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Beste Alumni,
Welkom bij de eerste editie van de
‘alumni orthopedagogiek
nieuwsbrief ’ van 2017. In deze
nieuwsbrief zijn natuurlijk de
bekende rubrieken weer te lezen
zoals de ‘ortho-nieuwtjes’,
‘congresbezoeken’ en ‘promoties’
binnen de basiseenheid Orthopedagogiek Groningen.

Arjen van Assen – promovendus
kinder- en jeugdcoaching in
gezinnen met complexe en
meervoudige problematiek
sociale, pedagogische en maatschappelijke
problemen op verschillende gebieden, vormen een
uitdagende doelgroep voor hulpverleners. Door de
opeenstapeling en complexe samenhang van
problemen is het voor hulpverlening moeilijk om
passende en goede hulp te bieden. Als onderzoeker
en pedagoog kan je hierin een belangrijke bijdrage
leveren aan het inzichtelijk maken, structureren en
verbeteren van de jeugdzorgpraktijk.

Het omslagartikel is geschreven
door Arjen van Assen, promovendus kinder- en jeugdcoaching. We
brengen nadere informatie rond
de festiviteiten ’50 jaar Orthopedagogiek’. Er zijn twee
afleveringen van ‘uit de oude doos’
met ondermeer een terugblik op
3,5 decennia aan introductieweekenden. Eerder dit jaar werd de
Facultaire Erfgoedkamer geopend,
waarover meer informatie. In
december werden de 2-jaarlijkse
Han Nakken Prijzen uitgereikt en
we publiceren de ISPA openingslezing van Prof. Dr. Alexander
Minnaert. Ook namen we recent
afscheid van Drs. Henny Luis die
sinds de eind jaren zeventig
binnen het studieadvisoraat actief
was. Genoeg informatie om door
te nemen. We wensen U veel
leesplezier.
Hans Knot

Voordat ik als promovendus bij de basiseenheid
Orthopedagogiek ben begonnen te werken heb ik de
bachelor Pedagogische Wetenschappen gevolgd.
Binnen de studie heb ik me eerst gespecialiseerd in
de onderwijskunde. Vervolgens heb ik ook een
master Onderwijskunde gedaan, waarin ik mij
specialiseerde in de klinische onderwijskunde. In
deze periode kwam ik vanuit de onderwijskundige
invalshoek in aanraking met kinderen en gezinnen
waarbij sprake is van sociale problematiek,
bijvoorbeeld bij vraagstukken omtrent kansengelijkheid in het onderwijs.

Wenst U ook een bijdrage te
leveren aan de volgende nieuwsbrief dan kan dat door de teksten
te sturen naar Hans.Knot@rug.nl
Redactie:
Hans Knot, Coördinator Alumni
Orthopedagogiek Groningen
en dr. Jana Knot-Dickscheit
Secretariële ondersteuning:
Miranda Cazemier van den Berg.
Postadres: Alumni Vereniging
Orthopedagogiek, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen.
http://www.rug.nl/gmw/pedagogyand-educational-sciences/alumni/
alumnivereniging_orthopedagogiek/

Mijn naam is Arjen van Assen, 25 jaar en werkzaam als promovendus bij de basiseenheid
Orthopedagogiek in de sectie Jeugdzorg. Mijn
onderzoek richt zich op het inzetten van kindgerichte begeleiding (Kinder- en Jeugdcoaching)
naast gezinsgerichte begeleiding in de ambulante
jeugdzorg voor gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. Deze gezinnen, waarbij
sprake is van een opeenstapeling van psychische,

