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Voorwoord
In de tweede editie van het Research Magazine van de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen (GMW) zullen de schijnwerpers opnieuw gericht 
worden op een aantal mooie projecten in de faculteit. Het eerste Research 
Magazine verscheen in januari van dit jaar en werd bijzonder goed ontvangen 
binnen de faculteit en bij onze externe relaties. Er is duidelijk behoefte aan een 
regelmatige update over het onderzoek en de onderzoekers bij GMW. 

Met ruim 500 medewerkers en 4.500 studenten in de kennisdomeinen psychologie, 
sociologie, pedagogiek, onderwijskunde, en vakdidactiek is de faculteit een grote 
en toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling die nooit stilstaat. 

In dit tweede nummer komt o.a. de facultaire focus op onderwijsonderzoek 
uitgebreid aan bod. Aan de hand van gesprekken met enkele betrokken 
en enthousiaste medewerkers kunt u lezen over de vernieuwingen in onze 
onderwijsprogramma’s, de vertaling van resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek naar de praktijk, over uitnemende jonge talenten bij GMW, en nog veel 
meer. Daarnaast bevat dit magazine ook een halfjaarlijks overzicht van promoties, 
nieuw benoemde (adjunct) hoogleraren en het laatste nieuws over de faculteit.

Ook dit keer hopen we met dit magazine onze fascinatie voor menselijk 
gedrag in zijn maatschappelijke context aan u over te kunnen brengen. 
Ik wens u veel leesplezier!

Prof.dr. Kees Aarts
Decaan GMW



Greetje van der Werf
www.rug.nl/staff/m.p.c.van.der.werf
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“Toen ik aantrad in het bestuur had ik behoorlijk veel ideeën 
over het onderwijs aan de universiteit. Men was heel erg 
bezig met onderwijsinnovaties en er liepen in het kader van 
de Innovatiegelden veel projecten. Ik kende de drama’s op 
dat vlak uit het voortgezet onderwijs en was dus kritisch. Ik 
dacht daar kan ik iets aan doen.” De praktijk bleek echter 
weerbarstiger. Het viel haar op dat de - soms wilde - ideeën 
lang niet altijd gebaseerd waren op wetenschappelijk 
onderbouwde onderwijskundige kennis. “Het is het lot 
van een onderwijskundige dat iedereen verstand denkt te 
hebben van onderwijs vanwege de ervaring die men zelf met 
onderwijs heeft”, verzucht Greetje. “Maar ervaringskennis, 
opgedaan als student, als ouder of zelfs als docent, zegt 
niet veel over wat daadwerkelijk goed onderwijs is." Er 
tegenin gaan met wetenschappelijk onderbouwde kennis 
was bovendien lastig omdat het juist voor het universitaire 
onderwijs ontbreekt aan gedegen onderzoek naar de 
effectiviteit van de innovaties. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het voorgezet onderwijs waar Greetje in het 
verleden veel onderzoek deed. 

Geslaagde onderwijsinnovaties
Onderwijsinnovatie kan ook wel wat moois opleveren, geeft 
Greetje toe. Als voorbeeld van een geslaagd project noemt 
ze de ‘Academic Learning Communities’ die breed in de 
faculteit zijn ingevoerd. Wel zijn er grote verschillen in de 
wijze waarop ze bij de verschillende opleidingen zijn vorm 
gegeven. Ze vindt vooral dat bij de opleiding Pedagogische 
wetenschappen sprake is van “een goed doordacht 
concept” omdat studenten daar in een kleine groep nauw 
samenwerken met hun docent aan vakoverstijgende 
onderzoeksopdrachten met een duidelijke praktijkrelatie. 
Ook het volledige geïntegreerde schrijfonderwijs bij 

Iedereen denkt verstand 
te hebben van onderwijs
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#faculteitsbestuur

Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijskunde maar de afgelopen jaren toch vooral vice-decaan 
van de Faculteit GMW. In september nam ze – na 5 jaar – afscheid van het Faculteitsbestuur. Als 
onderwijskundige is ze kritisch op de vele innovaties die ingevoerd worden.

sociologie is volgens haar een mooi voorbeeld van een 
onderwijsvernieuwing. En bij psychologie wordt in de 
learning communities gewerkt aan het realiseren van het 
concept ‘International Classroom’, met als doel studenten 
te leren om te gaan met culturele diversiteit. 

Goede evaluatie noodzakelijk
Ondanks de mooie voorbeelden van onderwijsinnovaties 
die er in onze faculteit zijn, weten we echter nog steeds 
niet of deze ook echt iets opleveren voor de studenten, 
omdat er geen degelijke evaluaties zijn geweest. Als 
onderwijskundige pleit Greetje er voor dat in een nieuwe 
ronde innovatiegelden meer aandacht is voor evaluatie 
van de effectiviteit van de innovatie. “Natuurlijk mag er 
ook wel eens wat mislukken, maar evalueer dan wel goed. 
Daar ontbreekt het vaak aan.” 

Lang niet alle verbeteringen worden ingevoerd
“We hebben het vaak over onderwijsinnovaties. Ik heb het 
liever over verbeteringen. Het is misschien een ouderwetse 
gedachte, maar iets wat je al hebt, kan je beter verbeteren, 
in plaats van totaal iets anders te gaan doen. Niet innoveren 
om het innoveren.” Al geeft ze toe dat je als universiteit 
ook vooruit moet: “Studenten vragen er om. Vaak gaat het 
hen dan niet persé om innovaties maar eerder om vormen 
van beter, uitdagender en intensiever onderwijs. Zoals 
meer contact met docenten en gerichtere feedback.” Deze 
verbeteringen zijn bewezen effectief maar worden, vanwege 
organisatorische, financiële of personele redenen, lang 
niet altijd ingevoerd. Iets dat volgens Greetje wel vaker 
voorkomt bij aantoonbaar effectieve maatregelen, 
bijvoorbeeld het vaker toetsen en het toepassen van 
verschillende toetsvormen. 
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Onderwijs vs. leren
Een ontwikkeling die zij met lede ogen aanziet, is 
de opkomst in het hoger onderwijs van het concept 
gepersonaliseerd leren met een onderwijsprogramma op 
maat voor de student. “Onderzoek in het basisonderwijs
heeft aangetoond dat een dergelijk concept ten koste
gaat van leerlingen die minder goed meekunnen. Dat is 
ook logisch te verklaren. Leerlingen zoeken een uitdaging 
op het niveau dat ze aankunnen, gebaseerd op wat zij van 
huis uit hebben meegekregen of waar ze - vaak toevallig 
– belangstelling voor hebben. Docenten zouden in hun 
onderwijs juist uitdagingen moeten bieden die boven dat 
niveau of die belangstelling uitstijgen om het onderste uit de 
kan te halen.” Het valt haar trouwens ook steeds vaker op dat 
er gesproken wordt over ‘leren’ in plaats van ‘onderwijs’. “Dat 
baart mij zorgen. Onderwijs veronderstelt dat er een docent 
is die wat probeert over te dragen, te onderwijzen. Het 
begrip ‘leren’ suggereert dat de student  het vooral allemaal 
zelf kan of moet doen. Dat is jammer. De docent heeft in mijn 
ogen een centrale rol.”

Studenten verder uitdagen
Het onderwijs binnen de faculteit GMW staat er volgens 
Greetje goed voor. “Natuurlijk kan het altijd beter. Zo 
denk ik dat we studenten nog meer kunnen uitdagen in 
sommige opleidingen en ook de samenhang tussen de 
eindtermen, leerdoelen, vakkenaanbod en toetsing kan 
nog sterker.” Daarnaast moet er gewerkt worden aan 
de koppeling met de praktijk. “We moeten studenten 
heel goed laten zien wat de relevantie is van wat ze 
leren in hun studie voor de praktijk. Op dit punt scoren 
we nog onvoldoende. Hier ligt een uitdaging. Ook voor 
docenten binnen de context van hun vak.” Deze discussie 
rondom praktijk en beroepsvoorbereiding is volgens haar 

ingewikkeld maar berust vaak ook op het misverstand dat 
we een beroepsopleiding zouden moeten worden. “Dat is 
niet het geval, maar we willen studenten wel opleiden tot 
academische professionals. Dus is het belangrijk om na 
te denken over wat studenten, als ze afgestudeerd zijn, 
dan zouden moeten kunnen in de praktijk en wat ze nodig 
hebben om dat te leren in de opleiding.“

Weer tijd om te schrijven
Na 5 jaar faculteitsbestuur is er nu tijd voor andere zaken. 
“Eerst lekker op vakantie en daarna ga ik schrijven”, vertelt 
Greetje. “Ik denk aan een reviewstudie over universitaire 
onderwijsinnovaties. Verder heb ik wat ideeën voor artikelen 
gebaseerd op datasets die al bij het GION liggen. Het gaat 
dan om de ontwikkeling van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en hun carrière daarna. Daarnaast begeleid ik nog 
enkele promovendi en zit in de Raad van Toezicht van het 
Noorderpoort College. Dat laatste is trouwens heel leuk. De 
sterke verbinding met de praktijk en het is een totaal andere 
groep – soms heel ambitieuze - studenten dan die we kennen 
op de universiteit. Kortom, ik krijg mijn tijd wel vol!”

