappen nu al nemen? 

Werkwijze tijdens ons project 
 

Om de meest doelmatige 
maatregelen te formuleren, moeten 
eerst de verspreiding van 
medicijnresten en de knelpunten in 
elk beheergebied onderzocht 
worden. Mogelijkheden tot regionale 
samenwerking in de medicijnketen 
(Fig. 1) zullen verkend worden met 
een actoranalyse. Waterschappen 
kunnen zo van probleemdrager in 
probleemdeler veranderen. Ook moet 
de watersector geïnspireerd worden 
op landelijk niveau met elkaar te 
communiceren (Fig. 2).  

Stappenplan voor de waterschappen 
Waterschappen kunnen vanuit verschillende invalshoeken maatregelen treffen. Enerzijds kunnen ze de problematiek in hun beheergebied onderzoeken en regionale 
samenwerking zoeken met medicijnketenpartners. Anderzijds kunnen ze op landelijk niveau werken aan bronmaatregelen en end-of-pipe oplossingen. 
 

 
 
 

Figuur 1: De emissieroutes en bronnen in de medicijnketen.  
(1) Farmaceutische industrie (2) Ziekenhuizen, zorginstellingen en woonwijken  
(3) Afvalstortplaats (4) Rioolwaterzuiveringsinstallaties (5) Grondwater  
(6) Oppervlaktewater (9) Buitenland (10) Drinkwaterbedrijven.  
Bron: aangepast naar PILLS brochure, 2010 

Figuur 2: Samenwerking in de regio en op 
landelijk niveau.  

Bron: HarmoniCOP, 2005 

WWC27Posterbijlage.indd   10 27-05-14   11:00



Wetenschapswinkel Courant Posterbijlage • Jaargang 16 (2014)           11            

 
Contact: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid WWW: rug.nl/wewi  
Email:  j.tuinstra01@umcg.nl   Twitter: @ScienceShopsRUG 
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Rouw door verlies van gezondheid? 
Rouw wordt geassocieerd met het verdriet dat ontstaat na het verlies van een dierbare. Veel minder wordt 
aan rouw gedacht en aan vergelijkbare verwerkingsprocessen na het verlies van gezondheid. Terwijl het 
leven van mensen met een chronische aandoening drastisch kan veranderen. Dit geldt ook voor mensen 
met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). De doelstelling van het huidige onderzoek is om meer 
inzicht te krijgen in het rouw- en verwerkingsproces bij mensen met CVS. Daarbij is ook de rol van de ernst 
van de klachten bestudeerd. 

Vragenlijsten via internet 
• 90 mensen met CVS deden mee aan het onderzoek  
• Vragenlijst via internet 
• 78 vrouwen, 12 mannen, meerderheid tussen 31 en 50 jaar 
• “Vragenlijst Verliesverwerking na Ernstige Ziekte” (VeVEZ) 

gebruikt voor verschillende aspecten van rouw  
• Ernst van de klachten gemeten met vragen over ervaren 

gezondheid, vermoeidheid, pijn, kwaliteit van leven en angst 
en depressie. 

Resultaten van de vragenlijsten 
• Beide domeinen spelen een even grote rol bij het rouw- en verwerkingsproces van mensen met CVS: (1) worstelen en (2) verwerking 

(tabel 1).  
• Er bestaat een samenhang tussen de twee domeinen van rouw en de ernst van de klachten (tabel 2).  

• De mate van angst en depressie hangt positief samen met worstelen en negatief samenhangt met verwerking. Dit betekent dat 
naarmate de symptomen van angst en depressie groter zijn mensen meer worstelen met het verlies en minder bezig zijn met het 
verwerken ervan.  

• Een hogere score op de ervaren kwaliteit van leven gaat gepaard met meer verwerking, een lagere score met meer worstelen. 
• Meer vermoeidheidsklachten gaat samen met meer worstelen met het verlies en minder bezig zijn met het verwerken ervan. 
• Voor de ervaren gezondheid en de ervaren pijn is geen samenhang gevonden met de twee domeinen van rouw. 

Twee domeinen van rouw: worstelen en verwerken 
Tabel 1: VeVEZ, scores op domeinen en onderliggende factoren (% van max. score) 

  
Domeinen van 
rouw: 

Ervaren gezondheid Vermoeidheid Pijn Kwaliteit van 
leven 

Angst Depressie 

Worstelen  -.09 .32** .09 -.46** .57** .57** 

Verwerking  .13 -.24* -.01 .57** -.33** -.56** 

Samenhang tussen rouw en ernst van de klachten 
Tabel 2: Correlaties tussen de twee domeinen van rouw en de ernst van de klachten - *p<.05 **p<.01 
 

Rouw bij mensen met chronisch vermoeid-
heidssyndroom: worstelen en verwerken  
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, UMCG 
 

Lisanne Fischer, 
Klinische psychologie 
Jolanda Tuinstra, 
Wetenschapswinkel 

Domein % Factor % 
Worstelen 61.1 
    Demoralisatie 62.6 
    Ongeloof 56.8 
    Moeite uiten emoties 63.7 
Verwerking 62.8 
    Integratie 65.2 
    Uiten van emoties 65.1 
    Acceptatie 62.5 
    Loslaten en verdergaan 56.8 

WWC27Posterbijlage.indd   11 27-05-14   11:00



         12       Wetenschapswinkel Courant Posterbijlage • Jaargang 16 (2014) 

Gegevensverzameling 
1. Dossieronderzoek 
2. Vragenlijst voor ge-

dragswetenschappers.  
• Van 48 cliënten 

gegevens 
beschikbaar:  

• 12 mannen en 36 
vrouwen.  