Na mijn master onderwijskunde heb ik de Research
Master Behavioural and Social Sciences van de
Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen
gedaan. Tijdens deze master heb ik ook gewerkt als
student-assistent bij de sectie Jeugdzorg van Orthopedagogiek. Hier kwam ik in aanraking met het
onderzoek naar gezinnen met complexe en
meervoudige problematiek.
In het onderzoek naar kinder- en jeugdcoaching
kijken we of het inzetten van kinder- en jeugdcoa-
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ches naast gezinscoaches kan bijdragen
aan het afnemen van gedrags- en emotionele problematiek, het verbeteren van
psychosociale vaardigheden van kinderen
en het verbeteren van de pedagogische
kwaliteit van de gezinsomgeving.
Daarnaast onderzoeken we hoe de
doelgroep en het hulpverleningsproces van
Kinder- en Jeugdcoaching eruit zien. Door
doelgroep- en hulpverleningskenmerken
aan de uitkomsten te koppelen, kan
worden onderzocht voor wie en onder
welke voorwaarden kinder- en jeugdcoaching effectief is. Ook gaan we met
kinderen in gesprek over hoe zij hun
deelname aan kinder- en jeugdcoaching
ervaren.
Het leukste aan mijn baan als promovendus bij orthopedagogiek vind ik het maken
van de verbinding tussen onderzoek,
onderwijs en praktijk. In mijn onderzoek
werk ik nauw samen met het Leger des
Heils, waar kinder- en jeugdcoaching
wordt aangeboden, en krijg ik veel mee van
de casuïstiek en de vragen die spelen op de
werkvloer. Daarnaast begeleid ik zelf nog
kinderen als kinder- en jeugdcoach. Op
deze manier leer je dat de werkelijkheid
niet zo rechtlijnig is als het soms in de
studieboeken lijkt. Als onderzoeker
probeer je juist boven de praktijk van
alledag uit te stijgen en het grote plaatje te
zien. Deze diversiteit vind ik één van de
leukste dingen aan mijn baan.

Ik vind het geweldig om ’s ochtends met
het onderzoeksteam of studenten data te
analyseren en ’s middags tijdens het
voetballen met een kind de problemen
thuis en op school te bespreken. Dit punt
vormt volgens mij direct ook één van de
grootste uitdagingen van de orthopedagogiek. De wetenschap en de jeugdzorgpraktijk zijn twee zeer verschillende
werelden die niet altijd even goed met
elkaar communiceren. Tijdens je opleiding
leer je veel over pedagogische, psychologische en sociologische theorie, diagnostiek
en evidence based werken. De koppeling
van deze theorieën naar de praktijk, en
omgekeerd het gebruik van de theorieën in
de praktijk, is vaak niet optimaal. Ik denk
dat in de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek, beleid, diagnostiek,
en de hulpverleningspraktijk voor de
opleiding nog veel winst te behalen is.
De afgelopen tijd zijn hier al mooie stappen
in gezet, bijvoorbeeld in de vorm van de
integrale casusbeschrijving en de
Academic Learning Communities (ALC’s).