Prof. dr. Klaas van Veen (hoogleraar Onderwijs-
kunde) is prof. dr. Greetje van der Werf opgevolgd 
op als vice-decaan in het bestuur van de faculteit 
GMW. Klaas van Veen was voorheen directeur 
van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit 
Groningen.
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Hilda Amsing en Hans 
Grietens directie 
afdeling Pedagogische 
Wetenschappen & 
Onderwijskunde
Per 1 september 2018 zijn Hilda 
Amsing (onderwijsdirecteur) en 
Hans Grietens (onderzoeksdirecteur) 
benoemd als opvolger van Diny Peters-
Van Gorp in de directie van de afdeling 
Pedagogische Wetenschappen & 
Onderwijskunde. 

Prof.dr. Erik Knorth Officier 
in de Orde van Oranje Nassau
Prof.dr. Erik Knorth is benoemd 
tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij kreeg de koninklijke 
onderscheiding tijdens het symposium 
50 jaar Orthopedagogiek op vrijdag 
8 juni jl. Erik Knorth is hoogleraar 
Orthopedagogiek en zet zich inmiddels 
al bijna veertig jaar actief in voor de 
verbetering van het leven van zeer 
kwetsbare jongeren die in de knel zijn 
gekomen en hun opvoeders. Monika Smit bijzonder 

hoogleraar Psychosociale 
zorg voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen
Per 1 juli 2018 is Monika Smit 
benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Psychosociale zorg voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen bij de
Rijksuniversiteit Groningen. De leer-
stoel is gevestigd en gefinancierd 
door Stichting Nidos, de (gezins-)
voogdijvereniging voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen en 
kinderen uit vluchtelingengezinnen die 
in hun ontwikkeling worden bedreigd. 
De leerstoel van Monika Smit is onder-
gebracht bij de basiseenheid Orthope-
dagogiek van de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen.

Nieuwe directie 
Lerarenopleiding
Dik Maandag, Ellen Jansen en 
Michelle Helms-Lorenz vormen samen 
de nieuwe interim directie van de 
Lerarenopleiding. Zij nemen de taken 
over van prof.dr. Klaas van Veen die is 
benoemd als nieuwe vice-decaan van 
de Faculteit GMW.

Onderzoekszwaartepunten
De faculteit heeft drie postdocs aan-
gesteld die zich vanaf september naast 
hun onderzoek een dag per week bezig 
gaan houden met het organiseren 
van activiteiten om de samenwerking 
tussen de drie onderzoeksinstituten
binnen onze faculteit verder te 
bevorderen. De activiteiten zullen zich 
richten op de drie facultaire onder-
zoekszwaartepunten. Vera Heininga 
houdt zich bezig met het thema 
‘Deficits, Distress and Disorders’, 
Maaike Engels met ‘Life-span Learning 
and Development’ en Anne Marthe van 
der Bles met ‘Individuals in Society and 
Organizations’.
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Klaske Glashouwer
www.rug.nl/staff/k.a.glashouwer

GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut 
Klaske Glashouwer is science–practitioner. Bij 
GGZ-instelling Accare behandelt ze kinderen 
en jongeren met eetstoornissen en coördineert 
ze onderzoek. Aan de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen onderzoekt ze de 
rol die het lichaamsbeeld speelt bij anorexia 
nervosa. Wetenschap en praktijk verbinden 
staat centraal in haar werk.



De causale rol van een negatief lichaamsbeeld bij anorexia 
nervosa is nauwelijks serieus onderzocht, vertelt Klaske 
Glashouwer. “Uit een uitgebreide review van de literatuur 
blijkt dat slechts 15 tot 20 artikelen wereldwijd echt over 
dat onderwerp gaan. Er zijn allerlei theorieën over. Maar 
of een negatief of afwijkend lichaamsbeeld nu echt de 
drijvende kracht achter niet eten is? Heel veel mensen zijn 
niet blij met hun lijf. Valt er iets te zeggen over de hoe een 
negatief lichaamsbeeld het uithongeren in stand houdt? 
Of is voedsel mijden in het begin belonend gedrag en wordt 
het vervolgens een gewoonte? Een verslaving wellicht? Of 
komt het voort uit interpersoonlijke relaties?” 

Voeden
Als behandelaar ervaart Klaske Glashouwer zelf het gebrek 
aan onderbouwing van behandelingen. Het is, vertelt ze, 
heel erg belangrijk dat behandelaars en onderzoekers nauw 
samenwerken om daar verandering in te brengen. “Mensen 
met anorexia vormen een ingewikkelde doelgroep voor 
onderzoek. Het gaat relatief om weinig mensen. Ze zijn 
kwetsbaar. Het is ingewikkeld om ze langere tijd te volgen, 
omdat er in studies een hoog percentage drop outs is.” 
Sinds 2012 coördineert Klaske bij Accare het onderzoek 
naar eetstoornissen. “Een aantal mensen van onze faculteit 
werkt op beide werkplekken aan eetstoornissen. Onderzoek 
is erg belangrijk voor de praktijk. De zorg is niet statisch – 
zij is constant in beweging, er wordt veel van behandelaars 
gevraagd. Dan is het mooi als je hen met kennis kunt 
voeden en bovenop ontwikkelingen in diagnostiek en 
behandelingen zit.”
“Ik heb gemerkt”, vervolgt ze, “dat we door met elkaar na 
te denken over de diagnostiek van eetstoornissen, door 
trainingen op dat gebied, door betrokkenheid van het hele 
behandelteam bij onderzoek onze zorg bij Accare veel 
beter zijn gaan inrichten. Andersom is het voor de vakgroep 
aan de universiteit heel belangrijk om deze verbinding te 
hebben. Niet alleen als een soort ‘laboratorium’ om ideeën 
en theorieën te onderzoeken. Klinische studies hebben ook 

meer kans van slagen als je snapt wat je van behandelaars 
vraagt. En je kunt je enorm laten inspireren door de praktijk. 
Als je beide werelden kent en elkaar respecteert, wordt 
het 1+1=3.”

Terug naar de theorie
Inmiddels heeft wereldwijd een aantal excellente klinische 
trials plaatsgevonden naar verschillende behandelingen van 
anorexia nervosa. “De ene behandeling doet het niet beter 
dan de andere, blijkt daar uit. We moeten daarom terug naar 
de theorie. Welke processen houden de stoornis in stand? 
Zijn dat gedragsprocessen, biologische beloningsprocessen, 
automatische processen? Dat moet je bij patiënten gaan 
uitvinden. In mijn geval betekent dat uitzoeken in hoeverre 
een beter lichaamsbeeld de eetstoornis vermindert. Kunnen 
we een onderzoeksmodel ontwerpen om dat bij patiënten 
te achterhalen?”
Ze heeft daarvoor een vijfjarenplan. “Ik blijf gefascineerd 
door het feit dat de rol daarvan in de wetenschappelijke 
literatuur niet wordt beantwoord. Misschien is het negatieve 
lichaamsbeeld er wel, maar is er geen oorzakelijk verband?” 
In bredere zin vindt ze dat de onderzoekswereld moet gaan 
uitvinden welk mechanisme er het meeste toe doet. 

