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Beste alumni orthopedagogiek
Hierbij het derde exemplaar
van de Nieuwsbrief Alumni
Orthopedagogiek. Ik hoop dat u
deze brief met interesse zult lezen.
In deze periode zijn er bij onze
afdeling geen nieuwe boeken
verschenen en hebben er ook
geen promoties plaatsgevonden.
Wel is er een aantal prijzen
gewonnen door medewerkers
van onze afdeling en zijn er
twee benoemingen geweest.
Margrite Kalverboer is benoemd
tot bijzonder hoogleraar aan
de Rijksuniversiteit Groningen
en Ineke Oenema-Mostert
is benoemd als lector aan
de Stenden Hogeschool in
Leeuwarden (zie onder kopje
Mededelingen).

Praktijk Ontmoet Wetenschap
(POW)
Dr. E.J. van den Bosch

Op 5 juni 2012 vond in het Bestuursgebouw van
RUG het eerste symposium plaats met de naam
Praktijk Ontmoet Wetenschap. Het doel hiervan
was het verbeteren van het functionele contact
tussen de afdeling Orthopedagogiek en de diverse
praktijkinstellingen. Voor deze middag waren alle
praktijk(stage)begeleiders uitgenodigd. Verschillende van hen zijn gekomen, onder wie veel alumni.
Na de opening door prof. dr. Carla Vlaskamp heeft
prof. dr. Alexander Minnaert (voorzitter van de
afdeling Orthopedagogiek) vervolgens verteld over
oude en nieuwe uitdagingen voor zowel het onderzoeks- als het onderwijsprogramma van de afdeling
Orthopedagogiek: de keuze tussen een brede en een
gespecialiseerde opleiding, de noodzaak van zowel
een praktische als een theoretische invalshoek, een

opleiding die in lijn moet zijn met de NVO-eisen.
En de meest recente onderwijsontwikkelingen: de
invoering van de zogenaamde ‘harde knip’, waardoor studenten pas met de Masteropleiding mogen
beginnen als ze hun Bachelor volledig hebben
afgerond en het daardoor noodzakelijke tweede instroommoment in de Masteropleiding in februari.
Ook noemde Minnaert het UAG, het Universitair
Ambulatorium Groningen: studenten werken in en
op aanvraag van praktijkinstellingen of in het UAG
zelf aan praktische of onderzoekstaken als voorbereiding op hun Masteropleiding.
Daarna volgden drie lezingen door (kortgeleden
afgestudeerde) orthopedagogen van de differentiaties Jeugdzorg, Ondersteuning van Personen met
Beperkingen en Leer- en Onderwijsproblemen.

Natuurlijk kunt u ook nieuws dat
u wilt delen met andere alumni
naar ons sturen op onderstaand
adres. Als u zich geroepen voelt,
als alumni uit het werkveld,
een stukje te schrijven voor
dit blad, dan bent u van harte
welkom en kunt u dat melden op
onderstaand adres.
Wanneer u een op- of
aanmerking heeft dan verzoek
ik u deze te mailen naar
alumni.ortho@rug.nl
Op de website: http://www.
rug.nl/pedok/informatievoor/
alumni/alumnivereniging_
orthopedagogiek/index staan de
vorige nieuwsbrieven. Daar wordt
ook de mogelijkheid gegeven om
u op te geven voor de vereniging.
Cintha de Jong
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Karin Slagter, MSc en Eline Brugman,
MSc (nu allebei pleegzorgbegeleiders)
vertelden over hun thesis ‘Door de ogen
van een pleegkind’, die zij schreven onder
begeleiding van prof. dr. Hans Grietens. Zij
benadrukten het belang van praten met en
luisteren naar het verhaal van pleegkinderen. Ronald Wessels, MSc (nu orthopedagoog bij Vanboeijen) hield een presentatie
over zijn onderzoek ‘Gedragsproblemen
volgens plan?’ (begeleid door drs. Petra
Poppes en dr. Annette van der Putten). Hij
benoemde de zorgen over het gebrek aan
planmatigheid in de zorg voor mensen
met ernstige meervoudige beperkingen.
Probleemgedrag en interventiedoelen met
betrekking tot probleemgedrag worden
vaak niet in plannen opgenomen. Als laatste was er een lezing van Klaasje Bosman,
MSc en Jozien van Hunen, MSc over hun
thesis ‘Attitudes en sociale integratie’, die
zij schreven onder begeleiding van dr. Anke
de Boer. Dit betreft een onderzoek naar een
buddy-project in het kader van de inclusie
van kinderen met ernstige beperkingen in
een reguliere basisschool.

Alle onderzoeken vonden plaats als samenwerkingsproject tussen de praktijk en de
afdeling Orthopedagogiek. Na elke lezing
was er ruimte voor vragen en debat. Daarin
kwam het steeds tot een gesprek tussen
betrokkenen uit de praktijk en degenen
die het onderzoek hadden uitgevoerd en
begeleid.

Ook in de ‘wandelgangen’ was er ruimte
voor vragen en het initiëren en hernieuwen
van contacten.
De medewerkers van de afdeling Orthopedagogiek kijken terug op een geslaagde
eerste Praktijk Ontmoet Wetenschap-symposium en hopen bij een volgende gelegenheid nog meer alumni en andere praktiserende gedragsdeskundigen te treffen.

Van student-assistent tot bestuursvoorzitter
Studie in Utrecht en Groningen
Frits Prins

Het jaar 1971 waarin dictator Idi Amin in
Uganda aan de macht kwam, er een vierde
bemande maanvlucht plaatsvond, Ard
Schenk wereldkampioen schaatsen werd
en de boeren boos waren op Eurocommissaris Mansholt, in dat jaar begon ik mijn
studie aan de Universiteit Utrecht, bij de