Mijn advies aan studenten is om een open
en kritische blik te hebben en je zelf actief
op te stellen. Tijdens mijn studie heb ik in
de Commissie Beroepsvoorbereiding veel
gastcolleges en excursies begeleid
waardoor ik een goed beeld kreeg van wat
er mogelijk was in het werkveld. Door zelf
in vrijwilligerswerk, bijbaantjes, commissies of activiteiten met doelgroepen van de
orthopedagogiek in aanraking te komen,
bouwde ik aan een netwerk en kreeg ik een
beter beeld van hoe het er in de praktijk aan
toe gaat.
Arjen van Assen, Msc
A.G.van. Assen@rug.nl
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50 jaar Orthopedagogiek
In vergadering bijeen heeft het Dagelijks Bestuur van de
basiseenheid in maart het voorstel goedgekeurd het 50-jarig
bestaan van Orthopedagogiek te gaan vieren op vrijdag 8 juni
2018. Het is nog ver weg maar blokkeer alvast die datum in uw
agenda. In de komende tijd wordt telkens in het alumniblad of
per e-mail geprobeerd meer te vertellen over hoe die dag zal
worden ingevuld. Een commisie is geinstalleerd die de taak heeft
de dag in te vullen. Er wordt voorlopig gedacht aan zes thema’s,
waarbij er naast een blik in het verleden ook zal worden gekeken
naar de toekomst van de Orthopedagogiek in Groningen.
De commissie bestaat uit een zestal personen: Frits Prins
(alumni), medewerkers Orthopedagogiek Miranda Cazemier van
den Berg, Jana Knot-Dickscheit, Jorien Luykx en Annette van der
Putten. Namens de studievereniging ODIOM heeft Joke Hoekstra
zitting in de commissie en is Hans Knot als coordinator Alumni
Orthopedagogiek degene die de commissie volledig maakt.
Ik kan me zo voorstellen dat er onder de lezers personen zijn die
met ons het 45-jarig bestaan in 2014 hebben gevierd en denken:
‘Is die datum in juni 2018 wel correct?’ In de historie van
Orthopedagogiek zijn er echter twee maanden van belang. In
oktober 1966 kwam de benoeming af bij Koninklijk Besluit van
dra. Wilhelmina Bladergroen tot Hoogleraar in de Orthopedagogiek. Ze kreeg ondermeer als taak mee de studie in de
‘Opvoeding van het afwijkende kind’ op te starten. Colleges
werden er al gegeven in het studiejaar 1967-1968 en met ingang
van de maand mei 1969 werd er een eigen onderkomen voor het
Instituut in gebruik genomen aan de Grote Rozenstraat 15.
Derhalve is besloten tot viering van het 50-jarig bestaan op een
datum die een halve eeuw later tussen voornoemde jaren en
maanden ligt.
Nieuwsgierig naar de topics? Misschien dat bijgesloten foto een
lichtje doet branden bij een van de items. Blijf de nieuwsbrieven
in de gaten houden.
Hans Knot
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U I T D E O U D E D O O S : ORAT IE B LADE RGROE N
Steeds dichter komen we bij de viering van het 50-jarig bestaan
van de basiseenheid Orthopedagogiek. Volgend jaar juni zal de
viering plaats vinden. Er is een aantal ankermomenten dat
meetelt zoals bijvoorbeeld 28 februari 1967, ruim 50 jaar
geleden, dat Professor Wilhelmina Bladergroen haar oratie hield.
Ik ben in het krantenarchief gedoken om te kijken wat men er
destijds over schreef. Het volgende bericht was terug te lezen in
kranten van de Gemeenschappelijke Persdienst, waartoe ook het
Nieuwsblad van het Noorden behoorde.
‘Op de verschillende gebieden van wetenschappelijke beschouwing
ten aanzien van het kind wordt de laatste decennia teveel de
studie van de functionele kant van de ontwikkeling van het kind
vergeten, zodat er gevaar bestaat van een psychologie en pedagogiek ‘zonder kind’.
Op deze tendens in de studie over het kind heeft
mej. dra. W.J. Bladergroen gewezen in haar rede ter gelegenheid
van haar ambtsaanvaarding als gewoon hoogleraar in de opvoedkunde van het afwijkende kind aan de Rijksuniversiteit te
Groningen.’
“De studie der kinderpsychologie heeft zich vooral gewend tot de
kinderlijke prestatie en de statistische evoluering daarvan ten
behoeve van de maatschappij, die zich voor het kind vertegenwoordigd in de school. Ten behoeve van de maatschappij is er een
school, waarin het kind moet kunnen léren. Voor het kind is er te
weinig een school, waarin het moet léren kunnen.
Het grote aantal zittenblijvers bewijst dit. Niet het kind staat in de
school centraal, maar de leerstof. De vraag is of psychologische
gegevens, verkregen in het onderzoek van volwassenen opgaan
voor het kind.

Het begin van dit gesprek ligt in de beweging, die zich gaandeweg
organiseert tot zinvol handelen. Klinische ervaring heeft geleerd
dat tekorten in bewegingsmogelijkheden kunnen leiden tot
onderontwikkeling van structuurgebieden der intelligentie, tot
een zogenaamde partiële deficiëntie.
In een aantal gevallen bleek het mogelijk door heropvoeding van
zintuigen in hun relatie tot totale lichaamsbeweging, mits
aangevat op het niveau van remming in de structurele ontwikkeling, de intellectuele ontwikkeling te harmoniseren. Dit kan
dus een uitgangspunt zijn voor systemen van heropvoeding.”
Aldus het verslag in de kranten van 1 maart 1967. Opmerkelijk
dat nergens het woord ‘Orthopedagogiek’ genoemd werd. In mei
1969 werd aan de Grote Rozenstraat 15 uiteindelijk een bord
bevestigd met daarop de naam: ‘Instituut voor Orthopedagogiek’.
Hans Knot

