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Erik Knorth,

Beste alumni orthopedagogiek,

hoogleraar Orthopedagogiek

Voor u ligt het eerste exemplaar
van de Nieuwsbrief voor de alumni orthopedagogiek. Deze brief
bestaat uit een aantal artikelen.
Tevens houdt deze Nieuwsbrief u
op de hoogte van onze vertrekkende en nieuwe medewerkers,
nieuwe uitgaven, promoties/
proefschriften, oraties, prijzen die
zijn uitgereikt etc.
Wij hebben de intentie om deze
brief 2 x per jaar uit te geven. Een
keer in december en een keer in
juli. Wanneer u een bijdrage wilt
leveren bent u van harte welkom.
U kunt uw bijdrage sturen aan
alumni.ortho@rug.nl
Wij hopen dat u deze brief met
belangstelling zult lezen,
Cintha de Jong

Mededelingen
Voor de agenda:
Op 31 maart wordt er een
alumnidag georganiseerd.
Op de website kunt u de
vorderingen hieromtrent
volgen.

Een bronzen plak!
Als voormalig voorzitter (tot 1 september j.l.) van
de afdeling Orthopedagogiek is mij gevraagd in dit
eerste Nieuwsbulletin voor de Alumni Orthopedagogiek iets te vertellen over onze opleiding.
Wat dan meteen bij me opkomt, is de enorme groei
die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ik
ga zo’n acht jaar terug toen ik, na vele jaren werkzaam te zijn geweest aan de Universiteit Leiden,
startte in Groningen. In september 2003 bedroeg de
instroom aan nieuwe studenten in (wat toen nog
heette) de doctoraalopleiding 90 personen; afgelopen september stroomden 183 jonge mensen in op
weg naar hun MSc titel, een toename met ruim 100
%. Eind 2003 waren er 36 medewerkers in dienst bij
Orthopedagogiek, momenteel zijn dat er 75 (waarbij

de zgn. buitenpromovendi niet zijn meegeteld). In
2003 werden 33 wetenschappelijke publicaties gerealiseerd (waarvan 14 internationaal), in 2010 waren
dat er 110 (waarvan 80 internationaal).
Vanuit de afdeling worden inmiddels, naast het
basisprogramma Orthopedagogiek met haar drie
specialisaties:
> zorg voor kinderen met emotionele en gedragsproblemen,
> zorg voor kinderen met onderwijs- en leerproblemen, en
> zorg voor personen met beperkingen, twee internationale Masterprogramma’s aangeboden, te
weten:
- communication and congenital deafblindness, en
- visual impairment: assessment and support.
Tevens is er inbreng in de facultaire Research Masteropleiding ‘Behavioural and Social Sciences’.
Nauw verbonden met Orthopedagogiek is het eind
2008 opgerichte Universitair Ambulatorium Groningen (UAG). We zien daar een grote waaier aan
activiteiten waarin de relatie tussen de opleiding
en de pedagogische zorgpraktijk wordt versterkt.
Van het UAG maakt een aantal expertisecentra deel
uit: groepen medewerkers die over een specifieke
deskundigheid beschikken en deze inbrengen in
opleiding, onderzoek en dienstverlening. Het gaat
om deskundigheid op het gebied van doofblindheid,
asielzoekerskinderen, thuisbegeleiding (Portage
programma Nederland), meervoudig beperkte
personen, vroege ontwikkelingsdiagnostiek, en
dyslexie.
vervolg op pagina 2
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Mensen helpen!
Er werden de afgelopen jaren voorts enorme
bedragen aan subsidies binnengehaald om
praktijkrelevant onderzoek te doen. We ontvingen mooie prijzen, organiseerden goed bezochte (internationale) congressen, sloten samenwerkingscontracten met grote zorg- en
onderwijsinstellingen, benoemden nieuwe
hoogleraren, en begeleidden en feliciteerden
een almaar groeiend aantal promovendi.
Orthopedagogiek Groningen was en is, om
het eens populair te zeggen, booming.
Wat ons echter de afgelopen jaren in
toenemende mate begon dwars te zitten
was dat we dit niet terugzagen in een van
de ‘lijstjes’ die gemaakt worden over het
universitaire reilen en zeilen: al een aantal
jaren stond de Groningse pedagogiek in de
onderwijsenquête van Elseviers Weekblad
op de laatste plaats. Deze enquête vraagt
studenten in het hele land naar hun oordeel over de universitaire opleidingen. Wij
waren er een meester in om te uit te leggen
dat zo’n enquête “ook maar een momentopname is”, “de uitslag afhankelijk is van wie
toevallig geënquêteeerd zijn”, “de cijfers
van de opleidingen heel dicht bij elkaar liggen”, enz. enz. Klopt allemaal, maar lekker
zat het ons niet. Zowel op het niveau van de
faculteit (prof. Wied Ruijssenaars) als op
het niveau van de directie van ons departement (prof. Sip Jan Pijl) werden plannen
gemaakt en uitgevoerd om de kwaliteit van
het onderwijs te optimaliseren.