Vakgroep Pedagogische en Andragogische
Wetenschappen. De beroemde professor
dr. M.J. Langeveld stond nog aan het hoofd
van deze afdeling. Het jaar daarop, in 1972
ging hij met emeritaat. Langeveld had in
Utrecht de universitaire studie pedagogiek,
vanaf 1946, van de grond opgebouwd. Hij
was een autoriteit op ons vakgebied en
zelfs nu nog kennen velen zijn Beknopte
Theoretische Pedagogiek, waarin als doel
van de opvoeding wordt beschreven: de
zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Langeveld startte ook het Pedagogisch Instituut,
waaraan hij een praktijk verbond voor hulp
aan ouders en kinderen bij opvoedingsmoeilijkheden. Men sprak in dit verband
over klinische pedagogiek.
Langeveld was aanhanger van de fenomenologische richting. Dit is een stroming
die het belang benadrukt van de directe en
intuïtieve ervaring van fenomenen (verschijnselen, dus ook opvoedingssituaties)
en hieruit de essentiële eigenschappen van
de ervaringen en de essentie daarvan pro-

beert af te leiden. In mijn persoonlijke optiek was deze richting buitengewoon vaag.
Men had veel woorden nodig om gedrag te
beschrijven en de conclusies waren mijns
inziens vaak multi-interpretabel.
In Groningen werkte de bekende professor Bladergroen. Ook hoogleraar, maar
met meer eigentijdse opvattingen, gericht
op samenwerking met de kinder- en
jeugdpsychiatrie, neurologie en ontwikkelingspsychologie. Zij stond –zo was mij
verzekerd- open voor een empirische benadering en moderne onderzoeksmethodieken, met een open oog voor medische
en biologische aspecten. Geen fenomenologische benaderingswijze, maar een
multidisciplinaire aanpak, gebaseerd op
gedegen onderzoek.
Om die reden heb ik besloten, nadat ik in
Utrecht mijn kandidaatsdiploma pedagogiek had gehaald, mijn opleiding voort te
zetten in Groningen.
Van deze keuze heb ik nooit spijt gekregen. De colleges neurologie en psychiatrie
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in het Academisch Ziekenhuis, samen met
de studenten geneeskunde en psychologie,
herinner ik me als buitengewoon inspirerend. De hoogleraren Prechtl en Hart de
Ruyter gaven samen met Bladergroen met
veel enthousiasme vorm aan interdisciplinaire studierichtingen. En ook in de praktijkoriëntatie kwam het multidisciplinaire
karakter van de orthopedagogiek beter tot
uitdrukking, althans naar mijn ervaring.
Bij professor Prechtl kon je een speld horen
vallen tijdens de colleges. Hij begon stipt
op tijd en verontschuldigde zich met humor
dat hij al was begonnen, wanneer er nog
laatwagens binnen kwamen. Zo herinner
ik me een college waar een student, lange
baard en wilde haren zoals gebruikelijk in
die tijd, met veel kabaal binnen kwam…..
De volgende keer was iedereen op tijd.
Student-assistentschap
In 1974 kreeg ik een aanstelling als
student-assistent bij professor Bladergroen. Dat was een geweldig leerzame tijd.
Opeens was ik niet meer een anonieme
student. Ik kreeg te maken met de docenten van het Instituut voor Orthopedagogiek
aan de Grote Rozenstraat. Zij hadden allemaal zo hun eigenaardigheden. Als assistent had ik verder niet alleen te maken
met mijn collega-studenten, leeftijdsgenoten, die zich aan de opdrachten moesten houden, maar ook met post-hbo’ers,
mensen uit de praktijk van de instellingen,
die veelal in deeltijd studeerden. Het was
altijd een hele kunst om werkbijeenkomsten op een zodanig tijdstip te plannen dat
iedereen aanwezig kon zijn. Het op tijd
binnen krijgen van opdrachten, werkstukken redigeren en tijdig rapporteren aan
professor Bladergroen was daarnaast een
hele klus. In die tijd haalde je het niet in
je hoofd haar bij de voornaam te noemen.
Een afspraak maken lukte vaak alleen op
onmogelijke tijden. Op een avond trof ik
professor Bladergroen slapend aan, zittend
achter haar bureau, haar hoofd steunend
op de stapels dossiers.
Een van de werkgroepen hield zich
bezig met de toekomst van wat toen nog
heette: het buitengewoon onderwijs.
Vernieuwingen tekenden zich echter al
af, de Contourennota, Weer-Samen-NaarSchool (WSNS), minder strikt gescheiden
categorieën buitengewoon onderwijs.
Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen was een ander favoriet
onderwerp van professor Bladergroen,

evenals de onmisbare functies van spel- en
speelgoed. Tevens hebben we een onderzoek gedaan naar welke tv-programma’s
kinderen bij voorkeur keken. Bladergroen
maakte zich ernstig zorgen dat kinderen te
weinig zouden bewegen. Te veel tv-kijken
vond ze uit den boze.
Onderlinge discussies en inschakeling
van deskundigen of ervaringsdeskundigen
gingen wij niet uit de weg. We brachten
eens een bezoek aan een echtpaar, beiden zwaar lichamelijk gehandicapt, die
een baby verwachtten. Hoe zagen zij de
toekomst van hun kind? En ook hadden we
een gedachtewisseling met de toenmalige
onderwijswethouder van Groningen, de
latere staatssecretaris Wallage.
Via Bladergroen kwam ik als studentassistent op een vanzelfsprekende manier
in contact met buitenlandse bezoekers.
Vooral in België genoot zij groot aanzien.
Zo herinner ik me een congres in Brussel
waar Bladergroen een prijs in ontvangst
mocht nemen en een bezoek aan een kinderrevalidatiecentrum in Diepenbeek, in de
buurt van Genk. Zij werd met alle egards
ontvangen. Bladergroen ging met een
groep studenten toen al naar Zweden om
de onderwijsvernieuwing te bestuderen.
Wanneer er een groep studenten voldaan
had aan de opdracht, de resultaten beoordeeld waren en de werkgroep in feite opgeheven kon worden, was het gebruikelijk dat
dit afgesloten werd bij professor Bladergroen thuis, in Glimmen. Zij was dan een
hartelijke gastvrouw. Een kopje koffie, iets
lekkers erbij, gezellig keuvelde ze dan met
de aanwezigen. De laatste bijeenkomst van
een werkgroep kreeg op deze manier een
bijzonder karakter en Bladergroen kon zich
later de studenten veelal nog goed herinneren omdat ze met iedereen een praatje
had gemaakt.
Diploma-op-zak
Het afronden van het onderzoek dat ten
grondslag lag aan mijn scriptie, die ik
samen met een collega-student-assistent
heb geschreven, kostte veel tijd. In het onderzoek hebben we een bepaalde leeftijdsgroep van leerlingen van de verschillende
categorale scholen voor speciaal onderwijs
in Zwolle met elkaar vergeleken op een
aantal kenmerken. We hebben gescoord op
de gebieden intelligentie, schoolvorderingen, gedrags- en persoonlijkheidskenmerken, ruimtelijk inzicht en tempo. Om zo
meer inzicht te krijgen in de kwestie of het