• Gem. leeftijd: 30,7 
jaar (range 19-59).  

• Meer dan de helft 
van de cliënten heeft 
een licht verstan-
delijke beperking. 

Vraag 2: Welke doelen hebben cliënten voor ogen met de 
weerbaarheidstraining en worden die gerealiseerd?  
Voorafgaand aan de weerbaarheidstraining worden doelen opgesteld, die de 
cliënt wil behalen. Deze doelen zijn opgedeeld in ‘zoals bekend in de 
literatuur’ en aangevuld met doelen ‘zoals geformuleerd in de cliënt-dossiers’ 
(zie tabel). Het huidige, lopende onderzoek gaat na of cliënten de 
vooropgestelde doelen realiseren met de training. Daarnaast wordt 
onderzocht of er samenhang bestaat tussen de motivatie van de cliënt en het 
realiseren van de doelen.  

& & 

Vraag 1: Welke factoren beïnvloeden de motivatie om 
deel te nemen aan de weerbaarheidstraining?  
Leoni van Schaik onderzocht deze vraag met behulp van de 
Theorie van Gepland Gedrag (TGG). Daaruit bleek dat de attitude 
van de cliënt de belangrijkste factor is die de motivatie beïn-
vloedt om de weerbaarheidstraining te volgen. Aanbevolen 
wordt om tijdens het intakegesprek van de weerbaarheids-
training consequent in te gaan op de attitude van de cliënt en 
daarover te rapporteren in het cliëntdossier.  

Weerbaarheidstraining voor mensen met 
een verstandelijke beperking  
Motivatie en doelen 
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, UMCG 

Nienke Riemersma, 
Wetenschapswinkel 
Leoni van Schaick, 
Sociologie van Gezondheid, Zorg 
en Welzijn 
Jolanda Tuinstra, 
Wetenschapswinkel 
 

Literatuur: Na het volgen van de weerbaarheidstraining…  Cliëntdossiers: Na het volgen van de weerbaarheidstraining….. 
1. kan ik beter grenzen onderscheiden  12. kan/durf ik beter mijn mening (te) geven 
2. kan/durf ik beter grenzen aan (te) geven 13. kan ik beter omgaan met sociale situaties 
3. kan/durf ik beter dingen (te) weigeren 14. kan ik beter emoties onder woorden brengen 
4. kan/durf ik beter hulp in (te) roepen 15. heb ik een stevigere houding en ademhaling 
5. kan/durf ik beter problemen op (te) lossen 16. kan ik beter grenzen van anderen aanvoelen 
6. kan/durf ik beter mijzelf (te) verdedigen (fysiek) 17. kan/durf ik beter voor mijzelf op (te) komen 
7. kan ik beter mijzelf beheersen 18. heb ik mijn eigen identiteit versterkt 
8. kan ik mij beter ontspannen 19. overig 
9. heb ik meer zelfvertrouwen 
10. kan ik de geleerde vaardigheden in praktijk brengen 
11. kan ik mij weren in intimiderende situaties 

Tabel 1: Overzicht doelen vanuit de literatuur en het dossieronderzoek, met de top 5 voorkomende doelen dikgedrukt 

 

Achtergrond van de vragen van NOVO 
Uit de praktijk en de literatuur komt naar voren dat mensen met een verstandelijke beperking minder weerbaar zijn dan leeftijdsgenoten zonder 
een verstandelijke beperking. Ook is bekend dat weerbaarheids-trainingen effectief kunnen zijn om de kwetsbaarheid te verminderen en de 
weerbaarheid te vergroten. Om deze reden organiseert NOVO weer-baarheidstrainingen voor de cliënten. Om de training zo goed mogelijk aan te 
laten sluiten bij de cliënten heeft NOVO twee onderzoeksvragen gesteld aan de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid. 

 
Contact: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid  WWW: rug.nl/wewi  
Email:  j.tuinstra01@umcg.nl    Twitter: @ScienceShopsRUG 
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Contact: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid  WWW: rug.nl/wewi  
Email: j.tuinstra01@umcg.nl    Twitter: @ScienceShopsRUG 
 

Mantelzorgers ondersteunen          
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het 
aantal mantelzorgers toeneemt. Veel studies laten zien dat een deel van de 
mantelzorgers overbelast is en stressklachten ervaart. Momenteel vindt een 
pilot project “Mindfulness voor Mantelzorgers” plaats in de gemeenten 
Groningen en Assen met als doel mantelzorgers te ondersteunen. De 
wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid onderzoekt de 
uitkomsten van de pilot in termen van afname van klachten en toename van 
kwaliteit van leven.   