Niet louter Eureka
Klaske besteedt nu, dankzij een VENI-beurs, wekelijks 
drie dagen aan haar onderzoek. Ze puzzelt stukje voor 
stukje verder aan een model om het lichaamsbeeld goed 
te kunnen onderzoeken. Dat de vakgroep waar ze werkt, 
Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie, 
goed is in het verbinden van wetenschappelijk onderzoek 
met het werk van behandelteams helpt en sterkt haar. Het 
zijn niet alléén onderzoeksresultaten en publicaties die 
tellen. “De verbinding maken heeft meerwaarde voor beide 
partijen. Het kost werk, tijd, energie, maar dat is een goede 
investering. Onderzoek doen gaat niet alleen om het krijgen 
van Eurekainzichten – met het dóen van onderzoek draag 
je bij aan de praktijk van de zorg.”

Ook onderzoek dóen 
draagt bij aan de zorg
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#verbinding wetenschap praktijk



“Als je studenten vraagt, kiest het merendeel er voor om 
samen te werken met studenten uit de eigen cultuur en 
in de eigen taal” vertelt Irene. Het onderzoek van haar 
draait dan ook om de vraag wat studenten motiveert om 
wel of niet samen te werken met studenten uit andere 
culturen. “In verschillende focusgroepen op universiteiten 
en hogescholen in Nederland hebben we gevraagd wat 
studenten zien als kosten en baten van het werken in 
multiculturele groepen. Zij gaven aan beide kanten te 
herkennen.  Zo kan een verschil in communicatiestijlen 
bijvoorbeeld leiden tot veel frustratie en misverstanden 
- lees kosten - maar helpt het de student ook om beter te 
leren communiceren met andere culturen (baten).”

Samenwerken 
met andere 
culturen een 
openbaring
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Irene Poort promoveert op het onderwerp 
‘Effectiviteit van intercultureel groepswerk in het 
hoger onderwijs’. Een actueel thema in het steeds 
internationaler wordende landschap van hoger 
onderwijs in Nederland. Op deze ontwikkeling 
komt ook kritiek. Waarom richten we ons zo 
op het internationale en wat levert het op? De 
internationalisering schept hoge verwachtingen. 
Zo zou het bijdragen aan een hogere leerervaring. 
Studenten zouden beter leren samenwerken, 
dieper leren en zouden cultureel competenter 
worden. 

#onderwijsonderzoek
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“Er gebeuren echt hele mooie dingen op het gebied van 
active learning.”, vertelt Ine enthousiast. “In de vele hoor- 
en werkcolleges die we bezochten zagen we prachtige 
voorbeelden. Met pauzes op het juiste moment, gerichte 
feedback, vragen die de studenten aan het denken zetten, 
interactie tussen studenten en het niet zomaar herlezen van 
het huiswerk in de les”. Toch is een opvallende uitkomst van 
de observaties dat er veel minder geactiveerd wordt dan de 
universiteit eigenlijk zou willen. Ine: “Er moet wat vaart gezet 
worden om de ambities te halen! In de helft van de colleges 
die we bezochten, werd er niet of nauwelijks geactiveerd.” 
Opmerkelijk is volgens Ine dat dit  juist ook geldt voor de 
kleine groepen en werkcolleges waarvan je verwacht dat 
het makkelijker is om die te activeren. Sowieso viel het haar 

Er gebeuren 
echt hele mooie 

dingen op 
het gebied van 

active learning

Active learning, oftewel activerend onderwijs. 
In de universitaire onderwijsvisie die de rector, 
Elmer Sterken, van de universiteit in 2015 
ontvouwde had het een prominente positie. Hoe 
staat het er nu voor? Ine Noben, promovenda bij de 
Lerarenopleiding, doet onder andere  onderzoek 
naar het effectieve pedagogisch-didactisch gedrag 
van docenten in het hoger onderwijs en observeerde 
hiervoor vorig jaar ruim 200 hoor- en werkcolleges 
binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Ze keek 
met name naar Active learning. 



Vervolg Irene Poort 

Stress en onzekerheid
Zo’n 40% van alle kosten die studenten tijdens de focus-
groepen noemden, verwijzen naar het feit dat de samen-
werking en het eindproduct van het groepswerk niet voldoet 
aan hun eigen standaard. Bijvoorbeeld omdat ze voor het 
eindproduct niet hetzelfde doel voor ogen hadden. Over 
samenwerking geven studenten bijvoorbeeld aan dat er 
conflicten zijn, dat er een gebrek aan eensgezindheid is, 
en dat niet iedereen een gelijke bijdrage levert. Bewust 
of onbewust. Bijvoorbeeld door lagere taalvaardigheid of 
afwijkende inzichten krijgt niet iedereen een gelijke kans 
om bij te dragen. 

Het interculturele groepswerk levert ook stress en 
onzekerheid op bij veel studenten. “Zij zien dat ook als 
kosten van het groepswerk”, volgens Irene. “Ze worden uit 
hun persoonlijke en educational comfortzone gehaald. Dit 
roept bijvoorbeeld vragen op als ‘ben ik een goede student, 
wat wordt er van mij verwacht en moet ik nu mijn cultuur 
vertegenwoordigen." Daarnaast kost het samenwerken 
vanwege de verschillende communicatiestijlen, de taal en 
de verschillende achtergronden en zienswijzen ook extra 
tijd en dus veel extra inspanning. 

Het was het wel waard!
“Maar het is niet alleen negatief, hoor! Studenten zien 
wel degelijk ook baten van het interculturele groepswerk." 
Volgens Irene geven zij aan dat het bijdraagt aan het 
ontwikkelen van hun vaardigheden zoals samenwerken en 
leiderschap. Ook is het goed voor de karakterontwikkeling. 
“Het samenwerken met andere culturen is uiteindelijk voor 
studenten vaak een positieve openbaring. Ze beseffen dat er 
meer manieren zijn om tegen een vraagstuk aan te kijken.” 
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Meer tijd voor het proces
Uit het onderzoek met de focusgroepen komen een aantal 
zaken naar voren die volgens Irene kunnen helpen om 
de studentervaring binnen de interculturele werkgroepen 
waardevoller te maken. “Opdrachten worden vaak 
een-op-een vertaald uit de Nederlandse situatie. Docenten 
zouden vanwege de intensievere procesfase eigenlijk meer 
tijd moeten inruimen voor een intercultureel groepswerk, 
waarbij ze het proces ook moeten meenemen in de 
beoordeling. Het samenwerken is een leerdoel op zich.” 
Verder ziet ze ook winst op het vlak van de voorbereiding 
van studenten op het interculturele proces.

Ongekende luxe
Het onderzoek naar kosten en baten, was het eerste 
onderzoek binnen haar promotietraject. “Graag zou ik het 
onderzoek uitbreiden naar een universiteit in een Engelstalig 
land. Daar is het taal-aspect wezenlijk anders, omdat een 
groot deel van de studenten – de home-students - Engels als 
hoofdtaal heeft en niet zoals in Nederland waar het Engels 
bijna voor iedereen de tweede taal is. Verder willen we in 
beeld brengen in welke mate de kosten en baten en een 
aantal andere factoren bijdragen aan student engagement 
in intercultureel groepswerk en hoe we student engagement 
en opbrengsten van het leerproces kunnen verhogen.”
“Mijn promotieplek ervaar ik echt als ongekende luxe",  
vertelt een enthousiaste Irene, die voordat zij naar 
Groningen kwam zo’n 15 jaar in het buitenland werkte 
met internationale studenten en docententeams. “Het 
onderwerp is op mijn lijf geschreven en ik heb een super 
begeleider (Ellen Jansen, red.)."

12   GMW Magazine
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Vervolg Ine Noben

op dat ondanks klachten over overvolle colleges dit in de 
praktijk vaak meevalt: “in onze sample waren de klassen 
vaak kleiner dan we verwacht hadden.”

Observatie en feedback
De college observaties maken deel uit van het promotie-
onderzoek van Ine Noben: “Mijn onderzoek richt zich op 
het pedagogisch-didactisch gedrag van een docent in 
de klas.” De observaties vonden plaats aan de hand van 
een observatie-instrument dat in het verleden binnen 
de Lerarenopleiding door professor Wim van de Grift is 
ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. “Wij maakten 
een vertaalslag naar het hoger onderwijs en op basis 
van deze observatieronde zullen we het instrument nog 
verder verfijnen. Docenten kunnen in vervolgonderzoek 
elkaar dan ook onderling observeren en voorzien van 
feedback.” Het instrument is volgens Ine beslist geen 
beoordelingsinstrument. Het draait om de feedback en 
het aangaan van een dialoog over lesgeven. Feedback die 
zich niet hoeft te beperken tot active learning maar ook 
kan gaan om bijvoorbeeld het geven van instructie.

