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Colofon

Beste Alumni,

Inmiddels zijn we bijna een half jaar 
verder en wordt er nog steeds voor 
een groot deel thuiswerk verricht, 
daar maximale bezetting in onze 
universitaire gebouwen slechts 20% 
mag zijn. Directe contacten met onze 
collega’s worden derhalve vooral 
gemist. Gelukkig zijn er contacten 
mogelijk met onze alumni via e mail 
en Facebook als ook LinkedIn. En 
dan is er andermaal een interessant 
alumniblad voor jullie. 

In dit nummer komt andermaal 
een Orthopedagoog aan het woord 
die 14 jaar geleden afstudeerde 
en al een aantal interessante 
stappen in haar loopbaan heeft 
gemaakt. Naast Orthonieuws en 
een greep uit de recente publicaties 
van medewerkers binnen de 
Basiseenheid Orthopedagogiek, 
bieden we ruimte aan onze 500ste 
alumni, die zich aanmeldde voor het 
alumniblad. Ook duiken we weer in 
het verleden van Orthopedagogiek 
Groningen, hebben we een nationale 
prijswinnares in ons midden en 
wensen we je een goede gezondheid 
en, ondanks alles, een fijne 
Kerstperiode toe.

We wensen je, namens de redactie, 
veel leesplezier.
Hans Knot

Wil jij ook een bijdrage leveren aan 
de volgende nieuwsbrief dan kan dat 
door de teksten te sturen
naar HKnot@home.nl 

Redactie:
Hans Knot, Coördinator Alumni 
Orthopedagogiek Groningen
en dr. Jana Knot- Dickscheit, UHD 
Basiseenheid Orthopedagogiek
Secretariële ondersteuning:
Miranda Cazemier van den Berg.
Postadres: Alumni Vereniging 
Orthopedagogiek, Populierenlaan 8, 
9741HE Groningen

Orthopedagoog aan het woord

Mijn naam is Nicole Goud-Oltmanns. In 2006 heb ik 
aan de Rijkuniversiteit Groningen mijn Master 
Pedagogische Wetenschappen behaald, richting 
Orthopedagogiek. Een goede basis, waarin ik veel 
geleerd heb over de gezonde ontwikkeling van het 
kind, de interactievormen tussen kind en zijn 
opvoeders, gedragsproblematiek, leerproblematiek 
en de opvoeding en ondersteuning van kinderen en 
jongeren met een beperking. 

Gedurende de opleiding heb ik geen twijfels gehad 
met betrekking tot mijn gekozen toekomstige 
beroep als orthopedagoog; ik werd geboeid en 
geïnspireerd en met name ook gedurende mijn 
stageperiode werd bevestigd dat dit ‘mijn vak’ 
diende te zijn. Het contact leggen met een kind of 
een jongere, een ouder, een leerkracht of een andere 
hulpverlener om te luisteren naar vragen, zorgen, 
soms moeilijkheden of ook mooie sterke kanten 
vond én vind ik nog steeds uitdagend en mooi om te 
doen.     

Vanuit mijn stageplek binnen de kinder- en jeugd-
psychiatrie (Accare, ’t Ruige Veld in Rolde – locatie 
bestaat niet meer) rolde ik door in een (tijdelijke) 
functie van orthopedagoog op een dagbehandelings-

groep voor jongeren van 12-18 jaar met psychiatri-
sche problemen en een licht verstandelijke beper-
king. De combinatie van de problematiek van deze 
jongeren zorgde ervoor dat ik creatief en inventief 
diende te zijn. 

Dit is ook juist wat me aansprak; zoeken naar een 
specifieke benadering en aanpak voor elke jeugdige. 
En niet te vergeten het systeem eromheen, de 
ouders/opvoeders hadden logischerwijs de meest 
belangrijke rol in het leven van deze kinderen, maar 
het vroeg goede afstemming om ze betrokken te 
laten zijn én voelen bij de dagbehandeling van hun 
kind. Van het werken binnen een multidisciplinair 
team kon ik zoveel leren, bevlogen psychiaters, 
groepsleiders, leerkrachten, vaktherapeuten en 
collega-orthopedagogen: ieder had zijn inbreng 
vanuit een andere invalshoek. 

Na deze periode heb ik kans gezien om vakgebon-
den vrijwilligerswerk in Zuid-Amerika te doen. Na 
een cursus Spaans heb ik in Huancayo in Peru 
meegewerkt aan een vrijwilligersproject. Het doel 
van dit project was het verbeteren van de sociale en 
economische situatie van ontheemde families. Er 
werd onder meer steun geboden aan ouders en 
kinderen op psychologisch vlak om traumatische 
ervaringen van het politieke geweld te verwerken. 
Ik zag gezinnen en ook veel kinderen en jongeren 
zónder ouders, in schrijnende situaties, zonder 
warme thuisplek, zonder mogelijkheid tot prakti-
sche en psychische zorg. Het investeren in het 
contact met de meer teruggetrokken, getraumati-
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seerde kinderen en dan kunnen komen tot verbinding,  heeft me 
geraakt. Binnen dit vrijwilligerswerk werd ik me ervan bewust 
hoe goed de zorg in ons eigen land is georganiseerd en ben ik de 
waarde daarvan nóg meer gaan inzien. 

Terug in Nederland ben ik gaan werken binnen de zorg voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen 
gedrag (Trajectum), eerst als behandelcoördinator binnen een 
klinische setting (locatie Boschoord), later ook op een polikliniek 
(locatie Zwolle). Een doelgroep waarbij het opnieuw zoeken is naar 
de juiste ingang, mensen die ook veelal een belaste levensloop 
hebben gekend. Naast alle inhoudelijke kennis heb ik gemerkt dat 
een groot deel van de basis van het therapeutische contact zit in de 
oprechte betrokkenheid die je voelt en toont naar je cliënt. 

Vanuit deze basis lukt het voor mij beter om de puzzel binnen de 
diagnostiek te leggen en tevens de meest passende behandelin-
steek te kiezen. Ik heb mezelf vanuit deze werkplek verder ontwik-
keld middels de opleiding tot GZ-psycholoog bij PPO Groningen. 
Op deze wijze heb ik nieuwe kennis en vaardigheden (o.a. CGT) 
kunnen opdoen die me geholpen hebben mijn werk te verdiepen. 
Veel oefenen met een grote variëteit aan cliënten en vooral ook 
veel reflecteren op je eigen handelen. Het is niet eenvoudig om 
zowel de betrouwbare therapeut te zijn en eveneens soms de 
spiegel te kunnen geven ofwel een confrontatie op te zoeken, 
zonder de relatie te verstoren. Dit proces van balans houden vind 
ik een blijvend uitdagend aspect van ons werk. 

Gezien mijn interesses, die al ontstonden in Peru, ben ik me 
verder gaan bekwamen op het gebied van rouw- en traumaverwer-
king onder meer middels de opleidingen tot EMDR-therapeut. Ik 
heb me gespecialiseerd in dit vak voor kind- en jeugdigen, wat ook 
goed aansloot bij de volwassenen met een lagere begaafdheid. De 
rol die trauma’s, klein, groot of soms generaties lang, spelen en de 
invloed die ze (kunnen) hebben op de ontwikkeling van een kind of 
jongere of het leven van een volwassene, maakt dat ik de behande-
ling hiervan heel waardevol vind. De basis van de behandelrelatie 
is hier opnieuw zo belangrijk, zorgdragen voor voorspelbaarheid 
en veiligheid.

Na een jaar of 8 binnen deze doelgroep had ik sterk de behoefte om 
weer volledig met kinderen en jongeren te werken. Vooral om juist 

daar aan de start van het leven iets te kunnen bieden, zodat ze zich 
optimaal verder kunnen ontwikkelen. Inmiddels werk ik alweer 
ruim 5 jaar met veel plezier binnen een kleine, inmiddels ook 
sterk groeiende, psychologenpraktijk in Overijssel (DOPPA zorg, 
locatie Almelo). Ik houd me bezig met zowel diagnostiek als 
behandelingen. Ik zie veel kinderen met ontwikkelingsproblema-
tiek, trauma-/rouwproblematiek, hechtingsproblematiek of 
ouder-kind interactie problematiek. 

Ik zie een grote meerwaarde voor de inzet van spel, vandaar ook 
dat ik de opleiding Spelpsychotherapie heb gevolgd. Spel wordt, 
met name ook bij jongere kinderen, gezien als de meest gangbare 
manier om zich uit te drukken. Spel biedt mooie therapeutische 
mogelijkheden. Kinderen spelen veelal over het leven; alledaagse 
zaken worden in het spel herhaald, veranderd, aangevuld en raken 
daardoor geïntegreerd in hun gedragsrepertoire. Spel is in zekere 
zin een vorm van leren. Door als therapeut actief met het kind mee 
te spelen, vanuit een volgende grondhouding, kun je goed zicht 
krijgen op de kind-eigen spelsymboliek en hierop interveniëren. 
Ook met ouder én kind samen werk ik spelenderwijs in de thera-
piekamer om zo de onderlinge relatie te versterken, de The-
raplay-methode geeft me hierbij een mooi kader. 