& 

Het project en het onderzoek 
Mantelzorgers zijn geïnformeerd via 
het mantelzorgregister van 
Humanitas. Geïnteresseerden gaven 
zich op na een informatieavond. Na 
een intakegesprek volgt de training 
van 8 weken, in de wijk. Mantelzorgers 
vullen een vragenlijst in voor (T1) en 
na (T2) de training.  

Kwaliteit van leven van mantelzorgers voor en 
na een training mindfulness 
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, UMCG 

Sanny Kappen, 
Sociologie van Gezondheid, Zorg 
en Welzijn 
Jolanda Tuinstra, 
Wetenschapswinkel 
 

Onderzoeksopzet  
 
 
 
         
  

T1 
Voorafgaand aan 

intakegesprek 

Training 
Mindfulness           

(8 weken) 

T2 
Na afronding van 

exitgesprek 

Theoretisch model en inhoud van de vragenlijsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  

Achtergrond-
kenmerken 

Sociale steun 

Participatie 

Hulp vragen 

Ervaren  
belasting 

Ervaren grip op  
het leven 

Kwaliteit van leven 

Voor de verschillende onderdelen van het theoretische model zijn meetinstrumenten opgenomen in de 
vragenlijst, zoals de RAND 36, GHQ-12, EDIZ, Mastery, SSL-I. 

Variabele Gem. (sd) en 
percentages 

N Totaal 

Leeftijd 55,6 (9,9) 62 
Geslacht 63 
Man 19% 
Vrouw 81% 
Woonsituatie 63 
Zelfstandig, alleen 22,2% 
Samen met partner 31,7% 
Samen met kind 9,5% 
Samen met partner + 
kinderen 

33,3% 

Anders 3,2% 
Werksituatie 63 
Betaald werk 39,7% 
Pensioen 20,6% 
Uitkering 20,6% 
Anders 19,0% 
Burgerlijke staat 61 
Gehuwd 68,2% 
Gescheiden 4,8% 
Weduwe/weduwnaar 3,2% 
Ongehuwd 15,9% 
Anders 4,8% 
Kwaliteit van leven 6,7 (1,3) 61 

Beschrijving van de deelnemende mantelzorgers 
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Frisse zeelucht 
Luchtvervuiling door schepen in havens 
Bèta Wetenschapswinkel 

Contact: Bèta Wetenschapswinkel WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-fwn@rug.nl Twitter: @ScienceShopsRUG / @Betawinkel 

Ruurd van der Meer, 
Milieukunde 

 
 
 

& 

Vervuilende scheepvaart 
Uitlaatgassen van schepen leveren een belangrijke bijdrage aan luchtvervuiling in havens en 
kustgebieden. De Eemshaven is een haven met groeipotentieel. Havenbeheerder Groningen 
Seaports (GSP) heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. GSP wil graag weten hoeveel 
vervuiling de scheepvaart in haar havens levert.  
Ex-zeeman Ruurd van der Meer ging op stage en berekende de uitstoot van NOx en SO2 en 
de gevolgen voor de kwaliteit van de lucht in de havens van Delfzijl en Eemshaven. 

Walstroom 
Walstroom is een optie voor verduurzaming. 
Nu gebruiken schepen aan de kade hun 
hulpmotoren om zichzelf van energie te 
voorzien. Hoeveel uitstoot is te vermijden 
door investering in elektriciteit vanaf de wal?  

De toekomst van Energie en Offshore 
In het Eemshaven gebied zijn elektriciteitscentrales in aanbouw. Deze zullen 
leiden tot intensiever scheepvaartverkeer van tankers en bulk carriers. Ook 
activiteiten offshore (bouw van windmolenparken) gaan meer schepen 
brengen. Ruurd van der Meer heeft daarmee in scenario’s rekening gehouden. 
Zijn prognose is dat de uitstoot van NOx en SO2 in de Eemshaven ruimschoots 
zal verdubbelen.  

 
Met walstroom voor de tankers en de bulkcarriers is de toename van 

uitstoot te beperken tot ca. 20%. Walstroom is dus het overwegen waard. 
 