Storend gedrag studenten in les
Natuurlijk spelen er voor een effectieve les meer zaken 
een rol dan alleen het gedrag van de docent, vertelt Ine. 
Bijvoorbeeld de inrichting van de lesruimte en de houding 
van studenten. “Bij de observaties zagen we verschillende 
keren studenten die online aan het shoppen waren tijdens 
de colleges. Toch hangt dit wel enigszins samen met het 
gedrag van de docenten. Docenten die laag scoorden op 
ons instrument hadden over het algemeen ook een lage 
betrokkenheid van studenten.”

Professional Learning 
Communities

Professionalisering van docenten staat ook
centraal in Ine's andere taak. Naast haar PhD
werkt zij als projectleider aan de invoering
van de Professional Learning Communities 
binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappij-
wetenschappen. De Professional Learning 
Communities maken deel uit van het facultaire 
professionaliseringsaanbod in het kader van
permanente educatie van docenten. Ine: 
“Binnen deze leergemeenschappen brengen 
we docenten samen rond thema’s als trans-
disciplinair onderwijs en interactief leren 
met als doel om van en met elkaar te leren.” 
Professional Learning Communities starten 
in het najaar van 2018.

Voortgezet onderwijs doet het beter
Ine vergeleek de data uit haar observaties met de 
beschikbare data uit het voortgezet onderwijs. “Over 
het algemeen doen docenten in het secundair onderwijs 
het beter." Dit is volgens haar goed te verklaren. “Zij 
worden natuurlijk ook als docent opgeleid. De BKO, de 
Basiskwalificatie Onderwijs die alle docenten aan de 
universiteit nu moeten hebben, probeert hier natuurlijk 
een verandering in aan te brengen. Maar het blijft een 
basiskwalificatie.” 

Kleine verbeteringen helpen docenten verder
Ze hoopt dat haar instrument ingezet kan worden voor 
de permanente educatie van docenten in het hoger 
onderwijs. Het biedt docenten kleine verbeteringen aan, 
bijvoorbeeld over klassenmanagement en het integreren 
van leerdoelen in een college. Het is niet de zoveelste 
grote vernieuwingsslag. 



Wie is Başak Bilecen?
Ik ben Başak Bilecen, Rosalind Franklin Fellow en 
universitair docent Sociologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen sinds juli 2018. Voordat ik me aansloot bij de 
Groningse vakgroep Sociologie was ik JFK Memorial Fellow 
aan het Center for European Studies van Harvard University. 
Dit dankzij een beurs van de Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD). Ik ben in 2012 gepromoveerd 
aan de universiteit van Bielefeld, na mijn master Sociology 
(Migration and Ethnic Studies) in Amsterdam.

Kan je iets vertellen over je onderzoek?
Ik doe onderzoek naar migratie en sociale ongelijkheid. 
Hierbij richt ik mij met name op de persoonlijke connecties 
van migranten en de verschillen in hun sociale context 
zoals onderwijs, werk, gezinsleven en gezondheidszorg in 
verschillende landen. Ook bestudeer ik de invloed van hun 
persoonlijke netwerken op de manier waarop vormen van 
sociale zekerheid over landsgrenzen heen vloeien. 

Mijn belangrijkste stelling is dat als migranten in twee of 
meer landen geworteld zijn én ook persoonlijke banden 
hebben over grenzen heen, er zich niet alleen ‘oude’ 
ongelijkheden manifesteren maar dat het ook een ‘nieuwe’ 
ongelijkheid creëert.

Nieuw in Groningen
Basak Bilicen
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#even voorstellen

Vorig jaar heeft de Faculteit GMW twee nieuwe Rosalind Franklin Fellows aangesteld: organisatie-
psychologe Antje Schmitt en Başak Bilecen bij de afdeling Sociologie. Het Rosalind Franklin Fellowship 
programma is een initiatief waarmee de Rijksuniversiteit Groningen voor talentvolle vrouwelijke 
wetenschappers de weg opent naar het professoraat. Antje Schmitt startte vorig jaar al en onlangs 
arriveerde Başak Bilecen in Groningen na een fellowship aan Harvard University. Wij vroegen Başak 
Bilecen zich kort voor te stellen.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de sociale ongelijkheid 
die individuen ervaren en in de sociale mechanismen 
achter deze patronen van ongelijkheid. Om deze sociale 
mechanismen te doorgronden, analyseer ik de compositie 
en structuur van persoonlijke netwerken van de individuen 
aan de hand van diverse onderzoeksmethoden (mixed 
methods). Vertrouwen, wederkerigheid en brokerage 
zijn sociale mechanismen die ten grondslag liggen 
aan deze ongelijkheidspatronen. Ik analyseer hoe 
deze in verschillende contexten naar voren komen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheid, de zorg en 
het hoger onderwijs. Dit doe ik door te kijken naar de 
maatschappelijke posities van migranten in verschillende 
hiërarchieën (gender, leeftijd, etniciteit, klasse, enz.). Hierbij 
neem ik het welvaartssysteem en de staatsinrichting van 
zowel het emigratie- als immigratieland in acht. 

De komende jaren bouwt mijn werk in Groningen hierop 
voort en zal ik met een transnationale lens verder kijken 
naar migratie en sociale  ongelijkheden.

14   GMW Magazine



Başak Bilecen
www.rug.nl/staff/b.bilecen
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Hogere betrouwbaarheid 
van biomedisch onderzoek
Don van Ravenzwaaij 
(Psychometrie & Statistiek)

De biomedische wetenschap bevindt 
zich momenteel in een staat waarin 
veel wetenschappelijke bevindingen 
niet succesvol gereproduceerd 
kunnen worden. Omdat het belangrijk 
is dat we erop kunnen vertrouwen 
dat de medicijnen die we kopen ook 
daadwerkelijk werken, gaat Don in zijn 
onderzoek methoden ontwikkelen die 
de evaluatie van statistische evidentie 
verbeteren. Op die manier kan de 
betrouwbaarheid van medicatie op de 
markt worden verhoogd. 

Niet hetero? Mentale gezondheid 
en victimisatie van LHB-jongeren
Laura Baams (Jeugdstudies)

Lesbische, homo, en biseksuele 
(LHB) jongeren ervaren meer 
psychische klachten (depressie, 
suïcidaliteit), en worden vaker 
gepest dan heteroseksuele jongeren. 
Laura gaat onderzoeken hoe dit 
precies tot stand komt. Zij doet 
dit door middel van vragenlijst- en 
dagboekstudies. Hierbij kijkt ze naar 
de verschillen met heteroseksuele 
jongeren en onderzoekt de 
achterliggende mechanismen. Ook zal 
zij gaan kijken naar de invloed van de 
schoolomgeving en onderzoeken 
of deze een positieve bijdrage kan 
leveren aan de mentale gezondheid 
van LHB-jongeren. 

(Hoe) Werkt diertherapie?
Steffie van der Steen 
(Orthopedagogiek)

Diertherapie is populair, maar er 
is geen eenduidig bewijs voor het 
effect hiervan. Steffie gaat in haar 
onderzoek kijken naar het effect 
van hondentherapie voor kinderen 
met Downsyndroom en autisme. 
Een van de effecten hiervan lijkt 
een toenemende afstemming te zijn 
tussen de bewegingen van het kind 
en de therapiehond. Steffie gaat 
onderzoeken of deze hypothese klopt, 
om vervolgens op zoek te gaan naar 
een mogelijk mechanisme dat dit 
effect zou kunnen verklaren. 