Naast mijn cliëntgerichte werkzaamheden bekleed ik ook de rol 
van praktijkopleider voor de GZ-opleiding binnen onze organisa-
tie. Vanuit deze rol ben ik verantwoordelijk voor de organisatie en 
voortgang van het leertraject van onze GZ-opleidelingen. Het 
opleiden en begeleiden doe ik erg graag, opleidelingen zijn 
enthousiast en leergierig. Daarnaast houd ik hiermee mezelf 
scherp en draagt het bij aan de kwaliteit van de werkzaamheden 
binnen onze organisatie.

Op dit moment ben ik ook bezig met de ontwikkeling van een 
eigen praktijk aan huis waar ik, naast mijn huidige baan ook mijn 
beroep zal kunnen uitoefenen. Heel leuk om me hierin te verdie-
pen en mee aan de slag te gaan.

Al met al wil ik graag meegeven dat ons vakgebied zóveel moge-
lijkheden biedt om juíst dat te doen wat goed aansluit bij jezelf. 
Hopelijk heeft mijn verhaal herkenning of misschien wel inspira-
tie geboden. Als er behoefte is kan je contact met me opnemen via: 
nicoleoltmanns@hotmail.com. Anders wellicht tot ziens in het 
werkveld!
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Ook in deze aflevering van het alumniblad 
aandacht voor onderwerpen en personen 
die momenteel werkzaam zijn binnen 
Orthopedagogiek Groningen, en die op 
welke manier dan ook, onder aandacht zijn 
geweest van de media. 

 ■ In het april/mei nummer van de Peda-
goog, een uitgave van de NVO, was een 
uitstekend interview te lezen van collega 
bij Orthopedagogiek, Saskia Damen. Zij 
sprak met Paula Sterkenburg die sinds 1 
juni 2019 bijzonder hoogleraar ‘Mensen 
met een visuele, of visuele en verstande-
lijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam is. De 
leerstoel werd mogelijk gemaakt door 
Bartiméus, een organisatie die zorg en 
onderwijs biedt aan mensen met een 
visuele beperking. De Vrije Universiteit en 
Bartiméus werken al langer samen. 

 ■ Op 8 juni was er aandacht voor collega 
dr. Remo Mombarg in het UK Magazine: 
‘Hij is docent, onderzoeker, lector (onder 
meer bij Orthopedagogiek). Allemaal waar. 
Maar meer dan dat is Remo Mombarg 
liefdesmakelaar. Met hart en ziel koppelt 
hij scholieren aan zijn eigen grote liefde: 
sport. Met bijzondere aandacht voor het 
struikelende kind bij wie bewegen niet 
vanzelf gaat. ‘Onze maatschappij heeft de 
neiging sport te presenteren als verplichte 
dagelijkse portie levertraan. Maar wie 
verliefd wil worden op sport, moet zelf 
kunnen ontdekken waar hij plezier in 
heeft.’ 

 ■ Dat kon er ook nog wel bij. Zaten door de 
coronacrisis ineens duizenden scholieren 
wekenlang noodgedwongen thuis. Geen 
schoolgym, geen sportclub, geen dagelijkse 
fietstocht naar school. Een kleine ramp, 
oordeelt gedrags- en sportwetenschapper 
Mombarg. 

Lees hier meer:  
https://www.rug.nl/magazine/articles/ 
2020/zo-worden-kinderen-verliefd-op-sport

Richtlijnen 
In de afgelopen jaren zijn verschillende 
richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbe-
scherming ontwikkeld die richtinggevend 
voor de beroepspraktijk zijn en door de 
beroepsorganisaties (NVO, NIP en BPSW) 
en cliëntenraden zijn goedgekeurd. In 
juni 2020 verscheen de herziene richtlijn 
Gezinnen met meervoudige en complexe 
problemen. Jana Knot-Dickscheit van de 
Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, 
Opvoeding en Kinderrechten was zowel 
betrokken bij de ontwikkeling van de 
richtlijn (lid van de ontwikkelwerkgroep) 
als bij de herziening van de richtlijn (lid 
herzieningswerkgroep). De Richtlijn is te 
vinden op: https://richtlijnenjeugdhulp.
nl/gezinnen-met-meervoudige-en-com-
plexe-problemen/ 
Aan de tekst voor de onderbouwing van 
de richtlijn wordt nu nog gewerkt, deze is 
dus nog niet herzien. Deze opdracht wordt 
vervuld door het Richtlijnenprogramma.

 ■ Vervolgens het Dagblad van het Noor-
den 15 september 2020. Te lezen was een 
interview met voormalige studente en 
onderzoekmedewerkster binnen orthope-
dagogiek Groningen, Marijke Menninga. 
‘Ze was voor de vierde keer op Lesbos om 
vluchtelingen te helpen, orthopedagoog 
Marijke Menninga uit Groningen. Brand 
kan vluchtelingenkamp Moria hebben 
weggevaagd, de hulpvraag is groter dan 
ooit. ”Ik wilde terug.’’  De hemel is strak-
blauw, de zon brandt. Griekenland in de 
nazomer, Griekenland zoals we het kennen 
van vakantiefoto’s. Marijke Menninga (29) 
uit Groningen is niet op vakantie op het 
Griekse eiland Lesbos, ze werkt er sinds 

begin juli voor Stichting Bootvluchteling 
vanuit de hoofdstad Mytilini. Twintig 
minuten verderop ligt het dorpje Moria 
waar het gelijknamige vluchtelingenkamp 
is.’  Drie keer eerder was Marijke er aan de 
slag, ze kende het klappen van de zweep, ze 
raakte zelfs in a way gewend aan Moria in 
tijden van corona, al went hopeloosheid 
niet. Maar na de brand is alles anders. 
Hopelozer. “Het is een andere wereld’’, zegt 
Marijke. 

Lees hier meer:
https://www.dvhn.nl/groningen/Marijke- 
29-uit-Groningen-werkt-met-vluchtelin-
gen-op-Lesbos-26015522.html

 ■ Dan collega Elianne Zijlstra die op RTV 
Drenthe was op 23 september 2020 in een 
interview met Dylan de Lange:

In alle Drentse gemeenten zijn er de 
afgelopen maanden veel meer meldingen 
van jeugdoverlast. Die gaan over rondhan-
gen, vandalisme en inbraak. Vanwaar deze 
trend, waarom vertonen jongeren dit 
gedrag en hoe is het op te lossen?  We 
spraken erover met Elianne Zijlstra uit 
Eelderwolde. Ze is gedragswetenschapper 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
gespecialiseerd in orthopedagogiek.

De overlastcijfers laten meteen vanaf april 
al een flinke stijging zien. Ontstaat dit 
gedrag van het ene op het andere moment? 
“Dat klopt. Je wilt je afzetten van thuis en 
je eigen leven leiden en opeens zit je weer 
bij je ouders op de lip. Dat is voor sommige 
jongeren best ingewikkeld en die zoeken 
hun toevlucht op straat met leeftijdsgeno-
ten.”

Wat voor rol spelen sociale media hierin? 
“Sociale media spelen een belangrijke rol. 
Dat is de manier waarop jongeren in 
contact staan onderling en afspraken 
maken met elkaar. Ik denk alleen niet dat 
het een cruciale factor is in het gedrag.”

Lees hier meer: 
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/163359/
Veel-meer-jeugdoverlast-in-Drenthe-hoe-
kan-dat

Remo Mombarg
Marijke Menninga
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 ■ In Trouw 24 september 2020 schreef 
Laura van Baars: Kinderen zijn best 
tevreden over passend onderwijs, blijkt uit 
een onderzoek van Kinderombudsman 
Margrite Kalverboer. Totdat zij met meer-
dere zorgvragen tegelijk kampen. Kinderen 
die extra hulp nodig hebben op school, zijn 
daar over het algemeen tevreden over, blijkt 
uit een enquête die de Kinderombudsman 
afnam onder 10- tot 18-jarige kinderen met 
een zorgbehoefte. 

Daar is Kinderombudsvrouw Margrite 
Kalverboer blij mee. “De basisondersteu-
ning vinden zij op orde. Met alleen dys-
lexie, ADHD, hoogbegaafdheid, autisme, 
somberheidsklachten of een lichamelijke 
beperking weten scholen wel raad. Het 
wordt lastiger als zich meerdere bijzonder-
heden tegelijkertijd voordoen.” Uit de 
enquête blijkt dat het passend onderwijs 
voor leerlingen met complexe behoeften 
stagneert.

In het voorjaar verscheen de eindevaluatie 
van vijf jaar passend onderwijs in Neder-
land, maar de leerlingen zelf kwamen 
daarin volgens de Kinderombudsman 
onvoldoende aan het woord. Daarom zette 
Kalverboer met haar organisatie een 
enquête op waar zich in twee weken tijd uit 
eigen beweging 184 kinderen voor aan-
meldden. “Dat lijkt misschien weinig, 
maar zij hebben zich diepgaand laten 
bevragen”, zegt Kalverboer.