Adulto-morfistische opvattingen omtrent het kind beheersen nog
teveel de pedagogische en onderwijskundige systemen. De studie
van de dynamiek der veranderingen in de ontwikkelingen en de
voortdurende herstructurering van de kinderlijke organisatie
moge worden gezien als de meest belangrijke taak van de
kinderpsychologie. Veel van het kinderlijk waarnemen en de
ontwikkeling daarvan is ons nog onbekend en van de daarmee
verbonden belevingskwaliteiten weten we heel weinig. Het
kinderlijke organisme treedt ‘in gesprek’ met de buitenwereld in
het spel.
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Erfgoedkamer geopend
Donderdagmiddag 26 januari werd de
Facultaire Erfgoedkamer van de Faculteit
GMW officieel geopend door de voorzitter
van het College van Bestuur van de universiteit, Sibrand Poppema. Hij deed dit door het
zilveren paplepeltje van Gerard Heymans,
de grondlegger van de Nederlandse
psychologie, in een van de vitrines te leggen.
Voorafgaand was er een aantal sprekers,
Prof. dr. Mineke van Essen (namens de
Erfgoedcommissie), de decaan van de
faculteit GMW Prof. Dr. Kees Aarts,
Prof. Dr. Douwe Draaisma en Prof. dr. Roel
Bosker. Uiteraard is er in de Erfgoedkamer,
die gevestigd is op de bovenverdieping van
het Boumangebouw aan de Grote Rozenstraat 31, ruimte voor Orthopedagogiek. En
dan speciaal voor de grondlegster van het
toenmalige instituut, Prof. dra. Wilhelmina Bladergroen.
In deze vitrine, naast een aantal publicaties van haar, ondermeer ruimte voor een
voorbeeld van de bouwrekenkist en ander
leermateriaal. Het meest unieke stuk in

deze vitrine, die ze deelt met Prof. dr. Leon
van Gelder, de grondlegger van Onderwijskunde in Groningen, is wel de door de
familie beschikbaar gestelde doopjurk van
Bladergroen. In de ruimte, die tijdens
kantooruren is geopend, draait ook een
aantal videos middels projectie op een
muur, met uiteraard historische terugblikken via beeld en interviews.
Aan de hand van een tiental prominente
hoogleraren wordt op deze manier een deel
van de geschiedenis van de faculteit
Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen verteld. Het idee voor een permanente
Erfgoedkamer is ontstaan nadat in 2014
het 50-jarig bestaan van de faculteit werd
gevierd en er behoefte ontstond een
definitieve vorm van aandacht aan de
geschiedenis te geven. Tijdens de opening
waren ongeveer 100, deels oudgedienden
en deels medewerkers, aanwezig.
Voor interviews en achtergrondverhalen is
ook een speciale internetpagina aangemaakt: http://www.rug.nl/gmw/erfgoed/

CIAPSE 2 – 2nd Children’s Physical Activity and Sport
Conference in Jyväskylä, Finland (26-28 January, 2017)
Marja Cantell and Suzanne Houwen
participated in the end of January in the
2nd Children’s Physical Activity and Sport
Conference (CIAPSE 2) held in Jyväskylä,
Finland (programme and keynotes
available via: https://www.jyu.fi/sport/en/
faculty/Congress/ciapse2).
The CIAPSE 2 was organized by the Faculty
of Sport and Health Sciences of the
University of Jyväskylä together with
KIHU – Research Institute for Olympic
Sports and LIKES Research Centre for
Physical Activity and Health. The main
theme of the conference was Early
Childhood as this is the time when relevant
and appropriate practices can establish the
solid foundations that children need for
encouragement in order for them to take

pleasure in physical activities in their daily
lives as well as a part of organized sport.
Researchers were encouraged to share new
findings and discuss methodological
issues regarding the various scopes of
children’s growth, development, physical
activity and sport research.
Marja was part of the scientific committee
and in her role got a broad view on motor
development research in Europe and
beyond, as well as information on the new
Finnish curriculum for physical activity/
sports education from early childhood to
primary school. Did you know that the daily
recommendation of physical activity under
school aged children is three hours? Half of it
unstructured, half structured.