Luchtkwaliteit 
De lucht in de omgeving van de havens is gelukkig nog redelijk schoon. Uit 
de berekening van de verspreiding van de verontreiniging blijkt dat de 
schepen alleen invloed hebben in de directe omgeving tot ca. 1 km. De 
concentraties blijven ver beneden normen voor gezondheid en milieu. De 
bijdrage in vergelijking tot de achtergrondconcentratie is echter wel 
significant (20-40%).     
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Language awareness in Drenthe 
Kan de houding ten opzichte van het Drents positief beïnvloed worden? 
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie 

Contact: Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie 
Email: tawi@rug.nl 
WWW: rug.nl/wewi  
Twitter: @ScienceShopsRUG 

Sigrid Roeterdink, 
Toegepaste Taalwetenschap 

 
 

 
   

 
 

 
 
 

& 

Aanleiding en doel 
Het Huus van de Taol zet zich in voor het Drents, o.a. door het maken van lesmateriaal. Maar hoe wordt dit 
materiaal ingezet? En hoe zorgen we ervoor dat enerzijds Drenten zich niet schamen voor hun eigen taal en 
achtergrond? En anderzijds dat niet-Drents sprekenden positiever over het Drents (op school) worden? 
Foyer in België zet zich in voor culturele diversiteit en maakt o.a. language awareness materiaal voor scholen. Dit 
materiaal blijkt goed te werken op de attitude van leerlingen. Maar is het ook een goed concept voor Nederlandse 
scholen? Dit onderzoek brengt de vragen van beide organisaties  bij elkaar:   
Hoe beïnvloedt language awareness de attitude van basisschoolleerlingen tegenover het Drents als eerste en/of 
tweede taal? 

Methode van onderzoek 
1) Vragenlijsten voor kinderen (groep 5) en ouders 
2) Luistertest voor kinderen met fragmenten in 

verschillende (streek)talen en oordelen over de 
sprekers  

3) Interventie met language-awarenessmateriaal 
4) Luistertest nogmaals 
5) Interview met leerkracht 

Wat is Language Awareness?  
Vanuit Europa zijn er language awareness projecten opgezet die het leren 
over talen en culturen stimuleren. Het doel hiervan is om vaardigheden en 
kennis te vergroten en om een positieve attitude te creëren ten opzichte 
van verschillende talen en culturen. Language awareness materiaal maakt 
gebruik van voorbeelden uit verschillende talen en kan in diverse vaklessen 
en groepen ingezet worden. Bijvoorbeeld: tellen in verschillende talen in de 
rekenles van kleuters of talenfamilies ontdekken in de aardrijkskundeles van 
groep 6. Hierdoor kunnen thuistalen van kinderen gemakkelijk geïntegreerd 
worden in de lessen en is er structureel aandacht voor taalbewustzijn. Dat 
leidt ook aangetoond tot meer begrip voor andere talen en culturen.   

Drents op school 
Dit project introduceert language 
awareness- materiaal uit België en 
maakt een koppeling naar het Drents op 
een basisschool in Annen.   
Via vragenlijsten wordt ook gekeken 
naar de oordelen en attitude van ouders 
over het Drents en de positie van het 
Drents op school. De kinderen krijgen 
een korte vragenlijst en twee keer een 
luistertest. Daarmee wordt hun bewuste 
en hun onbewuste attitude in kaart 
gebracht.  
De leerkracht besteedt momenteel 
aandacht aan het Drents met de 
methode Krummels. Hoe verhoudt deze 
methode zich tot het  andere language 
awareness materiaal?   

Het Drents op school 
is even belangrijk als 
Engels 

Als je van huis uit 
Drents spreekt, 
kom je minder 
makkelijk vooruit in 
de maatschappij. 

OBS De Eshoek 

attitude 

kennis 
vaardigheden 

Kinderen die 
Drents en 
Nederlands 
spreken zijn 
tweetalig. 
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Leren spellen met een mentale achterstand 
Twee spellingmethoden voor praktijkonderwijs vergeleken 
Wetenschapswinkel Onderwijs 

Contact: Wetenschapswinkel Onderwijs  WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-onderwijs@rug.nl  Twitter: @ScienceShopsRUG 

Sarah Knol, 
Onderwijskunde 
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Leerlingpopulatie in het praktijkonderwijs 
De leerlingpopulatie in het praktijkonderwijs bestaat uit 12-18 jarigen met een (licht) 
mentale achterstand. 
Veel gebruikte spellingmethoden sluiten vaak onvoldoende aan op behoeften van 
deze leerlingen, vandaar dat er een nieuwe lesmethode is ontwikkeld speciaal voor 
het praktijkonderwijs: Spel ABC.  
Dit onderzoek richt zich op de vraag of deze nieuwe methode voor verbetering zorgt 
ten opzichte van oude spellingmethoden en of een verdere verspreiding van Spel 
ABC wenselijk is.  

Onderzoeksvragen 
• Leidt het gebruik van de nieuwe spellingmethode Spel ABC tot 

betere resultaten op spelling van leerlingen gedurende de 
eerste twee leerjaren dan de gehanteerde methode in de 
gangbare praktijk (veelal met Spelling in de lift als 
basismethode)? 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de aanbieding 
van spellingonderwijs en de volgorde waarin 
spellingproblemen worden aangeboden tussen de methoden 
zoals ze op school gebruikt worden? 

• Wat zijn de verschillen tussen docenten in hoe zij hun 
onderwijs in spelling vormgeven en hoe is dit gerelateerd aan 
de gebruikte methode? 

Observaties in de klas 
Twee Pro-scholen (praktijkonderwijsscholen): in 
Drachten (gebruik van Spel ABC) en in Hoogezand 
(gebruik andere methode). 
 