Lees hier meer 
https://www.trouw.nl/onderwijs/
kinderen-zijn-best-tevreden-over-passend-
onderwijs-tot-er-meerdere-diagnoses-
zijn~bf61aa2a/

 ■ Op 30 september kwam dit bericht 
voorbij in de sociale media namens vier 
van onze medewerkers: ‘Thanks to all the 
unaccompanied refugee children, their 
foster carers and guardians who participa-
ted in our study! Today, our article on the 
factors associated with successful foster 
placement for unaccompanied refugee 
children got published and is available 
open access.’ Elianne Zijlstra, Wendy Post, 
Margrite Kalverboer, Erik Knorth.

ORTHONIEUWTJES

Cultural matching factors, child factors 
and fostering factors associated with 
successful foster placement: An explora-
tive study into the perspectives of unac-
companied refugee children, their foster 
carers and guardians  ook de pdf te down-
loaden

https://www.sciencedirect.com/science/ 
article/pii/S0190740920307581?via%3Dihub

 ■ Op 3 oktober 2020 verscheen op ‘Druk en 
Dwars’: “Nog steeds wordt vanuit de 
medisch-psychiatrische hoek geadviseerd 
om kinderen met een classificatie ADHD te 
vertellen dat ze een hersenziekte hebben 
(Hoogman et al., 2017). Dit maakt kinderen 
tot probleemeigenaar en onderbelicht 
contextuele factoren als armoede, overbe-
laste en onderbetaalde leerkrachten, (v)
echtscheidingen, problematische verwen-
ning, verwaarlozing, et cetera; zaken 
waarin de (ortho)pedagogiek gespeciali-
seerd is.” In het NVO blad De Pedagoog (nr 
3) riep Laura Batstra pedagogen en ortho-
pedagogen op om op te komen voor hun vak 
en daarmee voor het kind.

https://drukendwars.nl/wp-content/
uploads/2020/10/De-Pedagoog-3-2020-Hot-
topic-Kind-en-orthopedagogiek-voorop.pdf

 ■ In het Dagblad van het Noorden van 17  
oktober was er een uitgebreid interview te 
lezen met Prof. dr. Margrite Kalverboer, die 
niet alleen als Kinderombudsvrouw actief 
is maar ook nog verbonden is als bijzonder 
hoogleraar Kind, (Ortho) pedagogiek en 
Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversi-
teit Groningen.

https://www.dvhn.nl/extra/%E2%80%98 
Ik-kwam-niet-op-voor-de-kinderen-die- 
mijn-vriendin-pestte%E2%80%99- 
26072305.html

 ■ Onze oud-collega Tim Tausendfreund 
(nu verbonden aan de ZAHW, Zurich) en 
Jana Knot-Dickscheit hebben in opdracht 
van het Ministerium für Soziales und 
Integration Baden-Württemberg en in 
samenwerking met Deutsche Jugendinsti-
tut en Nationales Zentrum Frühe Hilfen, 
een bijdrage (Expertise) geschreven die 
hulpverleners kennis aanreikt voor het 

werken met gezinnen, met meervoudige en 
chronische problemen, die in aanraking 
zijn gekomen met de jeugdbescherming 
(Kinderschutz). Deze expertise leidde ertoe 
dat Tim en Jana naar Konstanz (Duitsland) 
werden uitgenodigd om voor medewerkers 
die werken in de jeugdbescherming (Kin-
derschutz) over dit thema een workshop te 
geven. Helaas kon Jana wegens de reisbe-
perkingen door COVID 19 niet afreizen 
naar Konstanz en heeft Tim de workshop 
alleen verzorgd. En dat ging hem, zoals te 
verwachten was, makkelijk af gezien de 
zeer positieve beoordelingen van de work-
shop (incl. de Expertise). De kans is groot 
dat deze workshop een vervolg krijgt. 

Literatuur
Tausendfreund, T. & Knot-Dickscheit, J. 
(2020). Hilfen für Familien mit multi-
plen und chronischen Problemen im 
Kinderschutz [Expertise]. In samen-
werking met: Deutsches Jugendinstitut 
und Nationales Zentrum frühe Hilfen. In 
opdracht van het Ministerium für Sozia-
les und Integration Baden-Württemberg. 
Deutsches Jugendinstitut: München.
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Student over studenten 
in het begin van de jaren tachtig.
Een redelijk vaste rubriek in het blad Optiek, dat enige jaren met 
regelmaat verscheen onder medewerkers en studenten orthopeda-
gogiek, was ‘Haken en Ogen’. De samensteller van de rubriek, 
‘Greensleeves’, was een student die vooral probeerde de hem niet 
geliefde docenten van destijds onderuit te halen, waarbij het 
niveau volgens sommige medewerkers vaak bedenkelijk was. 
Immers de betreffende docenten kregen de kritiek over zich heen 
via het lezen van de rubriek, zonder dat ze enige kans van weer-
woord hadden gehad.

Maar ‘Greensleeves’ zijn gedachten gingen op een bepaald 
moment, vooral om het grote aantal studenten dat de studierich-
ting  Orthopedagogiek koos in het tweede studiejaar, naar deze 
groep. Met als doel deze eens goed in te delen. Hij opende de 
betreffende rubriek met het gegeven dat het voor hem de gewoonte 
was om in die rubriek een paar persoonlijke frustraties met 
betrekking tot het wetenschappelijk ‘o zo orthopedagogische’ 
docentencorps te uiten. Echter stelde hij dat het voorgaande tot 
een misverstand kon leiden dat studenten in grote lijnen destijds 
als normaal waren te beschouwen.

Deze bewering diende hij direct met klem af te wijzen, want ook 
bij de toenmalige studentenpopulatie had hij verschillende 
vormen van vliegende gekte geconstateerd, die zo nu en dan 
hoogtij vierde. Hierbij zijn verhaal over zijn medestudenten: ‘Ik 
ben mij er van bewust dat er nu voor velen een wereld opengaat. 
Daarom zal ik nu een kleine omschrijving geven van de populatie 
studenten. Daarbij wil ik zowel constitutionele als omgevingsfac-
toren betrekken. 

Allereerst dien ik een tweedeling aan te brengen. De eerste groep 
is de groep die principieel nergens in geïnteresseerd is. Zij lopen 
bij uitstek alleen de oninteressante colleges. Zij lopen dus wel 
colleges! Deze groep kenmerkt zich ook door een groot aantal 

goedwillende meisjes dat met zwierige rokken en tikkende brei-
pennen een gooi doet naar een assistentschap, ergens bij leer-
stoornissen. Men vraagt zich af hoe deze mensen in een weten-
schappelijk bedrijf als de orthopedagogiek verzeild raken. 

Welnu, daarover het volgende: kennen velen van ons niet de 
bekoring van een jonger broertje of zusje? Heeft moeders niet eens 
gezegd: “meisje, jij wordt later een voorbeeldig opvoeder”. Tja, en 
toen aan het eind van de middelbare school maar pedagogiek gaan 
kiezen. En in het basisjaar PAW (Pedagogische en Andragogische 
Wetenschappen) maar voor Orthopedagogiek gekozen. Want 
Andragogiek was voor communisten, Algemene Pedagogiek voor 
echte denkers en Onderwijskunde voor echte harde werkers. En 
daar zitten ze, op de voorste twee rijen van de collegebanken. En 
natuurlijk die tikkende breipennen op de achterste rij.

Een tweede groep studenten betreft hen die principieel overal in 
geïnteresseerd zijn. Binnen deze groep is een subgroep aanwezig 
die ondanks deze ernstige stoornis toch van niets iets aantrekt. 
Vaak zijn deze mensen getrouwd, wonen samen of hebben andere 
problematische hobby’s.

De andere subgroep mist deze regulerende uitlaatklep, en houdt 
zich daadwerkelijk overal mee bezig. Merkwaardig is dat ze een 
voorkeur lijken te hebben voor die dingen waar ze echt geen 
verstand van hebben. Vaak uit ideële motieven offeren zij hun 
vrije tijd op om belangen te behartigen van de hiervoor omschre-
ven groepen. Over vliegende gekte gesproken….’

Aldus Greensleeves  

Nieuw fonds geactiveerd
De eerste activiteiten die gefinancierd worden vanuit het nieuwe 
Science Diplomacy Fund zijn eind mei bekend gemaakt. Vieren-
dertig teams gaan activiteiten organiseren zoals workshops en 
uitwisselingen met onderzoekers en stakeholders uit Brazilië, 
China, Indonesië, India, Rusland, Zuid-Afrika of Turkije. Onder 
andere de activiteiten van M. López López, J.S.A.M. van Konings-
brugge, A. Tollenaar, H.H. Doornbos-Kampinga en M.M. Roggen-
kamp van de RUG/UMCG zijn gehonoreerd.