naast elkaar bestaan van de verschillende
schooltypes gerechtvaardigd zou kunnen
worden. Het zal niet verbazen dat leerlingen van de mytylschool het langzaamst
scoorden op tests waar snelheid bij te pas
kwam. Verder kwam er nog wel een aantal
verschillen naar voren, maar deze waren
lang niet altijd significant. Als conclusie
met betrekking tot het hele onderzoek werd
gesteld, dat het waarschijnlijk wenselijk
zou zijn één schooltype te realiseren voor
speciaal onderwijs voor kinderen met
leer- en opvoedingsmoeilijkheden, voor
ziekelijke kinderen en voor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen. Een deel van de leerlingen dat destijds de scholen voor moeilijk
lerende kinderen bezochten zouden in dit
nieuwe schooltype ook een plaats kunnen
vinden, aldus Jantien van Kleef- Duyvis en
ondergetekende in april 1978.
Alle onderzoeksresultaten moesten vanaf
de scoreformulieren worden overgetypt op
ponskaarten, die in het Rekencentrum in
Paddepoel, gevestigd in een groot, splinternieuw gebouw, in reusachtige computers
verdwenen. Wat een werk, ongelooflijk.
Met uiteindelijk dan de conclusies, waarvan je ook niet omviel van verbazing. Maar
dan wel gebaseerd op onderzoek.
Het afstuderen had destijds nog een individueel karakter. Er moest echt examen
worden gedaan, de scriptie kwam aan bod
en je mocht stellingen formuleren waarop
je werd bevraagd. Daarna beraadde de
examencommissie zich en reikte professor
Bladergroen persoonlijk de bul uit. Bij die
gelegenheid sprak ze mij toe, in aanwezigheid van mijn naaste familie. Zij was
van mening dat ik toch echt verder moest
studeren en promoveren. Dit advies heb
ik uiteindelijk niet opgevolgd. Het in de
praktijk werken met kinderen en jeugdigen met een beperking genoot meer mijn
belangstelling.
Vogelweyde te Zwolle
In 1977, één jaar voor mijn afstuderen,
kwam er een eind aan mijn student-assistentschap in verband met een fulltime
aanstelling op de Ambelt in Zwolle. Vanaf
1974 had ik naast de Groninger werkzaamheden reeds werkervaring opgedaan in het
Poliklinisch Kinderrevalidatiecentrum Vogelweyde te Zwolle. Een zeer leerzame periode, waarin het werken in een multidisciplinair team een vanzelfsprekendheid was.
Arts-projectleider dr. H.J. van Wiechen, de
auteur van de naar hem genoemde test op
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het gebied van vroegtijdige onderkenning
van spasticiteit en andere (ontwikkelings)
stoornissen, was een inspirerende leidinggevende. Met de invoering van Bobaththerapie en de motorische ontwikkeling
en de resultaten van therapie vastleggen
op filmpjes, later op videobanden, was
Zwolle zijn tijd vooruit. Aan mijn werk op
Vogelweyde kwam in ’77 e en eind omdat
ik fulltime op de Ambelt ging werken.
Inmiddels is het kinderrevalidatiecentrum
Vogelweyde onderdeel geworden van De
Vogellanden, een centrum voor revalidatie
voor alle leeftijden.
De Ambelt
Het Orthopedagogisch Centrum de Ambelt
had begin 1977 te maken met een directiewisseling. Men vroeg mij om als bijna
afgestudeerd orthopedagoog de geleden
te komen versterken. Wat ik niet kon
bevroeden was dat de instelling binnen een
half jaar in zwaar weer zou belanden. De
nieuw aangestelde eindverantwoordelijk
directeur stapte binnen een half jaar op,
het orthopedagogisch instituut achterlatend met een enorm begrotingstekort, lege
bedden op het internaat, dreigende onderbezetting in het onderwijs en gigantische
problemen in de personele sfeer. Er moest
heel wat gebeuren.
Er zijn weinig scholen in Nederland die
kunnen bogen op zo’n veelzijdige en
veelbewogen geschiedenis als de Ambelt.
Wat in 1907 was begonnen als initiatief
van de plaatselijke Zwolse burgerij om de
gevreesde volksziekte tuberculose te bestrijden, groeide via een dagsanatorium en
een buitenschool met internaat uit tot een
landelijk opvangcentrum voor kinderen
met ontwikkelingsstoornissen.
Het orthopedagogisch centrum bood plaats
aan tal van jongeren met psychiatrische
en/of gedragsproblemen die elders geen
plek vonden. Ook het Zwolse Medisch
Opvoedkundig Bureau meldde kinderen
aan, en de kinderartsen in de wijde regio.
Het zwaartepunt van de zorg was in de
zeventiger jaren geleidelijk aan verschoven
van een medische benadering naar een
orthopedagogische aanpak.
De leskuilen en het rusten in de open lucht
behoorden al tot het verleden toen ik in
1977 aantrad, maar wel werd en nog gezamenlijk warm gegeten. Er werden veel pupillen naar de Ambelt doorverwezen vanuit
de klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en

Groningen. Een zeer gemengde bevolking
die samen met de externe leerlingen de
scholen bezochten.
Het was eind 1977 zaak de instelling organisatorisch, financieel, maar vooral ook
werk-inhoudelijk op de rails te krijgen. Dat
is binnen de termijn van enkele jaren op
succesvolle wijze tot stand gekomen.
In de loop van de tijd is het door elkaar
heen lopen van hulpverlening op basis van
diverse financieringsstromen en uiteenlopende verwijzingscriteria uit elkaar
gehaald. Nieuwe vormen van zorg kwamen
er voor in de plaats. Thuis-nabije hulpverlening, kleinschalige voorzieningen,
preventie in plaats van uithuisplaatsing.
Daarnaast was democratisering van het
centrum nodig en het oprichten van een
ondernemingsraad bijvoorbeeld.
Ook de wetgeving in het kader waarvan de scholen fungeerden werd een en
ander maal gewijzigd. Van buitengewoon
onderwijs naar speciaal onderwijs, van
speciaal onderwijs naar expertisecentrum
en nu, anno 2012: passend onderwijs dient
zich aan.
De Ambelt is met de tijd mee gegaan. Het
instituut heeft zich telkens aangepast aan
nieuwe orthopedagogische inzichten en
aan de kaders die vanuit de overheid zijn
gesteld.
Van directeur tot bestuursvoorzitter
Fusies en de-fusies heb ik als directielid
meegemaakt en mede vorm gegeven.
Ombouw van specialistische zorg binnen
onze grootschalige voorziening, het leek
wel een dorp op zich, naar verspreide kleinere vestigingen, met ook deelname aan
regionale en lokale preventieprogramma’s.
De overgang van de taak van planning en
ordening van voorzieningen van de rijksoverheid naar de provincie was een zeer
ingrijpende gebeurtenis. De subsidiegever
kwam heel dichtbij onze instelling. Ook
de politieke beïnvloedbaarheid van deze
subsidiegever, tevens toezichthouder op de
uitvoering, kwam dichterbij. Kortdurende
hulp, thuisnabij, zo licht mogelijk, bekende
uitgangspunten destijds. Piramide- en
hoogvlakte voorzieningen.
Onwaarschijnlijk veel adviesrapporten
werden er in de loop van de jaren gepubliceerd. Bijvoorbeeld, voor ingewijden: de
verslagen van de I.W.R.V. en de I.W.A.P.V.
de Interdepartementale Werkgroepen Residentiële Voorzieningen, resp. Ambulante
en Preventieve Voorzieningen. Talloze