Marja had a special opportunity to
introduce her colleague, Emeritus
Professor Anthony Pellegrini from the
University of Minnesota, Minneapolis,
where he has a chair in Psychological
Foundations of Education. His key note
was about the forgotten aspect of play,
rough and tumble, in other words, physical
activity play. He has investigated the
different roles of play for development,
learning, gender roles and social
competence.
Another engaging key note was given by
Dr. David Stodden from the University of
South Carolina with the interesting title
‘Developing a new PATH: Deep grammar of
movement’. In his key note, Stodden
emphasized the need to address and
understand developmental mechanisms
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and causal pathways related to children’s
physical development and health
trajectories. Specifically, he talked about
the potential (and often neglected) role the
development of motor competence may
have for children’s health.
In her key note, Dr. Anna Bugge from the
University of Southern Danmark
presented findings with regard to the
effects of school-based physical activity
intervention on both health-related
parameters and cognitive and academic
performance.
Dr. Marije Elferink-Gemser from the
University of Groningen told us about
talent development in sports in children
in her key note on the last day of the
conference.
In her presentation, Suzanne outlined the
important role motor development plays in
cognitive development. She presented
preliminary evidence for the predictive
relationship of early motor development
for later cognitive development.
Gerda van der Veer, our PhD student,
prepared a poster about our longitudinal
project, the MELLE Study http://www.rug.
nl/gmw/pedagogy-and-educationalsciences/research/melle/ The title of the
poster was: importance of motor skills for
executive functioning in early childhood.

Jyväskylä is Marja’s old home town where
she studied psychology and sports; it is a
town which for several months a year turns
into a winter wonderland so we also had a
chance to skate on Lake Jyvasjarvi,
Suzanne tried cross country skiing in the
local ski resort Laajavuori and Marja went
ice swimming. It was a very active
conference experience, as its theme
suggested!
Suzanne Houwen
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Kirsten van den Bosch, Harriët Schoenmakers
en Nadi de Vos-Dijkslag
winnaars Han Nakken Prijs 2016
De Han Nakken Prijs 2016 werd op
9 december 2016 uitgereikt aan Kirsten
van den Bosch, Harriët Schoenmakers en
Nadi de Vos-Dijkslag. De prijs, die bestaat
uit een wetenschappelijke en een praktijkprijs, wordt iedere twee jaar toegekend
door het Research Centre on Profound and
Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de
Stichting OOO, aan de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste
praktijkprestatie op het gebied van
personen met Zeer Ernstige Verstandelijke
en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB).
Dr. Kirsten van den Bosch, onderzoeker en
docent aan de Hanzehogeschool Groningen, ontving de wetenschapsprijs voor haar
artikel: ‘The Role of Sound in Residential
Facilities for People with Profound
Intellectual and Multiple Disabilities’, dat
in maart 2016 is gepubliceerd in het
Journal of Policy and Practice in
Intellectual Disabilities.
Kirsten van den Bosch – eerste auteur,
naast Tjeerd Andringa, Deniz Baskent en
Carla Vlaskamp – beschrijft in dit artikel
de theoretische onderbouwing van haar
onderzoeken naar de invloed van de
auditieve omgeving op mensen met zeer
ernstige verstandelijke en meervoudige
beperkingen (ZEVMB), met daarbij een
belangrijke rol voor hoorbare veiligheid.
Het theoretisch kader is vervolgens
getoetst aan de hand van een focusgroep-

studie met professionals uit de gezondheidszorg.

gen, zoals die worden opgemerkt door
ouders of professionals?

Op deze wijze werd niet alleen het theoretisch kader voor vervolgstudies ondersteund, maar werd ook duidelijk hoe
belangrijk, maar desondanks toch
onderbelicht, de rol van geluid is in het
leven van mensen met ZEVMB. Onze ogen
kunnen we sluiten, maar onze oren niet.
Zolang de kwaliteit van de auditieve
omgeving over het hoofd wordt gezien, zal
een minder optimale auditieve omgeving
een belangrijk negatieve invloed hebben op
het welzijn van mensen met ZEVMB.
Zowel deze publicatie als de later gepubliceerde vervolgstudies bieden duidelijke
handvatten voor verbeteringen in de
praktijk.