Het nieuwe Science Diplomacy Fund heeft tot doel om weten-
schappelijke activiteiten te financieren die positief bijdragen aan 
de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partner-
land en die de samenwerking tussen die landen potentieel bevor-
deren. Activiteiten zoals workshops, seminars en uitwisselingen 
dragen ook bij aan de zichtbaarheid en internationale positie van 
de Nederlandse wetenschap en aan de wetenschappelijke samen-
werking tussen de twee betreffende landen. 

Vanuit het Science Diplomacy Fund werkt NWO nauw samen met 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassades en consula-
ten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het 

Innovatie Attaché Netwerk en het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Aanvragen vanuit alle disciplines komen 
in aanmerking voor een subsidie uit het fonds. Wel wordt priori-
teit gegeven aan aanvragen die samenwerking aangaan met 
Rusland en Turkije en met landen waarmee NWO al samenwerkt 
vanuit het Merian Fund: Brazilië, China, India, Indonesië en 
Zuid-Afrika. Hoewel er per land thematische prioriteiten zijn 
geformuleerd, zijn activiteiten op andere thema’s ook toegestaan.

Namens Orthopedagogiek is Dr. Mónica López López vertegen-
woordigd.
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Onderzoek van Leentje van Alphen

Er is steeds meer aandacht voor bewegen binnen de ondersteu-
ning van mensen met EMB, maar wat zet je nu in voor wie, wan-
neer en waarom? Dat is geen gemakkelijke vraag. Het is vaak 
onduidelijk wat specifieke beweegactiviteiten eigenlijk precies 
opleveren. Het promotieonderzoek van Leentje van Alphen richt 
zich op de inzet en betekenis van bewegen voor mensen met EMB.

Start van het onderzoek
Het onderzoek is gestart in 2015 met het inzichtelijk maken van de 
beschikbare kennis vanuit de praktijk. Er zijn gegevens verzameld 
over de inhoud en kwaliteit van de beweegvormen die worden 
ingezet binnen de dagelijkse ondersteuning van mensen met 
EMB. Meer dan 40 professionals vanuit onderwijs en woon- en 
dagbestedingslocaties deelden hun inzet op het gebied van bewe-
gen voor mensen met EMB. 

De conclusie?
Er worden veel prachtige beweegvormen op diverse doelen inge-
zet. Vaak zijn deze beweegvormen vergelijkbaar met beweegvor-
men voor mensen met minder ernstige of zelfs zonder beperkin-
gen. Het verschil zit hem in de benodigde extra ondersteuning en 
benodigde aanpassingen. Zo kunnen bijvoorbeeld paardrijden, 
fietsen en zwemmen plaatsvinden met behulp van een huifbed, 
MOTOmed en persoonlijke ondersteuning. 

Maar…
De kennis en bewijskracht over het effect van de beweegvormen is 
nog beperkt. Dit komt doordat de inhoud en onderbouwing vaak 
onvolledig is vastgelegd, resultaten niet worden gemonitord, en 
onderzoek naar de effectiviteit ontbreekt of beperkt is uitgevoerd. 
Hierdoor is het onduidelijk of de ingezette beweegvormen van 
betekenis zijn voor de persoon met EMB. 

Daarom: een beweegprogramma
Vanuit het onderzoek van Leentje is een nieuw beweegprogramma 
ontwikkeld. Dit programma bestaat uit vier stappen: 

Stap 1 - door middel van individuele beeldvorming wordt informa-
tie verzameld om na te gaan op welke manier bewegen voor de 
persoon belangrijk kan zijn; 

Stap 2 - deze kennis wordt benut om afspraken te maken over acti-  
veren binnen dagelijkse situaties (zoals een verzorgingsmoment);
Stap 3 -  ook wordt deze kennis benut om doelgerichte beweegacti-
viteiten in te zetten binnen het weekprogramma; 
Stap 4 -  op het doel van de activiteiten wordt gerapporteerd en als 
laatste wordt het effect geëvalueerd  

Deze vier stappen worden binnen een cyclus steeds opnieuw 
doorlopen. Op deze manier wordt inzicht verkregen in welke 
beweegactiviteiten zinvol zijn en met welke betekenis voor 
iemand kunnen worden ingezet. 

Bijvoorbeeld Sanne: bewegen en alertheid
Voor Sanne (fictieve naam) is op basis van haar beeldvorming 
besloten met het bewegen in te zetten op het verhogen van haar 
alertheid. De rapportages tonen dat de alertheid van Sanne met 
name toeneemt bij de beweegvormen waarbij ze uit de stoel gaat 
en waarbij een actieve bijdrage van haar wordt gevraagd (o.a. 
stappen in het hydrobad). Bij andere beweegvormen vanuit de 
stoel (o.a. vasthouden van een muziekinstrument zoals een 
sambabal) werd met name ‘’weinig actief op de omgeving gericht’’ 
of ‘’slapen’’ gerapporteerd. Dit geeft de ondersteuning belangrijke 
informatie over welke beweegvormen het beste kunnen worden 
ingezet om bij te dragen aan de alertheid van Sanne. 

Randvoorwaarden
Vanuit het onderzoek is daarnaast veel geleerd over wat er nodig 
is om het programma te laten slagen binnen de ondersteuning 
van mensen met EMB. Bijvoorbeeld dat randvoorwaarden zoals 
materiaal en begeleiding essentieel zijn. Daarnaast werkt het 
alleen als er gezamenlijk aan hetzelfde plan wordt gewerkt en hier 
ook door alle betrokken partijen op wordt gerapporteerd. Binnen 
het onderzoek analyseren we momenteel van 17 personen met 
EMB de inhoud en het doel van individuele programma’s samen 
met de bijdrage die het heeft opgeleverd. 

KDC Aandachtslab
Vanuit dit onderzoek denken we ook mee in de invoering van het 
beweegprogramma bijvoorbeeld binnen KDC Aandachtslab, 
specifiek voor kinderen met EMB. 

Allemaal dezelfde richting op
Binnen KDC Aandachtslab is het programma Perspectief leidend 
en werken ze met het beweegprogramma. Voor sommige kinderen 
zijn er ook revalidatiedoelen. Belangrijk is daarbij om de juiste 
nadruk te blijven leggen en te voorkomen dat vanuit verschillende 
richtingen de doelen naast elkaar gaan lopen. 

Belangrijk hulpmiddel
Het beweegprogramma wordt binnen het KDC Aandachtslab dan 
ook ingezet als een hulpmiddel. Een hulpmiddel om informatie te 
verzamelen over bewegen, om een individueel basisaanbod vast te 
leggen en om multidisciplinair na te denken wat er gedaan wordt 
en waarom; ook als het bewegen niet kan worden gerelateerd aan 
de doelen van Perspectief of aan een revalidatiedoel. Daarnaast 
wordt de ondersteuning op het gebied van bewegen steeds 
opnieuw geëvalueerd, zodat de kinderen met EMB optimaal 
kunnen profiteren van de positieve effecten van bewegen. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Leentje van 
Alphen:
https://aw-emb.nl/team/leentje-van-alphen

Laat je regelmatig informeren via de EMB Nieuwsbrief en meld je 
aan via: https://aw-emb.nl/
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Prijswinnares in ons midden
Dr. Mónica Lopéz-Lopéz stond op 29 mei 
uitgebreid in de belangstelling toen ze 
werd verkozen tot Supervisor of the Year in 
Nederland en ze meldde zelf het volgende 
erover: ‘I am so happy to receive the Super-
visor of the Year Award in the Netherlands. 
I thank the jury for finding me worthy to 
receive it, and of course my colleagues at 
the University of Groningen for nomina-
ting me. While this recognition is addres-
sed to me, their efforts should be acknow-
ledged: so thank you Dr. Kirti Zeijlmans, 
Dr. Helen Bouma, Floor Middel, Natalia 
Valencia, Theila Smith, Magdalena Garzón, 
Rodrigo González and Hamed Seddighi, for 
patiently putting up with me. 

If I am any good at supervising is because 
of their kind feedback and the many les-
sons on academic solidarity that they teach 
me every day. Together, we conduct rese-
arch that addresses social inequalities in 
child welfare and education. But we also 
work hard to build a more inclusive acade-
mia challenging issues of sexism, racism 
and power dynamics, and cultivating 
caring and supportive networks, such as 
the EUSARF Academy. 

As a supervisor, I practice a feminist 
mentoring that tries to put the needs of 

PhD researchers at the center, and recogni-
zes the particular struggles that they might 
face for being part of a minoritized group in 
academia, first-gen, migrant, care-experi-
enced... I believe that this supervision 
approach, together with changes that 
address structural inequalities in Higher 
Education, will help us to create more 
diverse and inclusive academic communi-
ties, and to tackle the causes of the high 
prevalence of mental health issues in 
academia. Finally, I would like to say thank 
you to PNN folks, PhD researchers and 
academic allies working to improve the 
employment status and conditions of PhDs 
in this country. I truly appreciate your 
efforts and commitment to radically 
transform academia into a better place for 
all of us.’

Van harte gefeliciteerd richting Mónica 
Lopéz-Lopéz. 