besprekingen met de ministeries C.R.M, later W.V.C, weer later V.W.S. Daarnaast ook
met het Ministerie van Onderwijs en niet te
vergeten de Inspectie van het Onderwijs.
Vanaf begin jaren tachtig dachten professor dr. Jan Rispens (Groningen) en professor dr. Herman van Engeland (Utrecht) mee
over het beleid van de Ambelt. Onder hun
auspiciën werd een onderzoek uitgevoerd
onder bijna 200 Ambelt pupillen, van wie
de diagnoses gescoord werden door middel
van een internationaal classificatiesysteem. Heel ongebruikelijk in die tijd. Kan
dat wel, problematiek vastleggen in cijfertjes? En daar statistische bewerkingen op
uitvoeren? Kritiek bleef dan ook niet uit.
In mijn Groninger jaren had ik mij als
student-assistent al verdiept in o.a. de
zogenaamde Contourennota, de Nota Speciaal Onderwijs en gedachten over wat later
het WSNS-traject zou gaan heten, waaraan
de namen van minister Van Kemenade en
vervolgens staatssecretaris Wallage verbonden zijn. Dit werd ook in mijn werk op
de Ambelt actueel. Zo kwam Wallage zelfs
nog eens op bezoek en jaren later mevrouw
Netelenbos, die als staatssecretaris belast
was met de wetgeving op het gebied van de
expertisecentra. Tevens ging de discussie
er over of het bestaan van het (dure) speciaal onderwijs überhaupt wel gewenst en
gerechtvaardigd was. ‘‘Inclusief onderwijs’’
werd voor velen het ultieme doel.
Jarenlang waren er vanuit het Ministerie van OCW Wegbereiders actief om de
vormgeving van de expertisecentra voor te
bereiden en ingang te doen vinden. Toen de
Wet op de Expertisecentra (WEC) in 2003
uiteindelijk van kracht werd kreeg ik de
kans om -gedetacheerd vanuit de Ambeltdirecteur te worden van Regionaal Expertise Centrum Oost Nederland (cluster4).
Een boeiende tijd brak aan, want ik kreeg
te maken met scholen en instellingen in
een enorme grote regio, van Steenwijk tot
Doetinchem en van Harderwijk tot Enschede. Nieuwe taken waren de onderlinge
samenwerking van scholen bevorderen in
plaats van concurrentie en een dekkende
spreiding van voorzieningen realiseren.
Het coördineren van de ambulante begeleiding over de schoolgrenzen heen en het
ontwikkelen van nieuwe onderwijsarrangementen behoorde daarnaast ook tot het
takenpakket. Dit alles gericht op preventie,
in plaats van op doorverwijzing naar het
speciaal onderwijs. De nieuwe door de
overheid in detail uitgewerkte indicatie-
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stelling opzetten, zo betrouwbaar en zo objectief mogelijk, waren sterke punten van
de WEC. Wij mochten onze schouders er
onder zetten. Het REC-kantoor in Deventer
werd de basis van waaruit al deze nieuwe
taken werden uitgevoerd.
In 2007 ging de Ambelt over van een
bevoegd gezag als toezichthoudend
bestuur, naar het model raad van bestuur
en raad van toezicht. Tot dat moment was
ik voorzitter van de centrale directie. Nu
kreeg ik de kans om ervaring op te doen als
bestuursvoorzitter van een sterk groeiende
onderwijsorganisatie. Dit betekende dat
ik mijn werk voor het Regionaal Expertise
Centrum Oost Nederland moest beëindigen.
De functies van REC-directeur en bestuurder bij de Ambelt waren onverenigbaar.
Gelukkig kon ik wel blijven bijdragen
aan het bestuur en de activiteiten van de
WEC-Raad, nu LECSO: Landelijk Expertise
Centrum Speciaal Onderwijs.
De laatste jaren stonden enerzijds in het
teken van de explosie van het leerlingenaantal van de Ambelt ten gevolge van de
Wet op de Expertise Centra, de regionale
spreiding van de scholen en de enorme
toename van het aantal personeelsleden.
De Ambelt groeide uit tot een centrum voor

speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, met een sterk innovatieve
afdeling voor onderwijsondersteunende en
ambulante dienstverlening. Momenteel
zijn er vestigingen in acht verschillende gemeenten (Apeldoorn, Nunspeet, Deventer,
Hardenberg, Steenwijk, Meppel, Kampen
en Zwolle), zijn er ruim 2.000 leerlingen
ingeschreven op de Ambelt-scholen en krijgen ruim 2.000 leerlingen in het regulier
onderwijs preventieve onderwijskundige
begeleiding. Het aantal medewerkers,
fulltime en parttime, is inmiddels meer
dan 900. De Ambelt-Academie heeft in de
regio een goede naam opgebouwd en er is
een toenemende vraag naar ondersteunende arrangementen voor het regulier
onderwijs.
Afscheid in 2012
Naast mijn beroepswerkzaamheden ben
ik al vele jaren lid van het bestuur van de
Vereniging O&A (Vereniging voor OrthoAgogische Activiteiten). Binnen deze vereniging ben ik meer dan tien jaar voorzitter
geweest van de zgn. Programmacommissie. Wij organiseerden landelijke congressen over alle mogelijke onderwerpen op
orthopedagogisch gebied. Aanvankelijk een