Door middel van literatuurstudie wordt getracht in kaart 
te brengen wat de stand van zaken in het 
spellingonderwijs is. Vervolgens zal het beginniveau van 
de leerlingen worden vastgesteld en wordt op beide 
scholen de lesstof geanalyseerd. Hierbij wordt gelet op 
de overeenkomsten en verschillen in leerstofopbouw en 
de volgorde waarin spellingproblemen worden 
aangeboden. 
Met lesobservaties zal gecontroleerd worden of de 
docenten hun werkwijze adequaat in het door hun 
bijgehouden logboek weergeven en kan vergeleken 
worden in hoeverre het onderwijsgedrag van de 
docenten overeenkomt met wat er door de docenten 
wordt bijgehouden. 

Verwachte uitkomsten 
De verwachtingen rond de methode Spel ABC zijn hooggespannen: Pro-leerlingen gaan beter spellen en kunnen 
na een groepsinstructie zelfstandiger oefeningen maken dan met bestaande spellingmethoden.  
Wanneer de methode op de juiste manier gebruikt wordt, zal het op verschillende vlakken voor een verbetering 
zorgen.  
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Moderne ontwikkelingshulp  
Afrikaanse apothekers kunnen meer doen met “Dermatological Preparations” 
Bèta Wetenschapswinkel 

 
Contact: Bèta Wetenschapswinkel  WWW: rug.nl/wewi  - Facebook.com/dermpreps 
Email: wewi-fwn@rug.nl Twitter: @ScienceShopsRUG / @Betawinkel 
 

Peter Bakker 
Herman Woerdenbag 
Vincent Gooskens 
Ben Naafs 
Rachel van der Kaaij 
Nicolien Wieringa 

 
 
 

& 

Huidziektes komen veel voor in ontwikkelingsgebieden, en hoewel niet levensbedreigend zijn de 
symptomen van grote impact op het leven van patiënten. Medicijnen zijn vaak duur of onbetaalbaar. 
Met de juiste informatie, en een eenvoudige productiefaciliteit, kunnen apothekers zelf goedkope en 
werkzame preparaten maken voor patiënten met huidziektes.  
Dermatologen van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde kwamen bij de Bèta 
Wetenschapswinkel op zoek naar een betrouwbare bron van informatie voor hun Afrikaanse collega’s. 
Het resultaat was de uitgave ‘Dermatological Preparations’ met daarin de juiste instructies, toegespitst 
op tropische omstandigheden.  

Doe-het-zelf 
Het boek is praktisch opgezet. Voor 
ieder preparaat wordt stap-voor-stap 
beschreven hoe het gemaakt moet 
worden, welke ziekte ermee 
behandeld kan worden, en 
bijzonderheden zoals houdbaarheid 
en toxiciteit. Daarnaast worden in het 
boek alle aspecten besproken van het 
opzetten van lokale productie. Door 
het lage instapniveau kan het ook als 
studieboek worden gebruikt voor 
apothekers in opleiding. 

Waar wordt het 
 boek gebruikt? 

Scan de code  
om het boek te 

downloaden 

Lokale bereiding van zalf in Tanzania 

De auteurs 

Apothekers in opleiding 

Dermatologische kliniek in Botswana  

In goede aarde 
Het boek is al meer dan 2000 keer gedownload, en zo’n 200 boeken zijn verstuurd naar 22 verschillende 
landen. In Ethiopië heeft de landelijke ‘Drug Information Service’ alle lokale ziekenhuizen een digitale kopie 
gestuurd, om lokale productie van geneesmiddelen te bevorderen. Universiteiten in Tanzania en Ethiopië 
gebruiken het boek in hun curriculum voor farmaciestudenten.  
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Op zoek naar stilte 
Monitoring van verstoringen en geluid in stiltegebieden in Friesland 
Bèta Wetenschapswinkel 

Contact: Bèta Wetenschapswinkel WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-fwn@rug.nl Twitter: @ScienceShopsRUG / @Betawinkel 

Peter Laagland,  
Natuurkunde  
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Wat is stilte nog in dit land? (Vrij naar J.C. Bloem)  
Stilte is in een dichtbevolkt land als Nederland niet meer vanzelfsprekend. Toch zijn mens en natuur gebaat bij gebieden zonder 
verstorende geluiden. Alle provincies hebben daarom stiltegebieden aangewezen, een soort beschermingsgebieden voor natuurlijk 
geluid.  
 
Hoe stil is het eigenlijk in die stiltegebieden? De provincie Fryslân vraagt de Bèta wetenschapswinkel om de verstoringen in haar 
stiltegebieden te monitoren. Dat is aantrekkelijk zomers veldwerk voor studenten Natuurkunde. Wat is de trend na drie jaar (2005, 2009 
en 2012) meten en luisteren?  

Stilte langs de meetlat 
In een stiltegebied domineren natuurlijke geluiden, zoals die van wind en golven. Door de mens voortgebrachte 
geluiden worden geweerd. Verstorende geluiden komen vooral van wegverkeer, vliegtuigen en boten.   
 