En in de tweede week van juni werd Mónica 
nog eens in het zonnetje gezet via een 
interview in de Universiteitskrant:

PNN is lovend over de manier waarop je 
promovendi helpt, niet alleen met het 
ontwikkelen van hun onderzoeksvaardig-
heden, maar ook met hun netwerk en 

andere relevante vaardigheden. Hoe doe je 
dat?
‘Tijdens mijn eigen promotietraject had ik 
veel baat bij internationale netwerken en 
contacten met geweldige onderzoekers uit 
de hele wereld. Daardoor kon ik internatio-
nale samenwerkingen aangaan, steun voor 
mijn projecten krijgen en uiteindelijk zelfs 
een baan in de academische wereld. 

Lees hier meer: 
https://www.ukrant.nl/monica-lopez-lopez 
-is-the-netherlands-best-phd-supervisor/ 
?lang=en

Nieuwe promovendi
Sinds 1 augustus 2020 is Annemieke Enninga  begonnen als 
promovendus bij de Academische Werkplaats EMB. Ze gaat zich 
de komende tijd bezighouden met een onderzoek gericht op het 
signaleren van pijn bij mensen met EMB, specifiek met het verder 
valideren van een pijnmeetinstrument dat voor deze doelgroep 
ontwikkeld is. 

Annemieke over haar besluit dit onderzoek te gaan doen: “10 jaar 
geleden stond ik na het afronden van mijn opleiding Orthopeda-
gogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen voor een keuze: ga ik 
verder in de wereld van de wetenschap of duik ik de praktijk in? 
Het werd destijds het laatste. Ik ben in de praktijk begonnen als 
groepsbegeleider bij een instelling voor mensen met een verstan-
delijke beperking en daarna heb ik acht jaar gewerkt als orthope-
dagoog bij een andere instelling in de gehandicaptenzorg. Daarbij 
heeft het werken met mensen met EMB altijd mijn speciale 
interesse gehad. Toch bleef het altijd kriebelen om meer met de 
wetenschappelijke kant van het vak te gaan doen, vandaar dat ik 
me  in deze richting verder wil ontwikkelen.”
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Nieuw initiatief Universiteitsbibliotheek
In september lanceerde de Bibliotheek van de Universiteit van 
Groningen (UB) een nieuw initiatief: de open access publicatie in 
de schijnwerpers. Elke maand zal het open access team van de 
bibliotheek een recente publicatie van UG-auteurs selecteren die 
open access is gepubliceerd. Deze publicatie wordt onder meer 
uitgelicht via de social media, de nieuwsbrief en de website. Het 
allereerste artikel dat op die manier werd geopenbaard was van 
twee collega’s van Orthopedagogiek. Aangezien de open access in 
het Engels wordt gepubliceerd nemen we dit in die taal over: 

The article in the spotlight for the month of September 2020 is 
entitled The Effects of Migrant Background and Parent Gender on 
Child Protection Decision-Making: An Intersectional Analysis, 
co-authored by Floor Middel and Mónica López López (Faculty of 
Behavioural and Social Sciences).

Abstract 
Minoritized ethno-racial groups or women could be negatively 
impacted by child protection decisions. Previous studies reported 
that both ethnicity and the gender of the parent that maltreated 
the child were associated with an increased likelihood that child 
protection agencies provide services after an investigation, or that 
children are placed out of their homes. In this study, we investi-
gated whether migration background and the gender of the parent 
who maltreated the child seem associated with the decision to 
open a case for continuing child protection services. We systemat-
ically coded and analyzed 1189 case files from child protection 
agencies in England, the Netherlands, and Germany. We con-
ducted logistic regression analysis to investigate for disparities in 
decision-making. Our intersectional analysis showed that mal-
treatment committed by mothers and migrant fathers was associ-
ated with an increased likelihood to provide ongoing child protec-
tion services. However, country specific analyses showed that 
these effects were most pertinent in the English sample. These 
findings suggest the need to address migration background and 
gender disparities in child protection practice. 

We asked Floor and Mónica a few questions about their 
publication: 
This article was published open access, was open access a 
deliberate choice? 
It was a deliberate choice to publish our paper open access. This 
enables researchers who do not work at universities that have 
subscribed for this specific journal, policymakers, people who 
work for instance at NGO’s, or laypeople to access our paper 
without annoying paywalls. We believe that the increased visibil-
ity of open access articles results into an increased impact of open 
access publications. Lastly, the funder of our research (Horizon 
2020) encourages researchers to publish their work open access. 

How did you select the journal in which to publish? 
Three important reasons for selecting the Journal of Child Abuse 
& Neglect (Elsevier) were the scope of the journal, its impact, and 
favorable open access publishing opportunities. The topic of our 
paper fitted well with the scope of this journal. When writing our 
publication, we organically cited quite some papers of this journal 
because they have published more papers on the disparities in 
child welfare decision-making, which is also the topic of our 
manuscript. In addition, we selected this journal because it has a 
high impact in our field of study and is one of the Q1 journals. 
Lastly, using the journal browser of the UG, we also found out that 
the UG library had negotiated a favorable open access publishing 
agreement with Elsevier. We were able to publish our paper gold 
open access without paying additional cost besides the regular 
publishing costs. 

Could you reflect on your experiences with open access and 
open science in general? 
An important aspect related to open science to us is participatory 
research, in which research participants and child welfare organi-
zations are active allies in research projects. This implies that 
research questions are co-constructed and that participants and 
child welfare organizations benefit to an increased extent from the 
findings derived from the research project. In project Audre we 
researched the experiences of LGBTQIA+ youth and young adults 
in out-of-home care in collaboration with young co-researchers. A 
participatory research approach can help us  to promote research 
ownership and to minimize power imbalances between research-
ers and the groups we study. This is very important to prevent the 
extraction of the topic we are studying from its social context. In 
our projects, we try to promote as much as possible a democratic 
or non-oppressive research process, where care experienced young 
people can engage in key decisions throughout the course of the 
research process. For instance, they are co-authors of our scien-
tific articles, policy papers or conference presentations. This is 
one of our ways of extending open science beyond the Ivory Tower. 

Another key aspect related to open science to us is to translate our 
research findings to professionals and policymakers who are 
working in the field of child protection. We recognize that not 
every professional or policymaker can make time to read academic 
publications (even though they are available open access). There-
fore, we strive to inform this group about our research by provid-
ing presentations in their workplace and writing publications in 
Dutch and other languages (see the website of our Project Hestia). 

In our NWO Idea Generator Project, for which we are currently 
collecting data, we aim to share our research materials and 
dataset online. So far, we have little experience with sharing our 
data online, due to the sensitive character of the information 
collected in our research. We are looking forward to gain more 
experience about this aspect of open science in the near future. We 
are curious about how and whether sharing our data online will 
lead to more in depth conversations with colleagues about our 
research findings 

Citation 
Middel, F., López López, M., Fluke, J., & Grietens, H. (2020). The 
effects of migrant background and parent gender on child protec-
tion decision-making: An intersectional analysis. Child Abuse & 
Neglect, 104. https://doi-org.proxy-ub.rug.nl/(...)j.
chiabu.2020.104479 

Read the full article 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0145213420301344



9

De eerste UK in september 1971

Al vele jaren, sinds 2012, verschijnt midden 
in de werkweek een melding in de mailbox 
van de medewerkers en studenten van de 
Rijksuniversiteit Groningen dat de nieuwe 
online editie van de Universiteit Krant is te 
lezen. Zowel in het Engels als het Neder-
lands wordt een aantal onderwerpen 
uitgelicht. Informatie die veel minder 
uitgebreid is dan in eerdere jaren, toen 
wekelijks lange tijd via de post de weke-
lijkse UK, zoals verkort de krant heet, in de 
brievenbus gleed. Weer later werd het 
bezorgen per post, met de enorme toename 
aan medewerkers en studenten, stop gezet 
en kregen de eerst genoemden de krant op 
donderdag in het postvak terwijl er bij de 
voordeuren van elk universitaire afdeling 
een bak met kranten kwam te staan, 
waaruit de studenten hun exemplaar 
konden halen.

Het was op 9 juli 1971 dat bekend werd 
gemaakt dat in het nieuwe collegejaar, op 
donderdag 2 september, het eerste exem-
plaar van de Universiteitskrant voor alle 
leden van de academische gemeenschap 
bestemd was, zou uitkomen. De Universi-
teitskrant zou een onafhankelijk, opinië-
rend karakter krijgen. Vanuit de universi-
teit werd wel gemeld dat in ‘Den Haag’ de 
statuten nog goedgekeurd dienden te 
worden, maar het verlenen van een rechts-
persoonlijkheid zou uitsluitend van de 
regeling van enkele juridische kwesties 
afhangen.

Een budget was toegewezen, afkomstig uit 
fondsen van de Groninger Universiteit. 
Voor de begroting van het eerste jaar van 
publicatie stond een bedrag van f 400.000,-
-. R. ten Zijthoff was aangesteld als eerste 
hoofdredacteur en hij stelde destijds in een 
interview in het Nieuwsblad van het 
Noorden dat de Universiteitskrant (UK) 
gemiddeld 16 pagina’s per editie zou gaan 
krijgen terwijl 3,5 pagina werd getaxeerd 
voor advertenties. Ook waren er drie 

pagina’s beschikbaar voor de rubriek 
‘Mededelingen’. Het toen al bestaande 
‘Mededelingenblad van de Universiteit’ 
werd in de UK daarmee geïntegreerd. 