voorjaars- en een najaarssymposium. Later
volstond één studiedag per jaar. Daarnaast
verzorgden we tal van thema- en studiebijeenkomsten, vaak bestaande uit twee of
drie dagdelen.
Als mederedacteur heb ik veel energie gestoken in het O&A-boek “Grensoverschrijdend gedrag van pubers”, dat in 2011 is uitgekomen. Voor begin 2013 staat inmiddels
een boek over de fase van het schoolkind op
het programma.
Van de Ambelt heb ik medio 2012 afscheid
genomen.
Ik kan terugzien op een bijzondere loopbaan: van student-assistent tot bestuursvoorzitter. Wat vooral inspirerend is
geweest zijn de contacten met opgroeiende
jeugd, kinderen en jeugdigen die het niet
gemakkelijk hebben en die een achterstand
moeten overwinnen of met een beperking
moeten leren leven. De contacten met hun
ouders en begeleiders, het samen-werkenmet collega’s en vanuit onderwijs en zorg
een bijdrage mogen leveren aan betere
kansen in het latere leven.
Het mag duidelijk zijn: Ik heb gekozen voor
het vak van orthopedagoog, hetgeen een
keuze is geweest waarvan ik tot op de dag
van vandaag geen dag spijt heb gehad.

De verbouwing van het Nieuwenhuisgebouw
van PEDOK aan de Grote Rozenstraat
Hans Knot

In het najaar van 2012 is de renovatie van
het gebouw van PEDOK met veranderingen in de Bladergroenzaal afgerond. Deze
zaal, voor velen bekend als collegezaal,
is omgebouwd om ruimte te geven aan
werkplekken voor 35 medewerkers. Orthopedagogiek betrok het gebouw in 1989.
We waren verspreid over verschillende
panden in de stad. Toen zaten de afdelingen Onderwijskunde en Algemene
Pedagogiek nog aan de Westerhaven en
Andragogiek aan de A-weg. Voor 1989 zat
Orthopedagogiek met, wat heden ten dage
het ambulatorium heet en toen nog de
Praktijk van Orthopedagogiek, nog boven
wat nu de Bijenkorf is in de Heerenstraat.
Precies tegenover de McDonalds. We zagen
dat alle kindertjes die getest werden, na die
tijd allemaal beloond werden door rechtstreeks over te steken naar McDonalds.
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In 1990 kwamen alle afdelingen uiteindelijk samen in de Grote Rozenstraat. Er
kwamen steeds meer nieuwe mensen bij,
vooral bij Orthopedagogiek. Deze afdeling
is gigantisch gegroeid gedurende de afgelopen tien jaren, waardoor er ruimtegebrek
ontstond.
Begin 2008 is het voorstel ingediend om
het interieur van het gebouw helemaal op
te knappen en terug te brengen in de oude
stijl. De stijl van de dertiger jaren van de
vorige eeuw. Alle tussenplafonds eruit, alle
bedrading weg. Er ligt een mooie stenen
vloer in het gebouw. Deze was sinds 1954
bedekt met linoleum.
En dat linoleum heeft meerdere lagen
gekend en is er allemaal uitgehaald, asbest
is uit het gebouw verwijderd en de stenen
vloer, is - waar dat nodig was - helemaal
opgeknapt en gerestaureerd. Dit is gedaan
door een vakman bij uitstek - een nazaat
van een Italiaanse steenhouwer.
Er waren stukken bij van een paar meter,
waar helemaal niets was, en daar ligt nu
net zo’n vloer als er in 1936 is neergelegd.
Wat zat er voor Pedagogische Wetenschappen in het gebouw? Nog voordat de universiteit dit pand in bezit kreeg, was hierin de

Christelijke HBS gehuisvest. Vanaf 1975
bevond zich er de afdeling Duits en daarna
Geschiedenis. De afdeling Geschiedenis is
uiteindelijk verhuisd naar het Harmoniecomplex.
Toen de verhuizingen hebben plaatsgevonden in 1990 hebben alle gebouwen een
naam gekregen, waarbij het PEDOK onderkomen Nieuwenhuisgebouw is genoemd.
Maar ook bepaalde zalen hebben een naam
gekregen, naar kopstukken van de opleiding. Zo is de Bladergroenzaal aan haar
naam gekomen. Daar was Bladergroen zelf
helaas niet meer bij, want zij is overleden
op 25 december 1983.
In 1990 is dus ook de Bladergroenzaal ontstaan, met zitplekken voor 140 studenten.
Daarvoor was het een soort van algemene
muziekruimte en ontvangst van scholieren
en nog weer daarvoor -en dan hebben we
het echt over de dertiger jaren- is het een
gymnastiekzaal geweest.
In de vijftiger jaren is het bijgebouw
geplaatst. Toen is de gymnastiekzaal
verplaatst naar waar nu het Ambulatorium
is gevestigd. En is er dus ruimte gekomen
voor andere toepassingen en uiteindelijk
voor wat we nu de Bladergroenvleugel noe-

men. In de Bladergroenvleugel hebben we
twee verdiepingen gecreëerd, ook de Van
Gelderzaal en de voormalige zaal 26c zijn
hierbij verdwenen.
In de Bladergroenvleugel komt een portret
van Professor Bladergroen te hangen, evenals het beeldje ‘Jantje Beton’.
De allereerste ‘Jantje Beton’ is in 1977
uitgereikt aan Professor Bladergroen voor
haar werk binnen de jeugdzorg en het
creëren van speelplekken voor het kind.
Zij heeft heel veel gedaan voor innovatie
op dat gebied. En dat beeldje is van de
Grote Rozenstraat 15 meegegaan naar de
Boteringestraat, waar we ruim tien jaar gehuisvest waren. ‘Jantje Beton’ heeft in 1989
een plekje gekregen in de Bladergroenzaal.
Daar is een kunststoffen hoes omheen
gekomen en het is aan de muur vastgezet.
Eén van de toenmalige conciërges zag op
een dag plotseling iemand lopen op straat
met dat beeldje onder de arm! Dat had
diegene gestolen uit de zaal. Gelukkig is
dat beeldje teruggekomen, maar sindsdien
zetten we hem iedere keer op de kamer van
de huidige voorzitter van Orthopedagogiek.
Maar, nu de renovatie voltooid is, komt hij
te staan in de Bladergroenvleugel, als aandenken aan professor Bladergroen.
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Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor
Kinderen en Vreemdelingenrecht
Elianne Zijlstra (Orthopedagoog-Generalist)

Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor
Kinderen en Vreemdelingenrecht is opgericht met
financiering door de Stichting tot Steun Nederland.
Aan het Centrum zijn medewerkers met een
verschillende achtergrond verbonden te weten een
pedagogische, juridische en cultureel
antropologische achtergrond. Het Centrum heeft
een tweevoudige opdracht; 1) het Centrum doet
diagnostisch orthopedagogisch onderzoek bij
vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun
gezinnen die door hun rechtsvertegenwoordiger bij
het Centrum worden aangemeld. Jaarlijks worden
minimaal 45 onderzoeken uitgevoerd en rapportages
pro justitia ten behoeve van de vreemdelingenprocedure geproduceerd; 2) Het Centrum doet interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de
ontwikkeling van vluchtelingen- en migrantenkinderen en ontwikkelt een methodiek voor diagnostisch onderzoek bij deze doelgroep ten behoeve
van verschillende besluitvormingsprocedures.
Deze activiteiten moeten er aan bijdragen dat wordt
besloten tot een wettelijke basis voor orthopedagogische rapportages pro justitia binnen de vreemdelingenprocedure. In de besluitvorming zou dit
betekenen dat bij alle kinderen die met het vreemdelingenrecht te maken krijgen, getoetst wordt op
het ontwikkelingsbelang van kinderen en aan de
bepalingen van het kinderrechtenverdrag.
Zo wordt in artikel 3 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind bepaald dat bij alle beslissingen
die het leven van kinderen raken, de belangen
van het kind een eerste overweging dienen te zijn.
Ongeacht of deze beslissingen worden genomen
door maatschappelijke instellingen of rechterlijke
instanties. In verschillende rechtsgebieden waarmee kinderen te maken krijgen, wordt daadwerkelijk aan dit artikel getoetst. Zo wordt binnen het
jeugdbeschermingsrecht getoetst of het belang van
het kind gediend is bij een uithuisplaatsing en binnen het jeugdstrafrecht zal gekeken worden welke
maatregel recht doet aan de ontwikkeling van
het kind. Binnen het vreemdelingenrecht spelen
belangen van kinderen een ondergeschikte rol. In
de besluitvorming bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wordt maar heel beperkt rekening
gehouden met het effect van een besluit op kinderen. De vraag of het belang van het kind gediend is
bij een voortgezet verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst, bijvoorbeeld als
kinderen langdurig in Nederland verblijven en daar

geworteld zijn, doet in de besluitvorming niet ter
zake. Eveneens vormt het belang van het kind geen
overweging in gezinsherenigingsprocedures.
Om te voorzien in deze lacune is in 2006 onder leiding
van Margrite Kalverboer het onderzoeksproject
‘Belang van het kind in het vreemdelingenrecht’
opgestart. Binnen dit project zijn in een groot aantal
individuele zaken orthopedagogische rapportages
pro justitia geproduceerd waarin belicht is bij welk
besluit het ontwikkelingsbelang van het kind gediend
is. Deze rapportages worden door de advocaat aangevraagd en vervolgens in de procedure ingebracht.
Naast een beroep op artikel 3 IVRK, vormen de
overige kernbepalingen (art. 2 geen discriminatie;
art. 6 recht op ontwikkeling en art. 12 mening van het
kind) het uitgangspunt in de werkwijze van het diagnostische onderzoek en de rapportage pro justitia.
De afgelopen jaren is tevens wetenschappelijk onderzoek verricht naar de ontwikkeling van asielzoekerskinderen en de kwaliteit van de opvoedingsomgeving waar ze opgroeien. Hierin komt naar voren
dat deze groep kinderen kampt met internaliserende problemen als angsten, depressies en psychosomatische klachten. Velen hebben traumatische
ervaringen meegemaakt. De opvoedingsomgeving
waarin ze opgroeien, blijkt hen beperkte ontwikkelingskansen te bieden. Hun ouders kampen vaak
met emotionele problemen en worden belemmerd
in hun functioneren door de voortdurende onzekerheid over hun toekomstperspectief en de mogelijke
gedwongen terugkeer naar het land van herkomst.
Asielzoekerskinderen blijken een kwetsbare doelgroep waarmee de noodzaak tot het inbrengen van
orthopedagogische rapportages pro justita in de
vreemdelingenprocedure onderstreept wordt.
De komende jaren staan in het teken van het
realiseren van de verschillende doelstellingen. Op
termijn zullen de rapportagewerkzaamheden van
het Centrum door een praktijkinstelling worden
overgenomen en zal het Centrum zich volledig
toeleggen op wetenschappelijk onderzoek en
methodiekontwikkeling.
Meer weten?
Zijlstra, A.E. (2012). In the best interest of the child?
A study into a decision-support tool validating
asylum-seeking children’s rights from a behavioural
scientific perspective. Groningen: University of
Groningen (proefschrift).
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EVEN VOORS T ELLE N
Akkelien Dobma
Akkelien doet onderzoek bij de GGZ Drenthe in Beilen binnen het cluster Gezinspsychiatrie (CBBO De Stee). Het
project heet: ‘Gezond Terug. Gezinspsychiatrisch onderzoek naar de terugplaatsing van uithuis geplaatste kinderen
tussen de 0-2 jaar’.
In het onderzoek staat de behandeling centraal die uitgevoerd wordt binnen dit cluster waarbij er een klinische opname van ouders met kind(eren) plaatsvindt voorafgaand en gevolgd door een ambulant voor- en natraject. Op basis
van de behandeling wordt een advies gegeven over het (definitief) uithuis- of terugplaatsen van het jonge kind.

Marlies Roijakkers
Marlies Roijakkers is vanaf half augustus aangesteld als docent Orthopedagogiek bij de sectie Jeugdzorg. Zij heeft
in Groningen haar studie psychologie afgerond, waarvan zij een jaar aan de University of Southampton in Engeland
heeft doorgebracht. Vervolgens heeft zij als docent gewerkt aan de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen en haar pedagogisch-didactische bekwaamheid voor docenten in het HBO behaald. Zij heeft
diverse communicatietrainingen verzorgd, waaronder aan de rechter in opleiding (raio) bij het Studiecentrum voor
de Rechterlijke macht. De afgelopen 3 jaren heeft zij met veel plezier gewerkt als mentor, practicum- en hoorcollegedocent en cursuscoördinator in de propedeuse van onze Pedagogische Wetenschappen.