Begin oktober kwam Elsevier weer met
haar enquête-resultaten, en wat zagen we?
De Groningse pedagogiek was (samen met
Leiden J) in de top-3 beland van best beoordeelde opleidingen. Loon naar werken?
Ja natuurlijk, want we doen ons stinkende
best! Causaal verband? We don’t know…
Enfin, deze bronzen plak is binnen. Op
naar het goud!

Theo Leusink,
gedragsdeskundige Vitree
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Vanaf mijn 10e levensjaar wist ik wat
ik wilde gaan doen. Het heeft me veel
studiejaren gekost om te bereiken wat ik
nu doe. Ik ben begonnen met het MBOSPW, vervolgens het HBO-MWD en toen
orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit
van Groningen. Doordat ik naast alle
opleidingen direct ook in de zorg aan het
werk ben gegaan, had ik al een aanzienlijk
aantal jaren ervaring toen ik de opleiding
orthopedagogiek afrondde. Ik wilde naast
mijn studie zoveel mogelijk werken binnen de zorg om mijn passie uit te kunnen
voeren en ervaring op te doen. Mijn passie
was en is zeer sterk, het heeft me gebracht
waar ik nu ben.
Sinds maart 2007, na de afronding van de
studie orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen, ben ik gestart als
gedragsdeskundige bij Vitree. Vitree biedt
hulp aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling of gedragsproblemen hebben. Het gaat om kinderen met en
zonder een licht verstandelijke beperking.
De hulp richt zich op het hele gezin, ouders
worden intensief betrokken bij de behandeling. Ons uitgangspunt is om de hulp
zo mogelijk in de thuissituatie te bieden.
Met circa 700 medewerkers werken we
vanuit meer dan 60 behandellocaties in
drie regio’s: West-Overijssel, Almere en het
overige deel van Flevoland. Vitree is tevens
aanbieder van pleegzorg in de provincie
Flevoland.

Bij de start van deze functie kreeg ik de
verantwoordelijkheid over ongeveer 50
cliënten, verdeeld over 6 locaties waarbij ik
aansturing geef aan 30 groepsleiders. De
cliënten op mijn locaties zijn in behandeling binnen residentiële behandelgroepen
en dagbehandeling. Als gedragsdeskundige ben ik verantwoordelijk voor het
gehele behandelproces, vanaf de start van
opname tot de terugplaatsing naar huis
of naar een andere vorm van hulp. Samen
met een teammanager geef ik sturing aan
de behandeling, die door de groepsleiders
wordt uitgevoerd. In mijn functie werk
ik hoofdzakelijk met teams waardoor je
zicht moet hebben op teamprocessen en
dit tevens als een uitdaging moet zien. Als
behandelverantwoordelijke zit ik behandelplanbesprekingen voor, die ik ontwikkel
in samenwerking met de jongere, diens
ouders en groepsleiding. De gedragsdeskundige:
> Is verantwoordelijk voor een optimaal
inhoudelijk behandeltraject;
> Begeleidt inhoudelijk en coacht sociaal
pedagogisch hulpverleners;
> Initieert en voert (aanvullend)
diagnostisch onderzoek uit;
> Draagt bij aan zorginhoudelijke
beleidsontwikkeling en
wetenschappelijk onderzoek en
adviseert gevraagd en ongevraagd de
regiomanager;
> Is medeverantwoordelijk voor een goede
communicatie en samenwerking.