Veni’s en Vidi’s
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#subsidies
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2018 is tot nu toe een erg succesvol subsidiejaar voor GMW. Binnen het kader van de NWO 
Vernieuwingsimpuls haalde Don van Ravenzwaaij een prestigieuze VIDI-beurs van 800.000 euro binnen. 
Hij kan hiermee een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.
Ook lukte het vijf van onze jonge onderzoekers om een VENI-beurs te verwerven. Laura Baams, Bertus 
Jeronimus, Steffie van der Steen, Gerine Lodder en Maarten Eisma kunnen met deze beurs van 250.000 
euro drie jaar lang hun eigen onderzoekslijn verder ontwikkelen. VENI-subsidies zijn bestemd voor pas 
gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek. 
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De rouwparadox: vermijding en 
toenadering bij een langdurige 
rouwstoornis
Maarten Eisma (Klinische 
Psychologie en Experimentele 
Psychopathologie)

Maarten onderzoekt het mechanisme 
achter langdurige rouwstoornissen. 
Hierin wordt de toenadering en 
vermijding van de overledene 
beiden voorgesteld als cruciale 
mechanismen in ontwikkeling van 
ernstige en langdurige rouw. Dit 
is een opmerkelijke paradox, die 
Maarten met zijn onderzoek probeert 
te verklaren. Om dit te doen zal hij 
zijn hypothese toetsen. Hierin stelt 
hij dat langdurige rouw zowel wordt 
gekenmerkt door toenadering van de 
overledene als door vermijding van het 
definitieve afscheid van de overledene.

Wat we kunnen leren 
van gelukkige neuroten
Bertus Jeronimus 
(Ontwikkelingspsychologie)

De persoonlijkheidstrek neuroticisme 
is de sterkste voorspeller voor 
sociale en gezondheidsproblemen, 
disfunctioneren en onwelbevinden. 
Toch zijn er ook gelukkige en goed 
functionerende neuroten. Bertus 
wil door middel van drie studies 
de verschillen identificeren tussen 
gelukkige neuroten en kwetsbare 
neurotische individuen. Hij kijkt hierbij 
naar de verschillen in de sociale 
netwerken en dagelijkse patronen in 
gevoelens, gedachten en activiteiten.  

Het Proximity Project: 
Eenzaamheid in de adolescentie 
verklaard door sociale relaties 
en sociale evaluaties
Gerine Lodder (Sociologie)

Eenzaamheid in de adolescentie 
heeft ernstige gevolgen. Gerine 
onderzoekt in het Proximity Project 
de oorzaak van eenzaamheid bij 
jongeren. De focus in haar onderzoek 
ligt op dagelijks sociaal contact, 
op vriendschappen en op hoe we 
sociale relaties waarderen. Zij zal dit 
onderzoeken door gebruik te maken 
van wearables waarmee ze dagelijks 
contact kan meten, door smartphone 
vragenlijsten en door het analyseren 
van vriendschapsnetwerken.
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Sander de Boer
www.rug.nl/staff/s.w.de.boer

“Als ik mijn werk
goed doe, ben ik zo
onzichtbaar mogelijk”



Ieder nummer van het GMW magazine kijken we 
ook in de wereld achter het onderzoek. Wat is er 
voor nodig om een optimale onderzoeksomgeving te 
realiseren? Begin 2018 zijn binnen de faculteit een 
aantal diensten en stafmedewerkers samengevoegd 
in de afdeling Research support BSS. Eén van de 
medewerkers binnen die nieuwe afdeling is Sander 
de Boer. Hij is beleidsmedewerker, met name op het 
terrein van onderzoek. 

“Veel beleidswerk gebeurt op de achtergrond, buiten het 
zicht van de onderzoeker. Als ik mijn werk goed doe, ben 
ik zo onzichtbaar mogelijk”, vertelt Sander de Boer. “Ik 
werk vooral met het faculteitsbestuur en de directeuren. 
Een belangrijke taak is het ondersteunen van onze decaan 
Kees Aarts, binnen de faculteit en daarbuiten. Bijvoorbeeld 
als secretaris van het landelijk Discipline overleg Sociale 
Wetenschappen. Onze decaan - en dat weten veel mensen 
niet - is voorzitter van dit overleg waarin alle decanen van 
de sociale faculteiten in Nederland spreken over actuele 
thema’s die de hele sociale wetenschappen in Nederland 
aangaan. Denk aan de ethische code voor de sociale 
wetenschappen en richtlijnen voor datamanagement. 
Of aan meer strategische thema’s als een nieuw sectorplan 
sociale wetenschappen en de positionering richting het 
ministerie en subsidieverstrekkers.” 

Het meer zichtbare werk van een beleidsmedewerker zijn 
bijvoorbeeld de onderzoeksvisitaties. Iedere zes jaar worden 
de onderzoeksinstituten beoordeeld door een externe 
commissie. De Boer: “Ik begeleid de onderzoeksdirecteuren 
en het faculteitsbestuur bij het hele traject. Onlangs hebben 
we de visitatie bij het Heymans instituut (Psychologie) 
afgerond en we maken ons op voor de visitatie van het 
Nieuwenhuis instituut (Pedagogische wetenschappen en 
onderwijskunde) aan het einde van dit jaar. Volgend jaar is 
Sociologie aan de beurt.”

Sander de Boer promoveerde in Nijmegen in de 
Wijsbegeerte,met als specialisatie de vroege geschiedenis 
van de wijsgerige psychologie. Via hoogleraar Lodi Nauta 
kwam hij als post-doc in Groningen terecht waar hij 
uiteindelijk een Veni-beurs kreeg om onderzoek te doen 
naar verbeeldingskracht binnen het denken. “Na die periode 
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#onderzoeksondersteuning

vroeg ik mij af of ik verder wilde in de filosofie of dat ik 
mij weer wilde verbreden. Het is dat laatste geworden 
met filosofie als hobby-project." Uiteindelijk kwam hij 
terecht bij de Faculteit GMW waar hij meeschreef aan het 
Onderwijsbeleidsplan en ondersteunde bij verschillende 
onderwijsvisitatietrajecten. Langzaam is het beleidswerk 
verschoven richting het onderzoek en raakte de onderwijs-
beleidskant op de achtergrond. “Die filosofische basis 
waarbij je leert open te staan voor verschillende meningen, 
en argumenten en belangen af te wegen, bleek eigenlijk 
perfect voor de rol van beleidsmedewerker”, aldus Sander. 
“Ik maak er iedere dag weer gebruik van!” 

Ook het feit dat hij heeft gewerkt voor zowel afdelingen 
als het faculteitsbestuur vindt Sander een pré. “Je krijgt 
een breed beeld van wat er gebeurt binnen de faculteit, 
waar belangen liggen en waar mogelijkheden liggen voor 
samenwerking. Zoals bijvoorbeeld op het terrein van 
datamanagement.”

Datamanagement is volgens Sander momenteel echt hét 
thema binnen de onderzoeksondersteuning. De kaders 
op dit dossier zijn erg verzwaard de afgelopen jaren. 
Subsidieverstrekkers hebben hun strengere voorwaarden, 
juridisch moet het afgedekt zijn, data moet veilig opgeslagen 
worden en ook nog voldoen aan de normen van de ethische 
commissies. “Je wordt als onderzoeker twee richtingen in 
getrokken. Aan de ene kant zorgvuldigheid en privacy, en 
aan de andere kant moet je data delen en openstellen.” 
Binnen de nieuwe afdeling Research Support is het dossier 
datamanagement dan ook een speerpunt. “Daar ligt voor mij 
persoonlijk én voor de afdeling een grote uitdaging. Ik werk 
hierin nauw samen met Jacob Jolij, hoofd van de afdeling. 
Wij vertalen de landelijke en universitaire richtlijnen naar 
de praktijk op onze faculteit en helpen onderzoekers actief 
te komen tot een uitgebalanceerd antwoord. Onderzoekers 
hoeven zo het wiel niet in hun eentje uit te vinden.” 

Om het onderzoekers nog makkelijker te maken ontwikkelt 
de afdeling op dit moment een research-portal. In de portal 
wordt de hele onderzoekscyclus van aanvraag, ethische 
toetsing tot data-opslag bij elkaar gebracht. “Een uniek 
project”, volgens Sander. “We lopen hierin echt voorop. Het 
onderstreept de ambities die we hebben in Groningen!”