Peter Laagland voerde in 2012 metingen uit van het geluidsniveau in acht stiltegebieden. ‘Stil’ is een gemiddeld 
geluidniveau van maximaal 40 decibel (dB(A)). Die waarde wordt gehaald op Vlieland, Schiermonnikoog en op de 
Delleboersterheide. In de andere gebieden is meer geluid, tot 50 dB(A) in het Drents-Friese Wold.  
 
Uit vergelijking met de resultaten uit 2005 en 2009 blijkt dat het geluidsniveau in alle gebieden ongeveer gelijk blijft. 
Schiermonnikoog is steeds het stilst, gevolgd door Vlieland 

Luister naar de stilte 
Monitoring van stilte is meten en luisteren. De onderzoekers luisterden en noteerden alle verstorende geluiden 
gedurende hun metingen. De verstoorde meettijd kan oplopen tot ruim 80%.  
De bronnen zijn goed herkenbaar. Het Drents-Friese Wold wordt verstoord door wegverkeer. Vliegverkeer levert 
onnatuurlijk geluid in het Fochteloërveen. In de Alde Feanen doorbreken motorbootjes van recreanten de stilte.  
 
De verstoring in Friesland neemt niet toe, tot genoegen van de provincie. Nu is de vraag wat ze kan doen om 
geluidsbronnen in de verstoorde gebieden te verstillen. 

WWC27Posterbijlage.indd   18 27-05-14   11:00



Wetenschapswinkel Courant Posterbijlage • Jaargang 16 (2014)           19            

Het meten van intelligentie bij zwakke lezers 
Wetenschapswinkel Onderwijs 

Contact: Wetenschapswinkel Onderwijs  WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-onderwijs@rug.nl  Twitter: @ScienceShopsRUG 

Elza Linthorst-Steenbergen, 
Onderwijskunde 
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Technische leesvaardigheid en intelligentie van leeszwakke leerlingen 

Onderzoeksvragen 
• Verschilt de verhouding tussen het percentage goed op de 

talige en niet talige items op T1 en T2? 
• Wat is het verschil in de verschuiving in verhouding van T1 

naar T2 voor de 3 DMT-groepen? 
• Wat is de invloed van de algemene intelligentie in relatie tot de 

DMT-groepen op de verschuivende verhouding? 
 

Opzet van het onderzoek 
Met een literatuurstudie worden eerst de relaties 
tussen dyslexie, technisch lezen en intelligentie in 
kaart gebracht.  
Verder wordt er een empirisch onderzoek opgezet 
waarin analogieën en categorieën testitems worden 
voorgelezen (T2). De voorgelezen testitems worden 
vergeleken met een eerdere meting (T1) onder 
normale afname condities, waarin de testitems dus 
niet zijn voorgelezen.  We onderscheiden drie 
groepen: 
1. de zwakke technische lezers (Cito E en D),  
2. de gemiddelde (C) 
3. de bovengemiddelde technische lezers (A, B).  
 

Verwachte uitkomsten 
Verwacht wordt dat de zwakke technische lezers relatief meer 
‘plaatjesitems’ dan ‘woordenitems’ goed zullen hebben en het 
meest profiteren van het voorlezen. We verwachten dat dit nog 
sterker zal gelden voor leerlingen die als dyslectisch zijn 
gediagnostiseerd. Ook verwachten we dat intelligente zwakke 
lezers meer zullen profiteren van het voorlezen dan minder 
intelligente zwakke lezers.  

Interne basisschoolbegeleiders stellen vaak de vraag of  delen uit de ‘Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test’ (NSCCT) 
bij afname mogen worden voorgelezen om zo wellicht bij leeszwakke en dyslectische leerlingen een betere inschatting 
van hun intelligentiescore te krijgen. Dyslectische en zwakke lezers leerlingen hebben meestal grote moeite met 
technisch lezen: met de koppeling van tekens (de letters) aan klanken. Technisch lezen is onafhankelijk van 
intelligentie: ook intelligente leerlingen kunnen dyslectisch zijn. Bij een normale afname van de NSCCT moeten de 
leerlingen de vragen zelf lezen en dit kunnen zwakke technische lezers minder goed. Hierdoor begrijpen ze de 
bedoeling van testvragen mogelijk niet waardoor ze vragen fout maken die ze op grond van hun intelligentie goed 
zouden moeten hebben.    

Voorbeelden testitems 
 
Categorieën: Welke hoort erbij? 
 

Analogieën: Wat past op het ? Of de ….? 
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Leren basisschoolleerlingen de wereldoriëntatievakken  
even goed wanneer ze in het Engels les krijgen? 
Wetenschapswinkel Onderwijs 

Contact: Wetenschapswinkel Onderwijs  WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-onderwijs@rug.nl  Twitter: @ScienceShopsRUG 

Nadine Wiegman, 
Onderwijskunde 

 
 
 

& 

Tweetalig onderwijs 
Tweetalig onderwijs is in opkomst binnen het basisonderwijs. Enkele scholen doen  op dit moment mee aan een 
pilot waarbij 15% van de onderwijstijd in het Engels wordt gegeven.  Onder ander de wereldoriëntatie vakken 
(bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis) worden daarin in het Engels gegeven volgens de methode CLIL 
(Content and Language Integrated Learning).  De vraag is hoe basisscholen dit Engelstalig onderwijs in deze vakken 
moeten vormgeven en wat daarvan de effecten zijn op de prestaties? 