met behandeling, begeleiding van collegae
gedragsdeskundigen en inhoudelijk beleid.
Doordat mijn functie al snel is uitgebreid,
blijft het uitdagend en leerzaam. In mijn
regio werk ik samen met een team van 5
gedragsdeskundigen, waarvan ik de oudste
ben. Dit relatief jonge team is leergierig,
gedreven en perfectionistisch. We hebben
als team een zeer goede band waarin we
elkaar ondersteunen, kritisch zijn en daar
waar nodig elkaar opvangen. Het is een
zware functie met veel verantwoordelijkheid en een hoge werkdruk. We hebben
als team gedragsdeskundigen elkaar hard
nodig, daarom hebben we oog voor elkaar
en gebruiken we veel humor om zaken te
relativeren. Het idealisme om jongeren
verder te helpen is gefundeerd in ons
team. Ondanks alle bijkomende zaken
zoals financiën, bezuinigingen rondom
de zorg vanuit de overheid en de daarop
beleidsmatige keuzes, weerhoudt ons niet
om ons te blijven richten op kwalitatieve
zorg. Binnen onze organisatie vechten we
hard voor de inhoudelijke zorg zodat er
een gezond evenwicht bestaat tussen de
financiële werkelijkheid en de kwalitatieve
zorg welke beiden van belang zijn voor een
bestaansrecht van een organisatie.
Met dit artikel heb ik een poging gedaan
om u een idee te geven van mijn werkzaamheden. Een prachtige functie, waar ik elke
dag met volle teugen van geniet met als
uiteindelijk doel: Mensen helpen!

Mijn werkdag bestaat uit het voeren van
behandelplanbesprekingen, het uitwerken
van behandelplannen, aanvragen van onderzoeken en therapieën, beleidsvoorstellen schrijven, vergaderingen met teams,
vergaderingen met collegae gedragsdeskundigen en andere disciplines binnen en
buiten de organisatie en nog veel andere
diverse taken.
Na anderhalf jaar heb ik de functie van
coördinerend staflid aangenomen. Binnen
deze functie draag ik zorg voor de supervisie van collegae gedragsdeskundigen,
adviseer de intake en houd ik me bezig
met inhoudelijke ontwikkelingen rondom
beleid en methodiek voor onze regio.
De functie als coördinerend staflid en
gedragsdeskundige maakt het afwisselend
en uitdagend aangezien ik me bezig houd
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Vertrokken en nieuwe medewerkers
Henk Lutje Spelberg heeft na 39 jaar
afscheid genomen van onze afdeling in de
vorm van een afscheidscollege in de Obergumerkerk te Winsum op 20 mei 2011. Hij
studeerde psychologie aan de Rijkuniversiteit Groningen en met name de onderzoeksvariant en met Ethologie (biologische
psychologie) als minor. Hij promoveerde
in 1987 op het topic “testen van grenzen”,
namelijk het meten van het potentieel van
mensen door hulp aan te reiken tijdens de
testtaak.

Henk lutje Spelberg is gekend als een
uiterst betrokken en zorgzame docent en
collega in de methoden en technieken van
(orthopedagogisch) onderzoek. Hij is te typeren door bescheidenheid, maar ook passie
voor het domein van “meten en weten”. Zijn
bijzondere verdiensten hebben betrekking
op instrumentontwikkeling - en normering
in de domeinen van intelligentie en ontwikkelingstesten, taalscreening, -begrip en
-productie, technisch en begrijpend lezen
en het domein van communicatie intentie
onderzoek.

Henk Lutje Spelberg

Even voorstellen

Hans Grietens, Vakgroep Orthopedagogiek
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Sinds 1 september 2010 werk ik als hoogleraar Orthopedagogiek aan de Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
Mijn domein van onderzoek en onderwijs
is de jeugdzorg, met bijzondere aandacht
voor jonge kinderen in zorg en pleegzorg. Ik
heb klinische kinderpsychologie en ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de
Katholieke Universiteit Leuven (België). Na
mijn studie heb ik twee jaren als psycholoog
gewerkt aan de afdeling Kinderpsychiatrie
van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Kort daarna, eind 1990, ben ik beginnen
werken als wetenschappelijk medewerker
aan de afdeling Orthopedagogiek van de KU
Leuven in een epidemiologisch onderzoek
over gedrags- en emotionele problemen bij
kinderen in Vlaanderen. Ik had er een tijdelijk contract en dacht dat ik na een paar jaren
de universiteit wel zou verlaten om terug te
keren naar de praktijk.
Dit liep enigszins anders. Ik heb in totaal
bijna twee decennia gewerkt aan de Leuvense universiteit, eerst als wetenschappelijk medewerker in diverse projecten over
gedrags- en opvoedingsproblemen en kindermishandeling en later, na mijn promotie
– aan de Rijksuniversiteit Groningen (1999)
– als docent en hoofddocent.
Mijn overstap naar Groningen kwam er
omdat ik van deze universiteit in 2009
onverwacht een heel mooi aanbod kreeg. Een
hoogleraarschap in de orthopedagogiek met
als focus pleegzorg! Ik vond dit een kans die
zich waarschijnlijk maar eenmaal in mijn
loopbaan zou voordoen en heb ze met beide