De dynamiek van 
sociale netwerken 
en individueel 
gedrag 
gemodelleerd

20 – GMW Magazine

#promotie uitgelicht

Op 28 mei 2018 promoveerde methodologe Nynke Niezink 
cum laude op haar proefschrift ‘Modeling the dynamics 
of networks and continuous behavior’. Zij heeft voor haar 
onderzoek een model ontwikkeld waarmee de dynamiek 
van sociale netwerken en de - op continue schaal gemeten 
- eigenschappen van de actoren in netwerken bestudeerd 
kan worden.
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Sociale relaties tussen mensen, organisaties of landen, en de 
eigenschappen (het gedrag, de prestatie, etc.) van deze sociale 
actoren zijn niet statisch: ze veranderen over de tijd in wederzijdse 
samenhang. Iemand kan bevriend raken met een ander vanwege 
een gedeelde interesse, of zijn eigen interesses veranderen naar 
aanleiding van interacties met zijn vrienden. Het eerste is een 
voorbeeld van sociale selectie, een proces waarbij actoren hun relaties 
veranderen op basis van de eigenschappen van andere actoren. Het 
tweede is een voorbeeld van sociale beïnvloeding, een proces waarbij 
het gedrag van actoren beïnvloed wordt door de actoren met wie zij 
een relatie hebben.

Het stochastisch actor-georiënteerde model is ontwikkeld om 
dergelijke dynamiek statistisch te modelleren, gebaseerd op 
herhaalde metingen van netwerken en actoreigenschappen. 
Niezink heeft dit model uitgebreid voor actoreigenschappen die op 
continue schaal gemeten zijn. In de gezondheids-, onderwijs- en 
organisatiesociologie zijn veel actoreigenschappen van nature 
continu, en is men geïnteresseerd in het effect van netwerken op 
individueel gedrag. Het nieuwe model is dus breed toepasbaar.
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Hidde Ozinga, 
GMW student
van het jaar



Uitstekende studieresultaten (cum laude), een indruk-
wekkende lijst met nevenactiviteiten en een overtuigende 
pitch waren voor de universitaire jury voldoende 
argumenten om Hidde Ozinga te verkiezen als GMW 
student van het jaar 2018. “De verkiezing is een soort 
persoonlijke ‘validation’ voor mij. Ook omdat docenten 
het vertrouwen in je uitspreken”, aldus Hidde die bewust 
koos voor veel activiteiten naast zijn studie. “Alle kansen 
heb ik aangegrepen en ik heb daar op zowel persoonlijk 
vlak als inhoudelijk veel van geleerd." Zo begeleidde 
hij als buddy nieuwe buitenlandse studenten, maakte 
deel uit van de opleidingscommissie, nam deel aan 
verschillende onderzoeksgroepen, en vervulde diverse 
studentassistentschappen. 

Twee masters
“Ik begon na mijn bachelor (Pedagogische Wetenschappen) 
aan de master Onderwijskunde met het idee dat ik 
terecht zou komen binnen een onderwijsorganisatie." 
De verschillende studentassistentschappen en ook een 
onderzoeksstage maakte hem echter steeds enthousiaster 
voor de onderzoekskant van het vakgebied. “Binnen het 
Gazelle-project - een GION-onderzoek naar begrijpend lezen 
in het voortgezet onderwijs - deed ik als student-assistent al 
veel onderzoekservaring op. Hier heb ik enorm veel geleerd 
en de kans gekregen bij te mogen dragen aan congressen 
en artikelen.” Met een tweede master wilde hij zich daarom 
meer richten op een carrière in de wetenschap. De keuze 
viel op de nieuwe master Youth, Society & Policy waarbij de 
kleinschaligheid en de grote interactie tussen studenten en 
docenten voor Hidde doorslaggevend waren.

Seksuele minderheidsjeugd
Twee vakken binnen de master sprongen er voor Hidde uit: 
Youth Transitions, gegeven door dr. Tina Kretschmer, dat 
gaat over jeugd in de overgang van adolescentie naar de 
jongvolwassenheid vanuit een intercultureel perspectief, 
en het vak Minority Youth, van dr. Laura Baams. “Binnen dit 
laatste vak draait het om de gevolgen van het opgroeien met 
een minderheidsstatus, en in het bijzonder een seksuele 
minderheidsstatus en wat dit betekent voor jongeren die 
bijvoorbeeld biseksueel of homo zijn”, vertelt Hidde. Hij liet 
zich voor zijn pitch voor de student van het jaar-jury ook 
inspireren door dit thema: “Ik gaf daar een presentatie over 
‘seksuele minderheidsjeugd in Nederland’ met de conclusie: 
helaas is Nederland niet altijd zo tolerant als we graag willen 
denken dat we zijn.” 

Aan de slag als promovendus
Zijn YSP-masterstage binnen de onderzoeksgroep van 
docent Tina Kretschmer leidde hem uiteindelijk definitief 
richting de wetenschap. Hidde: “Vorige zomer haalde zij een 
ERC-Starting Grant binnen voor haar project 'Ghosts from 
the past: Consequences of adolescent peer experiences 
across social contexts and generations'. Dit bood mij 
heel veel kansen om mee te werken aan de opzet van zo’n 
groot, diepgaand onderzoek. Het maken van code-boeken, 
helpen bij het schrijven van toelichtingen voor de ethische 
commissie, literatuurstudies doen. Ik kreeg echt een inkijkje 
in de onderzoeksgroep.” Na de zomer krijgt zijn werk binnen 
Tina’s ERC-project een vervolg. Hij gaat voor vier jaar aan 
de slag als promovendus, de eerste stap in een carrière in de 
wetenschap.

Van studentassistent naar
carrière in wetenschap
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#student van het jaar

“Enorm gaaf”, dat was de enthousiaste reactie van Hidde Ozinga op het nieuws dat juist hij verkozen 
was als Student van het Jaar van de faculteit GMW. Na zijn master Onderwijskunde werkt Hidde 
momenteel aan de afronding van zijn tweede Groningse master: Youth0-21, Society & Policy. De volgende 
stap is een PhD-positie binnen de onderzoeksgroep Jeugd als Sociaal Verschijnsel waar hij in oktober 
aan gaat beginnen.



Het is sexy onder methodologen van de psychologie: de 
netwerkanalyse. Die benadering gaat er niet langer van uit 
dat één onderliggende oorzaak verschillende symptomen, 
bijvoorbeeld van depressie, veroorzaakt. Nee, het zijn de 
symptomen, die elkaar beïnvloeden en de relaties tussen de 
symptomen kunnen bij iedereen anders liggen. “Als ik slecht 
slaap”, legt Laura Bringmann het idee uit, “dan is de kans 
groter dat ik me somber ga voelen. Dat komt niet door een 
stoornis dat ik me somber voel, maar het slecht slapen zelf 
heeft invloed op hoe ik mij voel.”

Hip en verwarrend
Sinds enkele jaren zijn er apps waarmee je je emoties 
kunt bijhouden. “Mensen kunnen steeds beter meten hoe 
het met hen gaat. Dergelijke apps worden ook gebruikt 
bij wetenschappelijk onderzoek. Ook om te kijken of de 
verzamelde data bij een persoon voorspellende waarde 
hebben, bijvoorbeeld bij het ontstaan of verergeren van een 
depressie.” Laura Bringmann ontwikkelde voor haar PhD, 
afgerond in 2016 in Leuven, onder meer een statistisch 
model bedoeld om patronen van wisselwerking tussen 
verschillende symptomen te analyseren. 
Netwerkanalyse, legt ze uit, zijn data verwerkt tot plaatjes 
die interacties laten zien. “Hip, maar ook heel verwarrend. 
Mensen hebben het over netwerken, maar bedoelen vaak 
simpele correlaties. Elk model met meerdere variabelen 

“Ik wil weten wat
we kunnen met data
die we nu zo makkelijk 
kunnen verzamelen”
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#youngacademygroningen

Psycholoog en methodoloog Laura Bringmann doet theoretisch en statistisch georiënteerd psychologisch 
onderzoek. Dat lijkt misschien abstract, maar de onderzoekster wil kunnen bijdragen aan betere 
behandelingen voor mensen met psychische aandoeningen. En ze wil zich graag inzetten voor een beter 
wetenschapsbeleid.

kun je neerzetten als een netwerk. Daarom heb ik mijn 
proefschrift genoemd: ‘Dynamical networks in psychology: 
More than a pretty picture?’ Het kenmerkt de filosoof in 
Laura Bringmann: zichzelf en anderen de vraag stellen 
wat gemeten wordt. Of dat voldoende zegt over de 
werkelijkheid? 