Ook mededelingen vanuit de afzonderlijke 
geledingen, te weten het wetenschappelijke 
korps, die van de studenten en die van het 
niet wetenschappelijke personeel, werden 
er in opgenomen. Dat betekende dat er 9,5 
pagina overbleef voor redactionele artike-
len waarbij Ten Zijthoff werd bijgestaan 
door een redactie van zes personen en een 
groot aantal correspondenten van zowel 
binnen als buiten de universiteit. Intern 
dacht hij het met rond de 40 personen te 
kunnen doen, waarbij gedacht werd aan 
personen van alle afdelingen en diensten 
van de universiteit, zodat een constante 
nieuwsstroom kon worden gewaarborgd.

De Groninger Universiteitskrant ging zich 
wat de redactionele inhoud
betreft ook buiten de academische poort 
begeven. Ten Zijthoff destijds in het 
Nieuwsblad van het Noorden: “Afgezien 
van het feit, dat we een intern nieuws- en 
opinie-orgaan worden, hebben we een 
duidelijke functie naar buiten. We willen 
via de journalistiek een brug slaan naar de 
maatschappij. We gaan wekelijks twee 
pagina’s voor stad en regio reserveren. 
Daarin komt al het gewone nieuws, dat 
verband houdt met de universiteit. Bijvoor-
beeld de Groninger binnenstad problema-
tiek en de universitaire onderzoekingen, 
die zich met Oost-Groningen bezighouden”.

En in de eerste week van september 1971 
was dan de geboorte van het allereerste 
exemplaar dat destijds van de UK ver-
scheen in een oplage van 21.000 exempla-
ren. Ook toen al werd de krant verspreid 
onder niet alleen alle medewerkers, maar 
ook alle studenten. In het eerste nummer 
van UK stond onder meer een vraagge-
sprek met de toenmalige minister voor het 
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Wetenschapsbeleid, De Brouw. Opmerke-
lijk was dat hij zichzelf in het interview het 
liefste ‘de bezuinigingsminister tegen wil 
en dank’ noemde. In die tijd was er sprake 
van een studentenstop en stelde hij onder 
meer: “Het moet niet onwaarschijnlijk 
worden geacht dat we het middel van 
studentenstop op korte termijn dienen in 
te voeren voor een aantal faculteiten bij 
diverse universiteiten in ons land. In detail 
kan ik nog niet gaan daar we nog wachten 
op concreet en harder cijfermateriaal. Ik 
streef er naar, in het licht van structurele 
maatregelen die komen gaan, de meeste 
faculteiten die praktisch gesproken een 
stop hebben, te bewegen daarvan terug te 
komen.” 

Dan was er een artikel van de pen van de 
hoofdredacteur over de Algemene en 
Vergelijkende Literatuurwetenschap in 

Groningen gedurende de voorgaande tien 
jaren: Over ruzies, eigen belang, persoon-
lijke na-ijver, eigenwijsheid en meer inzake 
wetenschappelijke doelstelling en gericht-
heid en competentiestrijd.

Terwijl het rapport destijds nog bij de 
Staatsdrukkerij lag wist een Haagse 
UK-correspondent al enige punten van het 
eindrapport, van de Commissie Andries-
sen, te melden. Hij schreef dat op het 
ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen zelfs al gesproken zou worden over 
spoedige invoering van het stelsel ‘Inte-
grale studiefinanciering met terugbetaling 
afhankelijk van het inkomen na afstude-
ren.’ Volgens de  UK correspondent in Den 
Haag werd dit stelsel op dat moment 
gesteund door 12 van de 17 leden van de 
Commissie Andriessen. Ook werd er 
gemeld over een eventuele collegegeldver-

hoging tot een bedrag van f1500,--,  eventu-
eel zelfs hoger, met een differentiatie
per faculteit. 

De allereerste UK, die de eerste donderdag 
van september 1971 uitkwam, telde 18 
pagina’s. Voor niet direct betrokkenen was 
het mogelijk de UK in een van de tijdschrif-
tenkiosken aan te schaffen.

500ste Alumni aangemeld
In de maand september behaalde Zahra Hazimi haar Masterdi-
ploma  en meldde zich als 500ste alumni aan om op de hoogte te 
worden gehouden van nieuwtjes over Orthopedagogiek Groningen 
en nieuws en verhalen uit het werkveld via het Alumniblad 
Orthopedagogiek. Voor ons reden genoeg om haar in het zonnetje 
te zetten via het schenken van twee recente publicaties.

Zahra: ‘Als 500ste lid heb ik deze interessante boeken mogen 
ontvangen en mag ik een stuk schrijven over mijn studietijd aan 
de Rijksuniversiteit Groningen als masterstudent Orthopedago-
giek. Ik heb stage mogen lopen binnen het regulier middelbaar 
onderwijs in Groningen (de Leon van Gelder school, onderdeel van 
het Reitdiepcollege) waar ik me heb gericht op de individuele 
hulpvragen van leerlingen, maar ook op die van hun omgeving. 
Ondanks COVID-19 en de maatregelen heb ik mijn stage goed 
kunnen afronden. 

Ik heb zowel diagnostiek als behandeling mogen uitvoeren onder 
begeleiding van orthopedagoog-generalist Nel Bakker. Wat mij is 
opgevallen is dat binnen het onderwijs er niet alleen sprake is van 
leerproblematiek, maar ook van sociaal-emotionele problematiek 
en gedragsproblematiek wat zorgt voor enorme diversiteit als het 
gaat om de hulpverlening. Ik heb geleerd dat het daarom van 
belang is om te proberen de hulpverlening zo goed mogelijk aan te 
sluiten op de leerling en zijn of haar systeem om efficiënt te 
kunnen werken. Naast dat elke persoon uniek is, is ook elke 
hulpvraag namelijk anders. Persoonlijk vind ik dat de hulpverle-
ning zo kort mogelijk dient te zijn als kan en zo lang mogelijk als 
nodig het dient te worden verleend. 

Wat ik zeer waardevol vond was dat de kennis van de vakken, die 
in het masterjaar worden aangeboden, goed aansloten op de 
praktijk. Zo kwamen er tijdens mijn stage regelmatig ethische 
vraagstukken voorbij, was de participatie van de client en het 
cliëntsysteem binnen de hulpverlening een steeds terugkerend 
onderwerp en probeerde ik de koppeling tussen de wetenschap en 
de praktijk te maken. Door de kennis van de vakken kon ik hier 
onder begeleiding concreet vorm aan geven. Mijn masterthesis 
was gericht op de ervaringen van adolescenten met schemathera-
pie wat mij leerde wat aan de andere kant van de tafel als (on)
behulpzaam wordt ervaren.

Op dit moment ben ik werkzaam in Zwolle binnen de basis- en 
gespecialiseerde GGZ. Wat ik belangrijk vind en mee heb gekregen 
vanuit de opleiding is om kritisch te blijven kijken naar mijn 
eigen handelen, verantwoording af te leggen voor mijn handelin-
gen en kennis te blijven vergaren om zo goed mogelijk aan te 
kunnen sluiten op de client en het cliëntsysteem. Mede dankzij de 
geboden handvaten en adviezen van Dr. Jana Knot-Dickscheit en 
drs. Nel Bakker weet ik dat ik nu zelfverzekerd verder kan. Ik wil 
jullie allebei via deze weg enorm bedanken voor jullie begeleiding 
en flexibiliteit tijdens dit bijzondere studiejaar. 

Binnenkort start ik met de basiscursus cognitieve gedragsthera-
pie. Ik heb veel zin om mezelf te ontwikkelen als orthopedagoog 
en me in te zetten voor kinderen en jeugdigen. Ik wil iedereen die 
in dit bijzondere studiejaar afgestudeerd is via deze weg felicite-
ren en veel succes wensen met de carrière!’  
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Publicaties
Zo maar een greep uit de publicaties van de 
afgelopen periode:

 ■ Home-visiting interventions for 
families with complex and multiple
problems: A systematic review and 
meta-analysis of out-of-home place-
ment and child outcomes

A.G. (Arjen) van Assen, J. (Jana) Knot-Dick-
scheit, W.J. (Wendy) Post, H. (Hans) Grietens

Artikel is via de volgende link te downloaden
https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0190740919314331

 ■ Ondersteuning van mensen met 
ernstige meervoudige beperkingen 
Handvatten voor een kwaliteitsvol 
leven

Door Bea Maes, Carla Vlaskamp, Anneleen 
Penne 

Kinderen en volwassenen met ernstige 
meervoudige beperkingen stellen ons voor 
bijzondere uitdagingen. Het tegemoet 
komen aan hun complexe ondersteuning-
snoden is vaak een zoektocht, met vallen 
en opstaan. Dit boek wil ouders, familie en 
(toekomstige) professionele hulpverleners 
houvast bieden in deze zoektocht. 