handen gegrepen. Ik vind de jeugdzorg een
domein met zeer grote maatschappelijke en
sociale relevantie. Kwetsbare kinderen en
gezinnen helpen een houvast te vinden in het
leven. Daar wil ik op mijn manier en vanuit
mijn perspectief als onderzoeker en docent
graag ten volle een steentje toe bijdragen.
Ik wil proberen studenten orthopedagogiek
enthousiast te maken voor dit domein van
praktijk en onderzoek en hen voorbereiden
op een professionele loopbaan hierin. De
jeugdzorg heeft gemotiveerde en bekwame
mensen nodig! Ik durf te zeggen dat ik mijn
hart aan de jeugdzorg verloren heb. Diverse
thema’s ‘roeren’ me fel – in het bijzonder de
problematiek van (dreigende) uithuisplaatsing, kindermishandeling, de turbulente levens van kinderen en jongeren in de zorg en
de manier waarop ze hun verhaal construeren. Deze beroering probeer ik aan studenten
over te brengen. Ik hoop dat dit een beetje zal
lukken de komende jaren.
Door mijn kennis van vreemde talen en mijn
interesse voor andere culturen heb ik doorheen de jaren onderzoekers en professionals
uit verschillende landen en continenten mogen ontmoeten. Dat is een groot voorrecht! Ik
ben sinds 2005 voorzitter van de ‘European
Association on Residential and Family Care
(EUSARF)’ – een groep van wetenschappers
in de jeugdzorg. We organiseren tweejaarlijks een congres. Het laatste vond in september 2010 – enkele weken na mijn komst naar
de RuG – in Groningen plaats. Verder ben ik
lid van een internationaal netwerk van pleegzorgonderzoekers en van een wetenschappe-

lijke vereniging van ‘outcome’-onderzoekers
in de jeugdzorg. Tot slot ben ik sinds 1
augustus van dit jaar verbonden als ‘senior
researcher’ aan de ‘Regional Child Protection Research Unit’ van de universiteit van
Trondheim (Noorwegen) en geef ik al enkele
jaren gastcollege over jeugdzorg in Europees
perspectief aan de ‘Université Paris-Ouest La
Défense Nanterre’.
Behalve een passie voor jeugdzorg heb ik
een passie voor literatuur, in het bijzonder
literatuur die te maken heeft met de Tweede
Wereldoorlog en zijn naweeën, reizen (met
voorop Italië, mijn lievelingsland, en Berlijn,
mijn lievelingsstad) én lekker eten en drinken. Een beetje Bourgondisch af en toe. Ik
blijf een Belg!
Suzanne Houwen is in 1999 begonnen aan
de studie Pedagogische Wetenschappen in
Groningen, waarbij zij de afstudeerrichting
Bewegingswetenschappen heeft gevolgd.
Haar afstudeerproject ging over het effect
van ritalin op de fijne motoriek van kinderen die zowel DCD als ADHD hadden. In
2008 is zij gepromoveerd op de motorische
ontwikkeling van kinderen met een visuele
beperking en de factoren die daarop van
invloed zijn. Na haar promotie heeft zij als
post-doc bij Bewegingswetenschappen
gewerkt. Op 1 januari j.l. is zij begonnen als
Universitair Docent bij de differentiatie OPB
(Ondersteuning van Personen met Beperkingen). Zij is de nieuwe coördinator voor de
bachelorwerkstukken, stagecoördinator OPB
en coördinator voor de masterthesis. Op on-