Praktijk is nabij
Sinds november 2016 haalt ze haar hart op in Groningen 
als assistent professor. “Onverwacht kwam die droomplek 
vrij. Een loopbaantraject met uitzicht op een vaste 
aanstelling. Statistiek en psychometrie in interdisciplinaire 
samenwerking met wiskundigen en methodologen. In 
nauwe samenwerking met hele goede klinisch psychologen, 
zoals Peter de Jonge van de RUG en Marieke Wichers in het 
UMCG. Een plek om iets nieuws op te zetten, waar we ook 
kunnen testen met patiënten. Ik wil weten wat we kunnen 
met de data die we nu zo makkelijk kunnen verzamelen. 
Welke vragen we moeten stellen om early warning signals te 
ontwikkelen voor patiënten.” 
Early warning signals waarschuwen patiënten als hun 
klachten de verkeerde kant op gaan en er iets moet worden 
ondernomen. “In Groningen is de klinische praktijk nabij 
de universiteit. Ik spreek regelmatig af met therapeuten en 
patiënten op het UMCG.”

24   GMW Magazine



Laura Bringmann 
www.rug.nl/staff/l.f.bringmann
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Beurzen op maat
Haar enthousiasme en energie is niet onopgemerkt 
gebleven. Laura Bringmann is geselecteerd als lid van 
de Young Academy Groningen (YAG). Deze club zeer 
getalenteerde en ambitieuze jonge onderzoekers uit allerlei 
vakgebieden wil gezamenlijk de wetenschap verbreden, 
verrijken en verbeteren. “We organiseren events, met 
vragen als: hoe bedrijven we goede wetenschap, hoe 
presenteren we onze resultaten? Hoe leuk zou het zijn om 
interdisciplinaire workshops te organiseren voor jonge 
onderzoekers. Elk vakgebied heeft eigen methoden, wat kun 
je daarvan leren? Ik hoop te gaan deelnemen aan de policy 
workgroup. Die kijkt samen met decanen van faculteiten 
en het College van Bestuur hoe het wetenschapsbeleid van 
de RUG en landelijk te verbeteren zijn. Ik zou graag willen 
dat beurzen beter op maat gesneden worden zodat de 
slagingspercentages bij aanvragen ook hoger worden.”
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Sociaal netwerk betrekken
“Uiteindelijk wil ik er aan bijdragen dat we mensen met 
psychische aandoeningen als depressie of angststoornissen, 
beter kunnen behandelen. Ik vind dat we psychische 
klachten veel te veel herleiden naar het individu. We moeten 
juist de sociale context meer meenemen.” Bringmann vindt 
dan ook dat het sociale netwerk van cliënten veel meer bij 
de behandeling betrokken moet worden. Voor haar 
eigen werk betekent het de vraag welke data nodig zijn om 
de brug te slaan tussen het sociale netwerk en emoties die 
mensen ervaren. 

De faculteit GMW heeft besloten om in 
navolging van de YAG te starten met een Young 
Enthusiastic Social Scientists - Behavioural 
and Social Sciences (YESS BSS). De YESS 
BSS zal zich richten op het vergroten van de 
zichtbaarheid van jong talent op het gebied van 
onderzoek, valorisatie en onderwijs. Tevens 
zullen de YESS BSS leden betrokken worden bij 
het facultair onderzoeks- en onderwijsbeleid. De 
werving en selectie van leden start binnenkort.
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Maaike Nauta en Casper 
Albers adjunct-hoogleraar
Maaike Nauta is deze zomer benoemd 
tot adjunct-hoogleraar Klinische 
psychologie. Zij zal onderzoek gaan 
doen naar de factoren en mechanis-
men die bijdragen aan het ontstaan 
en de instandhouding van veel voor-
komende psychische aandoeningen 
bij kinderen en jongeren, waaronder 
angststoornissen en angst-gerelateer-
de klachten. Naast haar werk aan 
de RUG, is zij als GZ psycholoog 
verbonden aan Accare, een instelling 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie
Casper Albers is benoemd tot adjunct- 
hoogleraar Toegepaste statistiek en 
datavisualisatie. Zijn onderzoek richt 
zich op ontwikkeling van statistische 
modellen voor toepassingen binnen 
de sociale wetenschappen. 
Daarnaast is hij geïnteresseerd in 
wetenschapscommunicatie, 
waarbij datavisualisatie een 
essentiële rol speelt.

SOCIOLOGIE GRONINGEN 80 JAAR
12 OKTOBER 2018

KOOP UW KAARTEN VOOR HET LUSTRUM VIA DE WEBSITE!

GRAND THEATRE, GROTE MARKT 35, GRONINGEN

EEN GEVARIEERD PROGRAMMA VAN LEZINGEN, WORKSHOPS, EEN 
BUFFET, CABARET EN LIVE MUZIEK VOOR SLECHTS €15,- P.P. 

WWW.RUG.NL/GMW/SOCIOLOGIE/80JAAR

80 jaar Sociologie
De Groningse sociologie bestaat 
80 jaar. Op vrijdag 12 oktober 
2018 viert de afdeling dit met een 
lustrumprogramma in het Grand 
Theatre. Tijdens het lustrum staan de 
vijf thema’s die Groningse sociologen 
onderzoeken centraal: Sociale 
netwerken van jongeren, Normen 
en netwerken, Sociale netwerken, 
Duurzame samenwerking en Gezond 
en gelukkig ouders worden. Bij elk 
thema spreekt een staflid, alumnus 
en promovendus. Ook is er een korte 
lezing van het jonge VVD-kamerlid 
en alumnus Dennis Wiersma, een 
lezing over de Grenzen aan groei 
van de Vlaamse hoogleraar Patrick 
Deboosere en cabaret van alumnus 
Timo Septer. 
www.rug.nl/gmw/sociologie/80jaar

Cheiron Book Prize 2018 voor 
Maarten Derksen
Het vorig jaar verschenen boek 
van Maarten Derksen (afdeling 
Psychologie, Theorie en geschiedenis) 
Histories of Human Engineering: 
Tact and Technology (Cambridge 
University Press) is bekroond met de 
prestigieuze Cheiron Book Prize 2018 
van de internationale vakvereniging 
voor historici van gedrags- en 
maatschappijwetenschappen.
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Column van Alexander Minnaert

Passend onderwijs
in Nederland:
(nog) een brug te ver? 
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Deze beleidskaders benadrukken het algemene belang van 
‘Education for all’ en het streven naar onderwijs dat tezamen 
gegeven wordt aan leerlingen met beperkingen en aan hun 
(didactische) leeftijdsgenoten zonder beperkingen. Pas als 
meer intensieve, gespecialiseerde hulp nodig is, zouden 
scholen moeten doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. 

In de praktijk betekent dit dat er meer leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften in een klas zitten dan voorheen en 
dat de verschillen tussen leerlingen binnen een reguliere
klas zijn toegenomen. De werkdruk voor leerkrachten is ook
flink toegenomen. Veel leraren voelen zich niet handelings-
bekwaam genoeg omdat de ondersteuningsbehoeften te 
uiteenlopend zijn: van etnische verschillen, taalproblemen, 
leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele 
problemen, communicatieproblemen tot sensomotorische 
beperkingen, verstandelijke beperkingen, enz. Het 
vertrouwen in het succes van het passend onderwijs is bij 
vele leerkrachten behoorlijk gezakt.

“Passend onderwijs is mislukt” (NOS), “Te weinig onder-
steuning voor zorgleerlingen” (NOS), “Scholen modderden 
te lang aan met zorgenkind” (Leeuwarder Courant) zijn maar 
enkele recente, typerende kreten in de media. Moeten we 
dat passend onderwijs nog wel als het toch foute boel lijkt te 
zijn? Werkt het passend onderwijs wel? 

Mijn standpunt in deze is dat het passend onderwijs (nog) 
niet geïmplementeerd is zoals bedoeld. Als de implementatie 
te wensen overlaat, dan is het volstrekt onrealistisch en 
zelfs een perverse meetpretentie om na te gaan of er overal
positieve leer- en gedragsopbrengsten zijn. Passend onder-
wijs ontwerpen en organiseren kost tijd. Het is in vele 
gevallen nog te vroeg om de effectiviteit van passend 
onderwijs na te kunnen gaan, ook omdat de aansluiting 
tussen de (jeugd)zorg en passend onderwijs ook nog niet 
op punt staat. 