Houvast kunnen we vinden door in eerste 
instantie stil te staan bij visie en uitgangs-
punten. Wie zijn mensen met ernstige 
meervoudige beperkingen? Wat is belang-
rijk voor hen om een kwaliteitsvol leven te 
kunnen leiden? Wat zijn belangrijke 
criteria om tot optimale ondersteuning te 
komen? In een eerste deel van dit boek 
gaan verschillende auteurs dieper in op 

principes die centraal staan in de onder-
steuning van deze mensen. 

In het tweede deel van dit boek maken 
andere auteurs de vertaling naar hoe die 
visie waar gemaakt kan worden in het 
dagelijkse handelen: in het vorm geven aan 
communicatie en interactie met deze 
mensen, het bieden van onderwijs en 
dagbesteding, de preventie en aanpak van 
hun gezondheidsproblemen. Zowel huidige 
kennis vanuit onderzoek en praktijk als 
concrete handelingsadviezen komen 
daarbij aan bod.

https://www.acco.be/nl-be/items/ 
9789033482045/Ondersteuning-van- 
mensen-met-ernstige-meervoudige- 
beperkingen

 ■ Rip, J., Zijlstra, E., Post, W., Kalverboer, 
M., & Knorth, E. J. (2020). ‘It can never be 
as perfect as home’: An explorative 
study into the fostering experiences of 
unaccompanied refugee children, their 
foster carers and social workers. Chil-
dren and Youth Services Review, 104924.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020. 
104924

 ■ Rip, J., Zijlstra, E., Post, W., Kalverboer, 
M., & Knorth, E. J. (2020). Cultural match-
ing factors, child factors and fostering 
factors associated with successful 
foster placement: An explorative study 
into the perspectives of unaccompanied 
refugee children, their foster carers 
and guardians. Children and Youth 
Services Review, 118, 105408.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020. 
105408 

 ■ Orthopedagogiek: Onderzoek en 
Praktijk Huyghen, A.M. N., Metselaar, J., 
Post, W. J., Von Rudnay, I. N., & Knorth, E. 
J. (2020). Elke glimlach die je verzendt komt 
twee keer terug: Betrouwbaarheid en 
validiteit van de SMILEY 9-12, een instru-
ment om de tevredenheid van kinderen 
met hun behandeling in de jeugdhulp te 
meten. Orthopedagogiek: Onderzoek en 
Praktijk, 59(4), 195-213.

Hier is de link: https://www.rug.nl/rese-
arch/portal/files/133863576/Huyghen_et_
al_SMILEY_9_12_in_OOP_gepubliceerde_
versie_15_september_2020.pdf

 ■ Fluke, J. D., López López, M., Benbe-
nishty, R., Knorth, E. J., & Baumann, D. J. 
(Eds.) (2020). Decision-Making and 
Judgment in Child Welfare and Protec-
tion: Theory, Research, and Practice. 
New York, NY: Oxford University Press 
Hier de link: https://global.oup.com/
academic/product/decision-making-and-
judgment-in-child-welfare-and-protection-
9780190059538?q=Erik%20J.%20
Knorth&lang=en&cc=nl

 ■ Fluke, J. D., López López, M., Benbe-
nishty, R., Knorth, E. J., & Baumann, D. J. 
(2020). Advancing the field of decisi-
on-making and judgment in child 
welfare and protection: A look back and 
forward. In J. D. Fluke, M. López López, R. 
Benbenishty, E. J. Knorth, & D. J. Baumann 
(Eds.), Decision making and judgement in 
child welfare and protection: Theory, 
research, and practice (pp. 301-317). New 
York, NY: Oxford University Press. 
https://doi.org/(...)80190059538.003.0014

 ■ Bartelink, C., Van Yperen, T. A., Ten 
Berge, I. J., & Knorth, E. J. (2020). The use 
and usability of decision-making the-
ory in child welfare policy and practice. 
In J. D. Fluke, M. López López, R. Benbe-
nishty, E. J. Knorth, & D. J. Baumann (Eds.), 
Decision making and judgement in child 
welfare and protection: Theory, research, 
and practice (pp. 237-262). New York, NY: 
Oxford University Press. 
https://doi.org/(...)80190059538.003.0011

 ■ Bouma, H., Grietens, H., López López, 
M., & Knorth, E. J. (2020). Learning from 
parents: A qualitative interview study 
on how parents experience their jour-
ney through the Dutch child protection 
system. Child and Family Social Work, 
25(S1), 116-125. 
https://doi.org/10.1111/cfs.12723
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 ■ Middel, F., Knorth, E. J., López López, 
M., & Grietens, H. (2020). Jeugdbescher-
ming in Nederland, Duitsland en Enge-
land. De Pedagoog, 21(4), in druk.

 ■ Schweizer, C., Knorth, E. J., Van Yperen, 
T. A., & Spreen, M. (2020). Evaluation of 
‘Images of Self’, an art therapy program 
for children diagnosed with Autism 
Spectrum Disorders (ASD). Children and 
Youth Services Review, 116.
https://doi.org/(...)ildyouth.2020.105207

 ■ Bijstra, Jan. O, Boer, Anke A. de Boer & 
Hoeven, José van der (2020) Effective 
dealing with externalizing student 
behavior. Orthopedagogiek: Onderzoek 
en Praktijk. 59(4), 182-184. 

 ■ Batstra, Laura (2020) ADHD-richtlijnen. 
Kind en (ortho) pedagogiek voorop! De 
Pedagoog 21(03), 22-23.
https://drukendwars.nl/wp-content/
uploads/2020/10/De-Pedagoog-3-2020-Hot-
topic-Kind-en-orthopedagogiek-voorop.pdf

 ■ Kupers, Elisa, Haakma, Ineke (2020) 
Creativiteit in de les: welke rol spelen 
taak en materiaal? Cultuur + Educatie 19 
(54), 78-93. 
https://www.lkca.nl/wp-content/
uploads/2020/09/cpluse54.pdf

PROMOTIES BIJ ORTHOPEDAGOGIEK 

 ■ Op 14 september promoveerde (buiten) promovenda Celine 
Schweizer op het proefschrift, getiteld: Art Therapy for Children 
Diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development 
and First Evaluation of a Treatment Programme.
Promotoren waren: Prof. Dr. Erik Knorth en Prof. Dr. Tom van 
Yperen. 

Beeldende therapie en autisme 
Het promotieonderzoek gaat over de ontwikkeling en evaluatie 
van een behandelprogramma voor kinderen met aan autisme 
gerelateerde problemen, genaamd ‘Zelf in Beeld’. De kinderen 
worden vooral aangemeld voor beeldende therapie als ze negatief 
over zichzelf denken, onzeker of somber zijn, plotseling heel 
kwaad en/of angstig worden, veranderingen slecht verdragen, 
moeite hebben om vriendjes te maken of sociale omgangsvormen 
te begrijpen. Vaak zijn het combinaties van dit soort problemen.

‘Iets maken’ met beeldend materialen is een belangrijk hulpmid-
del in beeldende therapie. De therapeut biedt materialen en 
werkvormen aan zodat het kind (succes)ervaringen op kan doen 
en inzichten en vaardigheden kan ontwikkelen. Elk materiaal 
biedt andere mogelijkheden tot expressie; timmeren bijvoorbeeld 
biedt andere mogelijkheden dan schilderen. De therapeut onder-
steunt het kind bij het zich bewuster worden van (on)prettige 
ervaringen en bij de ontwikkeling van het besef waar het goed in 
is of wat het juist moeilijker vindt.

Op basis van literatuurstudie en raadpleging van beeldend thera-
peuten zijn twee meetinstrumenten ontwikkeld en getest, waar-
mee de ontwikkeling van kinderen en het handelen van de thera-
peut in kaart zijn gebracht. De resultaten zijn overwegend 
positief: een meerderheid van de behandelde kinderen is flexibeler 
en socialer geworden en heeft woorden leren geven aan wat er in 
hen omgaat. De meeste kinderen zitten beter in hun vel en zijn 

blijer na afloop van de therapie, ook thuis en in de klas. Ouders en 
leerkrachten zijn in grote mate tevreden over de behandeling.   

Zie ook: https://youtu.be/cVAAzRHZnb0

Hierbij een link naar een animatie, die gemaakt is naar aanleiding 
van de promotie van Celine Schweizer https://www.youtube.com/
watch?v=cVAAzRHZnb0&t=1s 

Het betreft een uitleg bij het behandelprogramma ‘Zelf in Beeld’: 
beeldende therapie voor kinderen met aan autisme gerelateerde 
problemen. In het proefschrift worden de ontwikkeling en evalua-
tie van het programma beschreven. De link naar de dissertatie: 

https://www.nhlstenden.com/sites/default/files/bestanden/
schweizer-phd-thesis.pdf
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PROMOTIES BIJ ORTHOPEDAGOGIEK 

 ■ Op 26 oktober promoveerde (buiten) promovenda Gineke 
Hanzen op het proefschrift getiteld: Participation of adults with 
visual and severe or profound intellectual disabilities. 
Promotoren waren: Prof. dr. Annette van der Putten en Prof. dr. 
Carla Vlaskamp. 