CLIL 
Content and Language Integrated Learning is een methode om het 
Engels van leerlingen te bevorderen. De lessen in aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuuronderwijs en gymnastiek worden in het Engels 
gegeven en het wordt gesproken in pauzemomenten, dagopeningen en 
bij spelletjes . De lesmaterialen worden door de school  samengesteld, 
waardoor  de vakinhoud van de Nederlandse kan afwijken en minder 
kan aansluiten op de inhoud van de Cito-toets en het vervolgonderwijs. 
Een nadeel van CLIL is dat het erg tijdrovend is om juiste materialen te 
zoeken, ontwerpen en te gebruiken: er bestaan nog geen geschikte 
Engelstalige lesboeken.  Voordeel is natuurlijk wel dat de leerlingen 
goed Engels leren. 

Case studie 
Er worden in dit onderzoek twee 
scholen met elkaar vergeleken.  Op de 
ene school wordt een geschiedenis les 
herhaald in het Engels en op de andere 
school in het Nederlands. Met een Cito-
toets wordt gekeken in hoeverre dit tot 
verschillende resultaten leidt. Verder  
wordt met  observaties en interviews 
nagegaan hoe CLIL kan worden 
toegepast en vormgegeven in het 
onderwijs. 

Observaties, interviews en het vergelijken van Cito-scores 
De scholen die meewerken aan dit onderzoek zijn scholen die beide 15% van hun onderwijstijd in het Engels geven. 
De Binckhorst St-Jan in Laren biedt wereldoriëntatie vakken al aan in het Engels, de GSV in Groningen niet.  
Op beide scholen observeer ik een geschiedenisles, in Laren in het Engels, in Groningen in het Nederlands. Op beide 
scholen wordt een interview afgenomen bij de coördinator met betrekking tot het Engelse onderwijs om meer 
inzichten in de werkwijze te krijgen. Tot slot worden van beide scholen de Cito-eindtoets scores van 2013 op het 
onderdeel wereldoriëntatie met elkaar vergeleken. 

& 

Verwachting 
De school waar CLIL wordt toegepast, doet dit pas 
een jaar. Dit is tekort om effecten te mogen 
verwachten. Het onderzoek richt zich daarom meer 
op hoe CLIL wordt geïmplementeerd en wat de 
verschillen zijn met het onderwijs op een 
vergelijkbare andere school. 
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Hoe kunnen docenten leerlingen met meer 
begrip laten leren? 
Wetenschapswinkel Onderwijs 

Contact: Wetenschapswinkel Onderwijs  WWW: rug.nl/wewi  
Email: wewi-onderwijs@rug.nl  Twitter: @ScienceShopsRUG 

Jet ter Halle, 
Onderwijskunde 

 
 
 

& 

Surface en deep learning 

Onderzoeksvragen 
•In welke mate zijn docenten van de onderbouw in het voortgezet 
onderwijs in staat om ‘obit’ vragen te identificeren na de 
interventie ‘obit in de toets’?  
•In welke mate verandert het percentage integratie- en 
toepassing vragen in toetsen na de interventie ‘obit in de toets’?  
•Is er samenhang tussen het identificeren van ‘obit’ vragen en het 
percentage integratie- en toepassing vragen en groei in 
percentage integratie- en toepassing vragen in een toets na de 
interventie ‘obit in de toets’? 
 

Methode 
Bij 40 docenten op vijf scholen voor voortgezet 
onderwijs ga ik kijken hoe zij de interventie ‘obit in de 
toets’ gebruiken en toepassen.  
Hiertoe worden 80 toetsen over aardrijkskunde, Engels 
en Nederlands uit de onderbouw havo/vwo samen met 
de docenten geanalyseerd.  Gekeken wordt of de 
docenten door de interventie relatief meer integratie en 
toepassingsvragen dan onthoud en begripsvragen gaan  
stellen. 
 
Welke associatie heeft u bij deze twee plaatjes?  
 
 
 
 
 
 
 

Verwachte uitkomsten 
Docenten zullen beter de vier verschillende typen vragen kunnen onderscheiden en een hoger percentage 
integreer- en toepassing vragen in de toetsen opnemen. De mate van het correct identificeren van het type vragen 
hangt samen met een relatieve groei van integreer- en toepassingsvragen. M.a.w. docenten stimuleren meer 
‘deep learning’ en minder ‘surface learning’. 