Wanneer het passend onderwijs direct aansluit bij de 
behoefte van de school en deze ook ruim de tijd krijgt om 
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Passend onderwijs
in Nederland:
(nog) een brug te ver? 

de veranderingen goed te onderzoeken en door te voeren, 
dan blijkt uit onderzoek dat er meer commitment is bij 
het team en verbeteren op lange termijn zowel de leer- en 
gedragsopbrengsten. Ongunstig voor een implementatie 
is wanneer niet alle partijen hierin betrokken worden 
en er verschillende snelheden zijn waarmee e.e.a. wordt 
geïmplementeerd. De kans op weerstand neemt dan toe en 
dat kan nadelige gevolgen hebben. De implementatie kan 
stagneren of zelfs tegengestelde effecten oogsten, zoals 
juist slechtere prestaties, een afname van de motivatie 
bij leerkrachten en leerlingen met burn-out of drop-out 
als negatieve “opbrengst”. Wanneer op dat moment het 
resultaat van passend onderwijs gemeten wordt, lijkt het 
mislukt te zijn. Nagaan of een implementatie wel goed 
verlopen is, wordt (in de gehele samenleving) vaak over 
het hoofd gezien en dan wordt het kind met het badwater 
weggegooid. Funest!

Wat is er dan nodig om de implementatie van passend 
onderwijs te optimaliseren en een brug te slaan tussen zorg 
en onderwijs? Vanuit een gezamenlijke visie, coöperatie en 
continue professionalisering is er veel groei in de kwaliteit 
van het onderwijs en de zorg te verwezenlijken. Die kreet 
om samenwerking in het onderwijs is niet nieuw, evenmin 
het streven naar professionalsering en visie. Ook in de 
jeugdsector is het structureel verbinden van alle 
factoren een actueel leidmotief. Cruciaal in de 
aansluiting tussen jeugdzorg en passend 
onderwijs is de absolute wil en ambitie van 
verschillende instanties in de ketenzorg 
(gemeenten, zorg, onderwijs) om 
duurzaam samen te werken in het 
belang van het kind, de jongere, 
de thuiszitter. We bouwen 
bruggen “op weg naar” 
passend onderwijs, 
maar we zijn er 
nog niet. 

Column is
gebaseerd op

het artikel ‘Van
‘ieder voor zich’, via

samenwerken, op weg
naar coöperatief werken in 

de onderwijsketen’ dat is
verschenen in het themanummer

‘50-jaar afdeling Orthopedagogiek’
in het tijdschrift Orthopedagogiek:

Onderzoek en Onderwijs.

www.rug.nl/staff/a.e.m.g.minnaert/

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 wordt beoogd dat leerlingen met een beperking in 
het regulier onderwijs blijven zolang dit mogelijk is. In lijn met de declaratie van het ‘Salamanca 
Statement and Framework for Action’ (UNESCO, 1994) en de ‘UN Convention on the Rights of Persons 
with a Disability’ (United Nations, 2006) wordt aangestuurd op een meer inclusieve samenleving en 
derhalve ook op meer inclusief onderwijs.



Mw. D.J. Jansma
This is wrong, right?: The role of 
moral components in anti- and 
prosocial behaviour in primary 
education
Promotors: prof. dr. M.P.C. van der 
Werf, prof. dr. T. Malti
25 januari 2018

Dhr. E.W. Meerholz
The ‘other’ side of compassion
Promotor: prof. dr. R. Spears
29 januari 2018

Mw. C. Bartelink
Dilemmas in child protection
Promotors: prof. dr. T.A van Yperen, 
prof. dr. E.J. Knorth
1 februari 2018

Mw. M. Sondang Silitonga
Corruption in Indonesia
Promotor: prof. dr. R.P.M. Wittek
8 februari 2018

Dhr. S. de Jong
Metacognition in psychotic disorders
Promotors: prof. dr. G.H.M. 
Pijnenborg, prof. dr. A. Aleman, 
prof. dr. M. van der Gaag
8 februari 2018

Mw. A.S.M. Niesen 
New rules, new tools
Promotor: prof. dr. R.R. Meijer
15 februari 2018

Mw. D. Piersma
Fitness to drive of older drivers with 
cognitive impairments
Promotors: prof. dr. W.H. Brouwer, 
prof. dr. O.M. Tucha, prof. dr. D. 
de Waard
26 februari 2018

Mw. E.C.M van Rooij
Secondary school students’ university 
readiness and their transition to 
university
Promotor: prof. dr. W.J.C.M van 
der Grift
15 maart 2018

Promoties 2018  januari - juli 2018
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Mw. R.A.M. Neimeijer
Has food lost its attraction in anorexia 
nervosa?
Promotor: prof. dr. P.J. de Jong
29 maart 2018

Dhr. U. Böhm
Optimal bounds, bounded optimality
Promotor: prof. dr. E.J. Wagenmakers
5 april 2018

Mw. H.M. Banis
Stressing reward: Does sex matter?
Promotor: prof. dr. M.M. Lorist
19 april 2018

Mw. A.J. Boevé
Implementing assessment 
innovations in higher education
Promotors: prof. dr. R.R. Meijer, 
prof. dr. R.J. Bosker
14 mei 2018

Mw. A.T. Steenbakkers
‘‘What I really needed was a voice’: 
The psychosocial needs of youth in 
family foster care and the impact 
of traumatic experiences
Promotor: prof. dr. H.W.E. Grietens
17 mei 2018

Mw. R. van Donkersgoed
Social cognition and treatment in 
psychosis
Promotors: prof. dr. G.H.M. 
Pijnenborg, prof. dr. A. Aleman
24 mei 2018

Mw. L.I.M. Lenferink
The disappearance of a significant 
other
Promotors: prof. dr. A. de Keijser, 
prof. dr. P.A. Boelen
24 mei 2018

Mw. N.M.D. Niezink
Modeling the dynamics of networks 
and continuous behavior
Promotor: prof. dr. T.A.B. Snijders
28 mei 2018

Mw. L.D. Akello
Adopting the child-centred pedagogy 
for teaching reading and writing
Promotor: prof. dr. M.C. Timmerman
4 juni 2018

Mw. A. van Mourik Broekman
An experimental approach to group 
growth
Promotors: prof. dr. T.T. Postmes, 
prof. dr. E.H. Gordijn
11 juni 2018

Mw. E.C.C. van Os
Best interests of the child-
assessments for recently arrived 
refugee children
Promotors: prof. dr. mr. M.E. 
Kalverboer, prof. dr. E.J. Knorth
14 juni 2018

Mw. B.M. Armenta Gutiérrez
Stepping into old age
Promotors: prof. dr. N. van Yperen, 
prof. dr. T.T. Postmes, prof. dr. S. 
Scheibe
21 juni 2018

Mw. J. Rachl
Unconscious bonding
Promotor: prof. dr. N. van Yperen
9 juli 2018



Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen   31

Onderzoeksorganisatie
Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen

Faculteitsbestuur
Decaan:
Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) Aarts
Vice-decaan:
Prof. dr. K. (Klaas) van Veen
Portefeuillehouder Middelen:
dr. R.J. (Rita) Landeweerd 
Student Assessor:
S. (Stan) Wolbers

faculteitsbestuur.gmw@rug.nl

Psychologie
Heymansinstituut
Onderzoeksdirecteur: 
Prof. dr. E.H. (Ernestine) Gordijn
dir-onderzoekpsych@rug.nl

Pedagogische wetenschappen
en Onderwijskunde
Lerarenopleiding
Nieuwenhuisinstituut
Onderzoeksdirecteur:
Prof. dr. H.W.E. (Hans) Grietens
h.grietens@rug.nl

Sociologie
ICS / Sociologisch Instituut 
Onderzoeksdirecteur: 
Prof. dr. D.R. (René) Veenstra 
d.r.veenstra@rug.nl 

Graduate School of Behavioural 
and Social Sciences 
Directeur:
Prof. dr. M.E. (Marieke) Timmerman 
gradschool.bss@rug.nl 

Heeft u vragen over het onderzoek 
aan de Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen 
of bent u geïnteresseerd in een 
samenwerking met onderzoekers 
van de faculteit, neemt u dan 
contact op met:

Camilla Schaafsma
Faculty BSS Funding Officer
c.e.schaafsma@rug.nl
050 363 7620
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