Marja Cantell
Sinds 17 september werkt Marja Cantell bij orthopedagogiek als universitair docent. Haar specialisatie is ‘early child
development’. Zij is geboren in 1964 in Turku (Finland) en getogen in Jyväskylä, waar zij psychologie en bewegingswetenschappen heeft gestudeerd. Haar opleiding heeft zij vervolgens voortgezet in Engeland, waar zij in 1995 een
opleiding in de dans- en bewegingstherapie (Roehampton University, London), en 1998 een PhD in de klinische
psychologie in Lancaster heeft afgerond. Na een postdoc aan de University of Western Australia kreeg zij een aanstelling als senior docent in de Gezondheids Wetenschappen, University of Jyväskylä. In 2002 werd zij benoemd als
Assistant Professor in Pediatrics in het Alberta Children s Hospital (University of Calgary). Haar onderzoeksinteresse
ligt vooral op het gebied van de vroege ontwikkeling van het kind. Enkele voorbeelden: Quality of life bij kinderen met
autisme, ADHD, DCD, dyslexie, diabetes, niertransplantatie, bewegingsobservatie bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, evaluatie van de effectiviteit van interventies.

NIEUW E UIT G AVE N
Wilhelmina Bladergroen. Vrouw in de eeuw van het kind
Mineke van Essen
Uitgever Boom
In deze biografie beschrijft Mineke van Essen (emeritus hoogleraar Historische Pedagogiek) de successen, wetenschappelijke controverses, faillissementen en persoonlijke dramatiek van een strijdbare vrouw.
Wilhelmina Bladergroen (1908-1983) was een begrip in de wereld van de opvoeding en daarbuiten. In haar loopbaan
en persoonlijk leven waren succes en tragedie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een boek over een gedreven
vrouw met een leven vol ups en downs.
Bladergroen begon haar loopbaan als gymnastieklerares. Ze bleef haar hele leven gefascineerd door beweging: leeren gedragsproblemen waren volgens haar vaak het gevolg van stoornissen in de motorische en ruimtelijke ontwikkeling.
Hartstochtelijk verdedigde ze het recht van alle kinderen om te spelen, dé voorwaarde om te kunnen leren. Al bracht
Bladergroen het tot hoogleraar orthopedagogiek in Groningen, ze bleef altijd primair een praktijkvrouw. In publicaties en charismatische toespraken voor het grote publiek stelde ze zich op als nationaal boegbeeld van ‘de eeuw van
het kind’. Ze was een duizendpoot, maar liet daardoor ook regelmatig steken vallen.
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M EDE DE LIN G
Lectoraat Ineke Oenema en Sieneke Goorhuis (UMCG)
Dr. I.O. Oenema-Mostert heeft op 16 november jl. haar inaugurale rede uitgesproken bij het
aanvaarden van het lectoraat Early Childhood bij de Stenden Hoogeschool te Leeuwarden.
Zij deelt dit lectoraat met prof. dr. S.M. Goorhuis.
De lectoren richten zich vooral op het praktijkgericht onderzoek naar het huidige onderwijsaanbod aan kleuters van vier tot zes jaar en de doorgaande lijn voor- en vroegschools.
Daarnaast ontwikkelen de lectoren op basis van recent wetenschappelijk en praktijkgericht
onderzoek een specialisatie ‘jonge kind’ voor de Pabo’s van Stenden. Daarbij zal nadrukkelijk
een nascholings- en begeleidingsaanbod voor leerkrachten in het primair onderwijs worden
betrokken. Tot slot zullen ook beleidsadviezen worden opgesteld voor onder meer het ministerie van OCW en de Inspectie voor het primaire onderwijs.
Voor de redes kunt u googelen op volgende zin: Lectoren Early Childhood inauguratierede.

Fotograaf : Ruben van Vliet

Tjalling Zandberg Scriptieprijs voor thesis over pleegzorg
Jeugdzorgaanbieder Elker heeft de Tjalling Zandberg Scriptieprijs 2012 uitgereikt voor de
thesis ‘Door de ogen van een pleegkind. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en
bevindingen van kinderen in een pleeggezin’
Deze thesis werd in 2011 geschreven door de RUG Orthopedagogiek studenten Karin Slagter
en Eline Brugman, onder leiding van Prof. dr. Hans Grietens. ‘Met hun thesis hebben de studenten een belangrijke bijdrage geleverd aan de innovatieve en kwalitatieve verbetering van
de jeugdzorg’, aldus Elker. Het onderzoek naar ervaringen en bevindingen van pleegkinderen
was zeer innovatief. De studenten keken letterlijk door de ogen van pleegkinderen! Het onderzoek biedt een opening tot vervolgonderzoek, waarbij verhalen van pleegkinderen centraal
staan.
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M EDE DE LIN G
Onderzoek ’s Heeren Loo
Binnen ‘s Heeren Loo Bedum zal binnenkort een onderzoek worden uitgevoerd (met een
startsubsidie van 23.000 euro) naar de inzet van een bewegingsgeoriënteerd programma
voor personen met meervoudige beperkingen. Allereerst zal het programma duidelijk
beschreven moeten worden en wordt een aanzet gegeven voor de evaluatie en effectiviteit
hiervan. Het onderzoek wordt onder leiding van Annette van der Putten uitgevoerd in samenwerking met een fysiotherapeut (Greta van Dijk) van ‘s Heeren Loo.

Spaanse dissertatieprijs
Mónica López, postdoc bij de afdeling Orthopedagogiek, heeft de ‘Extraordinary psychology doctorate prize 2011-2012’ van de Universiteit van Oviedo (Spanje) gewonnen voor haar
dissertatie ‘Outcomes assessment of foster care in Spain’, waarop zij op 15 maart 2011 ‘cum
laude’ promoveerde.
De prijs van de Universiteit van Oviedo wordt jaarlijks uitgereikt aan een gepromoveerde, die
niet alleen een excellente dissertatie heeft geschreven maar die zich ook heeft ingespannen
om de resultaten van het onderzoek beschikbaar te maken voor (verbetering van) de praktijk
van de psychologische en pedagogische dienstverlening.
Het onderzoek van López is het eerste in Spanje waarin, op basis van een omvangrijke survey,
in kaart wordt gebracht welke kinderen in pleeggezinnen verblijven, hoe zij zich ontwikkelen,
en welke factoren een rol spelen bij het al dan niet terugkeren van deze kinderen naar hun
gezin van herkomst. In een deelstudie onderzoekt López de werving en selectie van nieuwe
pleeggezinnen.
In Groningen werkt Mónica López samen met Hans Grietens en Erik Knorth in onderzoek naar
ervaringen van kinderen in de pleegzorg en professionele besluitvorming bij kindermishandeling.
Website: http://www.rug.nl/staff/m.lopez.lopez/index