Participatie volwassenen met visuele en (zeer) ernstige 
verstandelijke beperkingen 
Participatie is ook belangrijk voor volwassenen met visuele en 
(zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ((Z)EVVB). Participatie 
leidt tot sociale contacten, betekenisvolle activiteiten en deelname 
aan het gemeenschapsleven. Wat betekent participatie voor hen 
precies? Hoe is het echt gesteld met hun participatie? Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat hun participatie optimaal is?

Hanzen onderzoekt in haar proefschrift participatie voor volwas-
senen met (Z)EVVB. Aan de hand van de inbreng van ouders, 
familieleden, begeleiders, (para)medici, gedragsdeskundigen en 
onderzoekers heeft zij het begrip bij deze doelgroep onderzocht en 
gedefinieerd. Participatie bij deze doelgroep bestrijkt een breed 
gebied, uitgewerkt in verschillende domeinen.

Het blijkt dat de ondersteuning aan deze volwassenen in residen-
tiële voorzieningen al wel is gericht op een aantal participatiedo-
meinen, zoals ‘ervaren/ontdekken’ en ‘betrokkenheid’. Op andere 
domeinen, zoals ‘inclusie’ en ‘vrije tijd’, is de participatie echter 
beperkt en kan deze worden verbeterd.

Daartoe werd een interventie ontwikkeld: ‘Zorg voor Participatie+’ 
(ZVP+). Deze interventie liet positieve trends zien op de ideeën en 
het gedrag van de begeleiders ten aanzien van de participatie. Die 
verandering geeft positieve effecten op zowel de actieve betrok-
kenheid bij activiteiten van de volwassenen met (Z)EVVB, als op 
het aantal initiatieven van begeleiders om deze betrokkenheid te 
stimuleren.

Hanzen pleit ervoor extra aandacht te geven aan de participatie 
van deze doelgroep in de opleiding van begeleiders. Verder is zij 
voorstander van verbetering van de implementatie van ZVP+ om 
de effecten van deze interventie te vergroten. Tot slot noemt zij 
bewustwording: participatie van volwassenen met (Z)EVVB is een 
verantwoordelijkheid voor alle mensen die bij hen betrokken zijn, 
zowel binnen als buiten de residentiële voorziening. 

Gineke Hanzen deed haar promotieonderzoek bij de Basiseenheid 
Orthopedagogiek ’Leren en ontwikkelen’ van de Faculteit 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Zij werkt als fysiothe-
rapeut bij Koninklijke Visio en is werkzaam als postdoctoraal 
onderzoeker binnen de Academische Werkplaats EMB: een 
samenwerking tussen de RUG, Hanzehogeschool Groningen, ’s 
Heeren Loo en Koninklijke Visio. De Werkplaats wil een bijdrage 
leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van 
kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperking (EMB) en hun gezinnen.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(...)b0-9489-79e282485334
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Grote luister- en kijkdichtheid in 1962

Op de Nederlandse radio, als wel via de Nederlandse televisie, 
werd er in de maand november 1962 optimaal belangstelling 
getoond door de Nederlandse luisteraars en kijkers. Allereerst 
was er het programma dat historisch als ‘Open het Dorp’ de 
geschiedenis is ingegaan. Een enorme succesvolle inzamelingsac-
tie voor een van de vele goede doelen, die werd georganiseerd 
onder auspiciën van de AVRO. Het was het eerste echt grote 
geldinzamelingprogramma op de Nederlandse televisie. De 
bedoeling van ‘Open het Dorp’ was om veel geld in te zamelen voor 
het bouwen van een woonwijk en zorginstelling voor mensen met 
een handicap.

Met de miljoenen, die werden binnengehaald, werd deze woonwijk 
en zorginstelling later dan ook gesticht en kreeg als naam ‘Het 
Dorp’ te Arnhem mee. De uitzending via de zendtijd van de AVRO, 
via de televisie, vond plaats op 26 en 27 november 1962 en duurde 
in totaal drieëntwintig uren. Het programma werd tegelijkertijd 
eveneens via de radio uitgezonden. Alom is bekend dat het pro-
gramma door Mies Bouwman grotendeels werd gepresenteerd. Zij 
werd door een groot deel van het Nederlandse volk ter stond op 
handen gedragen. 

De televisieregie van dit legendarische programma was in handen 
van Theo Ordeman. Tijdens de uitzending traden meer dan 
vierhonderd artiesten op, onder wie de cabaretier Wim Kan, die op 
het podium via de telefoon honderdduizend gulden wist los te 
praten bij rijke landgenoten. Nederlanders die niet in staat waren 
hun bijdrage zelf naar Mies Bouman in het RAI complex in 
Amsterdam te brengen kregen volop de gelegenheid hun gift in 
hun eigen omgeving weg te brengen. Daartoe werden de deuren 
van duizenden winkels geopend om daar de financiële bijdragen 
heen te brengen. In totaal brachten de Nederlandse televisiekij-
kers 21.192.000 gulden bijeen. 

De initiatiefnemer voor dit programma was de medicus Arie 
Klapwijk (1921-2008). Hij was later waarnemend directeur van 
‘Het Dorp’ en tevens voorzitter van de Stichting Het Dorp, die 
enkele jaren later via een notaris werd opgericht. Na zijn opleiding 
begon Arie Klapwijk zijn medische loopbaan in het revalidatiecen-
trum ‘De Hoogstraat’ in Leersum. In latere jaren werd hij direc-

teur van de Johanna Stichting, dat van naam veranderde naar ‘Het 
Johanna Kinderfonds’. De Johanna Stichting werd opgericht in 
december 1900 als tehuis voor gebrekkigen en mismaakten. Een 
van de oprichtsters en naamgever van de Stichting was Johanna 
van Ness. De statutaire doelstelling van het Johanna Kinderfonds 
is het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel 
hebben om mensen met een lichamelijke beperking als gevolg van 
een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren, tot de 
leeftijd van 30 jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te 
geven.

Rond 1960 ontstond het plan om in de buurt van de vestiging van 
het revalidatiecentrum van de stichting in Arnhem een dorp te 
stichten speciaal voor minder-validen met een blijvende handicap. 
Om ideeën op te doen voor revalidatiemethoden bezocht Klapwijk 
onder meer revalidatiecentra in de Verenigde Staten. Op 26 en 27 
november 1962 presenteerde Klapwijk samen met Mies Bouwman 
de 23 uur durende televisie-uitzending van de inzamelingsactie 
‘Open het Dorp’, 

Klapwijk was tot mei 1964, toen het administratiegebouw gereed 
kwam, waarnemend directeur van Het Dorp. Hij legde deze 
functie neer om zich weer te richten op zijn medische en leiding-
gevende taken bij de Johanna Stichting. Klapwijk zette zich 
voortdurend in voor een gelijkwaardige positie voor mensen met 
een handicap. Hij was ook een promotor van de gehandicapten-
sport. Als initiatiefnemer van Het Dorp werd hij wereldwijd 
uitgenodigd om spreekbeurten te houden. Hij overleed in een 
ziekenhuis in Ede op 86-jarige leeftijd. Voor zijn werk werd Klap-
wijk herhaaldelijk onderscheiden. Hij was Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 
Drager van het Mobilisatie-Oorlogskruis en Officier in de Orde van 
de Dannebrog en Ereburger van Het Dorp te Arnhem.

Onder de vele Nederlanders, die persoonlijk naar de uitzendlocatie 
kwamen, was ook de toenmalige programmaleider van Radio 
Veronica, Tony Vos, die namens de directie van Radio Veronica 
een genereus gebaar mocht maken. Hij vertelde aan Arie Klapwijk 
en Mies Bouwman dat gedurende de daarop volgende periode 
maandelijks door de directie van het radiostation een bedrag van f 
10.000,-- beschikbaar zou worden gesteld aan ‘Open het Dorp’, als 
onderdeel van de reclameomzet van Veronica, hetgeen in totaal 
een bedrag van f 140.000,-- werd. De directie van Veronica sloeg 
daarmee een goede slag want het was dat etmaal de één na groot-
ste gift die ter beschikking van de organisatie ‘Open het Dorp’ 
werd gesteld. 

Dr. Arie Klapwijk wist, bij het overdragen van de gift, zijn gevoel 
voor het radiostation uit te dragen door de volzin: “Ik luister graag 
naar Veronica” uit te spreken. Mies Bouwman stelde: “Is het niet 
heerlijk, dat wij althans op een dag alleen maar aan een dorp 
bouwen met zijn allen en alle zuiltjes vergeten!” De Volkskrant 
had de volgende ochtend de volgende opmerking: ‘Hebt U overi-
gens ook zo genoten van de gratis reclame die gisteren de AVRO 
heeft gemaakt voor Radio Veronica? Het is sportief van deze 
omroep, al konden zij het niet helpen.’

Mies Bouwman