derzoeksgebied ligt haar interesse vooral bij
de relatie tussen het motorisch en cognitief
functioneren (bijv. wat voor invloed hebben
motorische beperkingen op de cognitieve
ontwikkeling?).
Prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen is per 1
september 2011 door het Nederlands Jeugdinstituut benoemd tot bijzonder hoogleraar
Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd
bij de afdeling Orthopedagogiek van de
Faculteit GMW van de Rijksuniversiteit
Groningen. Van Yperen is orthopedagoog en
als expert verbonden aan het Kenniscentrum
van het Nederlands Jeugdinstituut. Tevens
is hij tot medio 2012 werkzaam als bijzonder
hoogleraar op het terrein van het onderzoek
en de ontwikkeling van effectieve jeugdzorg
aan de Universiteit Utrecht.

Suzanne Houwen

Prof. dr. T.A. (Tom) van Yperen
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Nieuwe uitgaven
Zorg om dyslexie
L. Verhoeven, F. Wijnen, K. van den Bos & R. Kleijnen (Red.)
Met bijdragen van o.a. Kees van den Bos & Barry de Groot en Wied Ruijssenaars
In het onderwijs worden leesproblemen, meestal in combinatie met spellingproblemen, vaak al vroeg gesignaleerd. Een
adequate reactie vanuit de omgeving van het kind is noodzakelijk, zodat de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium
kunnen worden gepareerd. Dat vraagt om een aanpak van kwaliteitszorg waarbij een goede afstemming tussen ouders,
onderwijs, en gezondheidszorg essentieel is. Binnen de school gaat het om een zo vroeg mogelijke signalering en aanpak
van leesproblemen, binnen de zorg om spoedige en adequate behandeling van de gesignaleerde leesproblemen. Het is
van groot belang dat ouders in alle facetten van dit proces zijn betrokken.Dit boek geeft een kader voor kwaliteitszorg ten
behoeve van kinderen en jeugdigen met dyslexie. Hoe kunnen de diverse protocollen die ontwikkeld zijn voor signalering,
diagnostiek en behandeling van dyslexie in de praktijk, worden geoptimaliseerd?

JeugdzorgPlus. Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen
Ten Brummelaar, M.D.C., Boendermaker, L., Harder, A.T., & Knorth, E.J.
Groningen: Uitgeverij Stichting Kinderstudies.
JeugdzorgPlus is een nieuw type behandeling voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Het gaat om residentiële zorg in een beveiligde omgeving voor jeugdigen die onder toezicht staan van de kinderrechter. In dit boek wordt op basis van een systematische review van de wetenschappelijke literatuur nagegaan wat er
uit empirisch onderzoek bekend is over de inhoud en uitkomsten van dit type interventie. Speciale aandacht is er voor de
vraag welke factoren in het zorg- en behandelproces bevorderend of belemmerend werken op het realiseren van een zo
groot mogelijk behandeleffect. De auteurs zijn allen werkzaam bij Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen.

Effectenonderzoek in de gedragwetenschappen. Methodologische moeilijkheden en mogelijkheden
D. van Loon, B.F. van der Meulen en A.E.M.G. Minnaert
Voor het bestaan van effecten van hulpverleningsprogramma’s gericht op volwassenen, kinderen, ouders en gezinnen,
moet empirisch bewijs geleverd worden. Dit boek levert een bijdrage aan de wetenschappelijke discussie over goed effectonderzoek in de gedragswetenschappen. Het bevat een algemene beschouwing over de empirische methodologie,
definities van centrale begrippen en een beschrijving van ideaaltypische kenmerken van effectstudies. Omdat het ideale
(experimentele) design slechts zelden realiseerbaar is, krijgen vervolgens de praktische belemmeringen en valkuilen
ruime aandacht. Voorts wordt gezocht naar oplossingen, die een compromis vormen tussen de methodologische eisen
en praktische beperkingen. Afsluitend is er enige verdieping in technische onderwerpen. Tot de doelgroep behoren
universitaire studenten en docenten in de gedragswetenschappen en een ieder die in de onderzoeks- en hulpverleningspraktijk te maken krijgt met effectonderzoek. Het boek scherpt het oordeel aan en biedt, met behulp van samenvattingen
en checklists, tal van handvatten voor onderzoeksopzet, -uitvoering en -discussie.