Margrite Kalverboer benoemd tot hoogleraar
Per 1 oktober 2012 is Margrite Kalverboer benoemd tot bijzonder hoogleraar (leerstoel ‘Kind
(ortho)pedagogiek en vreemdelingerecht’) met steun van de Stichting Nidos. Margrite houdt
zich bezig met het vreemdelingenrecht voor het kind. Kinderen zoals Sahar en Mauro lopen in
lange asielprocedures en rechtszaken vaak ontwikkelingsstoornissen en trauma’s op. Met het
onderzoek wil orthopedagoog Margrite Kalverboer erkenning voor de rechten van kinderen
in het asielbeleid. Bij dit expertisecentrum is een aantal medewerkers betrokken, waaronder
Daan Beltman (jurist/advocaat?) en twee promovendi.
Werkzaamheden worden verricht vanuit het op 1 mei opgerichte onderzoeks- en expertisecentrum voor kinderen en vreemdelingenrecht. Dit expertisecentrum is verbonden aan het
Universitair Ambulatorium Groningen.
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Vera Munde en Paula Sterkenburg winnen Han Nakken Prijs 2012
De Han Nakken Prijs 2012 is op 7 december uitgereikt aan Vera Munde en Paula Sterkenburg.
De prijs wordt iedere twee jaar toegekend door het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen aan de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van personen met Zeer Ernstige
Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB).
De Han Nakken Prijs bestaat uit een wetenschappelijke en een praktijkprijs.
Alertheidspatronen
Vera Munde, postdoc bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen,
krijgt de wetenschappelijke prijs voor haar artikel ‘Catch the wave! Time-window sequential analysis of alertness stimulation in individuals with profound intellectual and multiple
disabilities’ in het tijdschrift Child: care, health and development. Zij toont in haar artikel
aan dat alertheidspatronen te onderscheiden zijn bij personen met ernstige verstandelijke en
meervoudige beperkingen. Die patronen zijn verschillend bij het aanbieden van verschillende
stimuli, maar ze hebben gemeen dat het ‘golven’ zijn: ze komen langzaam op en vlakken weer
af, om daarna opnieuw op te komen. Het is voor begeleiders in de praktijk belangrijk deze
‘golven’ te herkennen en ze te volgen, zodat deze cliënten optimaal kunnen worden gestimuleerd.
Vertrouwensrelatie
De praktijkprijs gaat naar Paula Sterkenburg voor haar boek ‘Vertrouwensrelatie voor
ontwikkeling’. Sterkenburg is universitair hoofddocent Ontwikkelingspedagogiek aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Het boek is geschreven voor zorgverleners en begeleiders van
mensen met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en is bedoeld om de kwaliteit van de zorg aan deze doelgroep te verbeteren. Aan de hand van achtergrondinformatie
en praktische tips wordt uitgelegd wat het nut is van een vertrouwensrelatie en hoe deze kan
worden opgebouwd.
Uitreiking
De prijzen zijn 7 december uitgereikt na de Han Nakken Lezing in de Senaatskamer van het
Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen door juryvoorzitter prof. dr. A.J.J.M.
(Wied) Ruijssenaars. De prijswinnaars zullen tijdens de uitreiking een korte inhoudelijke toelichting geven over hun inzending. Aan de prijs is een geldbedrag van € 2500 verbonden.
De Han Nakken Lezing wordt gehouden door prof. dr. Herman P. Meininger, bijzonder hoogleraar Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.
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M EDE DE LIN G
Vera Munde wint ISED-dissertatieprijs 2012
Tijdens de ISED Research Dagen 2012 heeft Vera Munde, postdoc bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen, de ISED-dissertatieprijs 2012 ontvangen. De
prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste dissertatie op het gebied van de pedagogiek en
ontwikkelingspsychologie.
Vera Munde ontving de dissertatieprijs voor haar dissertatie Attention please! Alertness
in individuals with profound intellectual and multiple disabilities (zie vorige Nieuwsbrief). In de winnende dissertatie benaderde Munde het onderwerp ‘alertheid bij mensen met
zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’ in zes deelstudies. De ontwikkeling
en het eerste gebruik van een observatie-instrument, 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 wordt geconcludeerd 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.
De ISED Dissertatieprijs is een initiatief van het interuniversitaire onderzoeks- en opleidingsnetwerk ‘Institute for the Study of Education and Human Development (ISED)’, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht op gebied van pedagogiek
en ontwikkelingspsychologie.
Referentie:
Munde, V.S. (2011). Attention please! Alertness in individuals with profound intellectual and
multiple disabilities.[dissertatie] Groningen: Stichting Kinderstudies.
Meer informatie over ISED en de dissertatieprijs: www.ised.nl
Meer informatie over Vera Munde: www.rug.nl/staff/v.s.munde/index

Lid van het Ubbo Emmius Colleghie
Op 28 november werd Alexander Minnaert geïnstalleerd als lid van het Ubbo Emmius Colleghie. De bij de installatie behorende Oorkonde is uitgereikt door de Commissaris van de
Koningin in de Provincie Groningen. Deze Oorkonde wordt hem toegekend voor zijn bijdrage
vanuit Groningen aan de organisatie van internationale congressen (International Conferences on Motivation, European Association for Research on Learning and Instruction) en aan
het internationale congresleven in Noord-Nederland op het terrein van motivatie, leren en
ontwikkeling.

Leonieke Boendermaker lid Commissie Rouvoet
Dr. Leonieke Boendermaker, senior onderzoeker bij de afdeling Orthopedagogiek / Jeugdzorg
en lector aan de Hogeschool van Amsterdam, is onlangs benoemd als lid van de Commissie
Rouvoet.
Deze uit vijf personen bestaande commissie is ingesteld als vervolg op de Commissie Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik van kinderen in de jeugdzorg. De commissie Rouvoet - André Rouvoet was vice-premier en minister voor jeugd en gezin - gaat een
‘Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik’ ontwikkelen en toezien op de implementatie
hiervan in de praktijk van de zorg.

Nieuwe Media
• Het research centre EMB heeft een eigen Twitter en Facebook account; @researchEMB
• Voor de alumni orthopedagogiek is het al lange tijd mogelijk op de hoogte te worden
gehouden van allerlei interessante informatie, zoals wekelijkse televisietips, vacatures in
het werkveld, aankondigingen congressen en meer. Ook is het mogelijk vacatures vanuit
uw instelling weer te laten verspreiden onder alumni en andere personen in het werkveld.
Aanmelden is mogelijk via Hans.Knot@rug.nl
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