 
 
De interventie OBIT 
•Onthouden: Herinneren, opzeggen, ‘stampwerk’. Eén denkstap 
•Begrijpen: In eigen woorden uitleggen. Meerdere denkstappen in herkenbare 
oefening 
•Integreren: Kennisgegevens koppelen. Meerdere denkstappen in groter geheel 
(denkstappen gegeven). ‘Boven de stof hangen’. 
•Toepassen: Kennis wendbaar gebruiken. Nieuwe onvoorspelbare context. 
Meerdere denkstappen in groter geheel (denkstappen niet gegeven). 
(Ebbens en Ettekoven, 2000) 
 
    Voorbeelden 

O: Noem twee oorzaken van de Eerste 
Wereldoorlog 
B: Los de volgende vergelijkingen op: 
10k + 12 = 5k + 27 
-3k + 12 = 6k – 24 
I: In het fragment hoor je Arnold Schönbergs Opus 
26 uit 1924. De toepassing van de 12-toonstechniek 
heeft gevolgen voor de relatie tussen de partijen.  
 Beschrijf aan de hand van het fragment de 
relatie tussen de partijen.  
T: Reageer met een ingezonden brief op dit artikel 
(150-200 woorden). Adresgegevens hoef je niet op 
te nemen; begin met ‘Geachte redactie’ (=T) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Nederlandse vertaling voor  ‘surface learning’  is oppervlakkig leren en voor  
‘deep learning’: leren met diepgang.  Bij ‘surface learning’ wordt er gefocust op het 
onthouden van informatie of het toepassen van procedures die geen reflectie nodig 
hebben, leerlingen hebben hierbij  meestal  alleen de intentie om een voldoende 
cijfer te halen. Bij  ‘deep learning’  gaat het om relaties leggen tussen verschillende 
aspecten van de inhoud en het formuleren van hypothesen of opvattingen over de 
structuur van een probleem.  
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Op bezoek bij Nederlandse leesgroepen 
Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie 

Contact: Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie WWW: rug.nl/wewi  
Email: tawi@rug.nl   Twitter: @ScienceShopsRUG 

Nicky de Boer, 
Kunsten, Cultuur en Media 
Sigrid Leeuwerik, 
Nederlandse Taal en Cultuur 
 

 
 
 

Leeswijzers van Senia Literair 
De leesgroepen van Senia Literair gebruiken leeswijzers bij het bespreken van boeken. Leeswijzers worden per boek gemaakt en 
geven achtergrondinformatie over het boek en de auteur. Daarnaast bevat de leeswijzer 20-25 vragen. Senia Literair vroeg zich af 
op welke manier de leeswijzer verbeterd kan worden waardoor deze nog beter aansluit bij de wensen en vaardigheden van de 
gebruikers. 

& 

Adviezen ter verbetering van 
leeswijzers 
• Interpretatie (bijv. van symbolen)vinden 

leesgroepen interessant, maar moeilijk. 
Het begrip kan worden opgebouwd door 
bijv. eerst om een mening over een 
interpretatief onderwerp te vragen. 
• Het krijgen van een compleet beeld van 

een boek is belangrijk. 
Zorg ervoor dat alle belangrijke en relevante 
aspecten van een boek aan bod komen. Zit 
er lastige symboliek in? Stel er dan een 
meningvraag over. 
• Eentonige of gesloten vragen worden niet 

goed beoordeeld. 
Laat (open) vragen altijd aanleiding geven 
tot een gesprek. Wissel ook (in onderwerp 
en in leesstijl) af in vragen. 

Uit het onderzoek bleek dat... 
… veel leesgroepen al langere tijd op dezelfde manier met de leeswijzer omgaan; 
… gesprekken niet alleen n.a.v. de leeswijzer gevoerd worden, maar ook 
daaromheen; 
… veel groepen de vragen in de leeswijzer van begin tot eind behandelen; 
… vooral vragen over meningen en inleving populair zijn. Met literaire begrippen 
hebben de meeste leesgroepen moeite. Soms wordt interpretatie daarom 
vervangen door discussie; 
… de meeste groepen een boeiend gesprek over een boek willen voeren en enkele 
groepen vooral iets willen leren.  

Van analyse naar interview 
• Aan de hand van zes leesstijlen (belevend, herkennend, reflecterend, 

interpreterend, letterkundig en academisch lezen) zijn vier boeken 
geanalyseerd. De leesstijlen zijn afgeleid van de competentieniveaus van Theo 
Witte. 

• Vier van de geanalyseerde boeken pasten bij de reflecterende en 
interpreterende leesstijl. De leeswijzers sloten over het algemeen aan bij de 
leesstijl van het boek. 

• Per boek zijn drie leesgroepen geobserveerd en geïnterviewd. Vervolgens is 
bepaald welke leesstijl bij de bespreking en de wensen van de leesgroep 
aansluit. 
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Van de meeste besproken projecten zijn rapporten en artikelen 

verschenen. Deze zijn gratis te downloaden op

http://wewi.eldoc.ub.rug.nl/

Mocht u verdere interesse hebben in een van de besproken onder-

werpen, neem dan contact op met de betreffende winkel.

Contactgegevens zijn te vinden via www.rug.nl/wewi. 
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