Kleine stemmen, grote verhalen!?
Op 25 oktober jl heeft prof. dr. Hans Grietens zijn ambt aanvaard met het uitspreken van de rede ‘Kleine stemmen,
grote verhalen!?’
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Promoties
The utility and effectiveness of an educational computer game aimed at
improving ineffective learning behavior in preschool children
Veenstra, Baukje
Veenstra onderzocht het leergedrag van 184 peuters van 3 tot 5 jaar aan de hand van de samenslim-spellen ( www.
samenslim.nl ), educatieve computerspellen die kinderen vaardigheden bieden om effectief te kunnen leren. Tijdens het
onderzoek richtte Veenstra zich op het muisgedrag van de kinderen tijdens het spelen. Impulsieve kinderen klikten vaker
met de muis en maakten meer fouten. Afwachtende kinderen klikten juist weinig met de muis.Met name het ineffectieve leergedrag van de afwachtende kinderen werd door de computerspellen verbeterd. Zij leerden sneller en actiever
te spelen en klikten tijdens het spelen vaker met de muis. De kinderen met effectief leergedrag lieten een relatief klein
leereffect zien. De impulsieve kinderen daarentegen lieten een verslechtering zien. Zij gingen tijdens het spelen steeds
ongeremder met de muis klikken. Vermoedelijk werden zij door de spellen niet genoeg gestimuleerd.
Veenstra stelde voor haar onderzoek ook een checklist samen met zeven kenmerken waaraan educatieve computerspellen zouden moeten voldoen om een krachtige leeromgeving te kunnen zijn. Spellen moeten bijvoorbeeld adequate
instructies geven, aansluiten bij het leerniveau van kinderen en een specifieke inhoud en leerdoelen geven. Aan de hand
van de zeven kenmerken onderzocht Veenstra acht Nederlandse edutainment softwareprogramma’s. De meeste spellen
voldeden onvoldoende aan de gestelde eisen en zijn daarom niet geschikt als krachtige leeromgeving. In een oriënterende pilotstudy onderzocht Veenstra of de samenslim-spellen als een actief leermiddel zouden kunnen dienen voor
kinderen met leerstoornissen zoals ADHD en autisme. Kinderen met ADHD maakten in eerste instantie impulsief gebruik
van de muis, maar lieten door het spelen van de samenslim-spellen een verbetering zien in hun leergedrag. Deze resultaten zouden aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek.

Proefschrift: Vraaggerichte en gezinsgerichte jeugdzorg: processen en uitkomsten.
Evaluatie van het programma Gezin Centraal
Promotor(s): prof.dr. E.J. Knorth, prof.dr. T.A. van Yperen, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Evaluatie van een vraag- en gezinsgericht jeugdzorgprogramma
Gezin Centraal is een experimenteel jeugdzorgprogramma dat zich richt op kinderen tussen de zes en veertien jaar met
ernstige psychosociale problemen en hun gezinnen. Het programma bestaat uit intensieve gezinsbegeleiding, daghulp
en residentiële hulp. Vraaggericht en gezinsgericht werken bepalen de methodiek. Janneke Metselaar deed een praktijkgestuurd effectonderzoek, waarbij de algemene vraagstelling was: hoe verloopt de hulpverlening bij het programma Gezin Centraal en welke resultaten worden gehaald in vergelijking met gebruikelijke hulpverlening? Gezin Centraal verleent
hulp aan een doelgroep die bij aanvang vergelijkbaar is met de doelgroep van gebruikelijke hulpverlening. Er lijkt bij een
deel van de doelgroep onvoldoende inzicht te bestaan in de probleemsituatie en de noodzaak van behandeling. Gezin
Centraal onderscheidt zich in het vraaggericht werken en gezinsgericht werken minder van gebruikelijke hulpverlening
dan verwacht. Het blijkt dat cliënten van Gezin Centraal na afloop minder problemen ervaren in het functioneren van het
kind. Intern vergeleken is er sprake van minder opvoedingsstress. Meer zicht is verkregen op het proces van het programma. Het onderzoek van Metselaar zet aan tot het expliciteren van normen voor (proces)uitkomsten en het selecteren van
de doelgroep. Janneke Metselaar (Gouda, 1974) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en
deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd medegefinancierd door Cardea Jeugdzorg.

Expectancy-value antecedents and cognitive consequences of students’ emotions in mathematics
Ahmed, Wondimu (2010)
The purpose of the current dissertation was to examine the nature, expectancy-value antecedents, and cognitive consequences of students’ emotions in mathematics among early adolescents. Towards this end, six interrelated studies were
conducted. The collection of the six empirical chapters in this dissertation shed light on the plausibility of some of the
theoretical assumptions on the nature of students’ emotions, their antecedents, and their cognitive consequences. In
this final chapter, I will first summarize the main findings of the empirical chapters of the dissertation. I will then discuss
the theoretical implications of the results by clustering related concepts around specific themes. Next, I will discuss the
practical implications of the findings followed by the limitations of the current dissertation and the directions for future
research. Finally, I will end with a brief conclusion.
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Promoties
Attention please! : alertness in individuals with profound and multiple disabilities
Munde, Vera Solveig (2011)
Annabel ligt in de bedbox. Zij lijkt voor zich uit te staren en haar omgeving niet waar te nemen. De begeleidster wil haar
er weer bij halen. “Kijk, Annabel, ik heb je favoriet speelgoed voor je meegenomen!” De begeleidster legt het speelgoed
voor Annabel’s gezicht. “Pak hem maar!” Op het eerste moment schijnt er geen verandering in Annabel’s gedrag te
komen. Maar wanneer de begeleister haar aanmoedigingen blijft herhalen, gaat Annabel na een korte tijd toch haar
ogen op het speelgoed richten en haar hand ernaar toe te bewegen. In de begeleiding van mensen met zeer ernstige
verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) komen begeleiders en onderzoekers vaak dergelijke situaties
tegen. Terwijl de situaties het belang van alertheid voor leren en ontwikkeling verduidelijken, komen ook drie met elkaar
samenhangende problemen naar voren: alertheid beschrijven, alertheid in kaart brengen en alertheid beïnvloeden. Het
voorliggende onderzoek was erop gericht om de kennis rondom deze drie problemen te verbreden. De ontwikkeling en
het eerste gebruik van de Lijst Alertheid hebben laten zien dat alertheid betrouwbaar geobserveerd kan worden op basis
van een klein aantal observatiecategorieën. Daarnaast kunnen fysiologische metingen (zoals hartslag en ademhaling)
ter validering ingezet worden. Op basis van meerdere observatiestudies concluderen wij dat begeleiders een bijzonder
belangrijke rol spelen in het bevorderen van alertheid. Zij kunnen de alertheid van hun cliënten verhogen door zich van
het belang van alertheid bewust te zijn, alertheidsuitingen te observeren en vervolgens de stimuleringssituaties aan de
individuele mogelijkheden en behoeften van hun cliënt aan te passen.

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment
for adolescents in secure residential care
Harder, Annemiek Theodora (2011)
Secure residential youth care is a type of care in which young people aged 12 to 24 years receive care and treatment in
a secured environment for 24 hours a day. This type of care seems to have become a kind of “last resort” for adolescents
with often antisocial and oppositional behavior problems, whose problems could not be diminished by other types of
care. Considering the seriousness of the adolescents’ problems, it is not surprising that secure residential care often has
limited results. For example, within one year after departure from a judicial youth institution, 30 to 64% of the adolescents show delinquent behavior once again. Despite this knowledge concerning outcomes, secure residential care can be
perceived as a “black box” since information about its content and quality is scarce. The aim of this thesis is to examine
the underlying factors that are associated with a successful course of treatment for adolescents who are placed in secure residential care. Better insight in success factors is essential for attaining adequate treatment. This thesis assesses
both risk factors for these adolescents, which are events or conditions that are associated with an increased probability
of (serious) delinquent behavior, and treatment ingredients that are considered important for achieving positive outcomes. The results show that motivating adolescents for treatment and developing positive adolescent-staff relationships
are important for success. The thesis indicates that both characteristics of the adolescents and the care process are
essential starting points for improving the outcomes of secure residential youth care.

Mededeling
Het proefschrift van Wondimu Ahmed heeft de prijs ‘het beste proefschrift’ bij de VFO (Vlaams Forum voor
Onderwijs-onderzoek) en de VOR (Vereniging voor Onderwijs Research) gewonnen.
Op 3 juni en 20 oktober hebben Annemiek Harder en Vera Munde hun proefschriften cum laude verdedigd (zie
bij promoties voor de proefschriften).
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