De conclusie van het onderzoek is dat de
puberteit ook voor pubers met ernstige
verstandelijke en meervoudige beperkingen een bijzondere levensfase is, deels
vergelijkbaar met andere pubers, maar
deels ook anders. Zij zijn op weg naar hun
eigen volwassenheid en verdienen het dat
de omgeving hen de kans biedt écht puber
te zijn. De publicatie bevat, onder andere,
helder beschreven voorbeelden, geeft
informatie over de lichamelijke ontwikkeling en gedragsveranderingen, en daagt uit
tot het ontwikkelen van een eigen visie. Elk
hoofdstuk sluit af met enkele stellingen die
de verschillende betrokkenen uitnodigen
om met elkaar in gesprek te gaan.

Harriët Schoenmakers en Nadi de VosDijkslag kregen de praktijkprijs voor hun
boek: ‘Pubers laten van zich horen. Over
jongeren met ernstige meervoudige
beperkingen’.

Uitreiking
De prijzen werden 9 december jongstleden
uitgereikt na de Han Nakken Lezing in Van
Swinderen Huys in Groningen door juryvoorzitter prof.dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars. De prijswinnaars gaven tijdens de
uitreiking een korte inhoudelijke toelichting over hun inzending. Aan elke prijs is
een geldbedrag verbonden van € 2500,–.

Ze zijn beiden gedragsdeskundigen bij
Amerpoort en geven met het boek antwoorden op veel vragen waar ouders en
begeleiders mee zitten. Aan het boek ligt
een verkennend praktijkonderzoek ten
grondslag, dat in 2013 van start ging. De
centrale vraag was: Welke veranderingen
in de levensloop vinden er plaats tijdens de
puberteit van een jongere met ernstige
verstandelijke en meervoudige beperkin-

Han Nakken Lezing
De Han Nakken Lezing 2016 werd
uitgesproken door prof. dr. Bea Maes
(KU Leuven) en was getiteld: ‘De cruciale
rol van begeleiders in het ondersteunen
van sociale interactie en participatie van
mensen met EMB’.
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D IV E R SE NIEUW T JES ORT HOPE DAGOGIE K
Tweede termijn
Allereerst een bericht over de bestuurlijke
voortgang binnen de basiseenheid Orthopedagogiek. Op 17 maart jongstleden werd
bekend dat Prof. dr. Hans Grietens voor een
tweede termijn als voorzitter van de
basiseenheid Orthopedagogiek is benoemd.
Deze periode zal duren tot 1 april 2020.
Adviseur
Onze collega Dr. Mónica López López is
door de College van Bestuur benoemd als
voorzitter van de Adviesraad voor de
Universiteit van Groningen Winter &
Summer Schools (W & SS). De Raad van
Advies zal de universiteit W & SS-beleid en
doelstellingen ontwikkelen in het licht van
de externe en interne ontwikkelingen.
Dr. Mónica López López heeft ook ingestemd met een speciale functie als adviseur
voor de zomer- en winterscholen, en de
winter- en de zomerscholen intern en
extern te promoten.
Dr. Mónica López López is ook toegetreden
tot de RUG delegatie naar UNAM (Nationale Autonome Universiteit van Mexico) in
Mexico-Stad. Eind februari was men daar
om te beginnen met het bespreken van PhD
ruil voor de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
UNAM, die slechts 40 jaar jonger is dan de
RUG en de beste universiteit in Latijns-Amerika is, heeft samen met de RUG een paar
jaar geleden elkaar gekozen als strategische
partners en een bijbehorende Memorandum
of Understanding ondertekend. De Faculteit
der Medische Wetenschappen begonnen als
eerste aan een systematische samenwerking. Het beleid van beide universiteiten is
om deze samenwerking te intensiveren en

deze vooral betrekking laten hebben op de
andere faculteiten.
De reden voor deze reis van een RUG
delegatie is geweest, dat onze universiteit
een overeenkomst met CONACYT (Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie) heeft getekend voor het ontvangen van
UNAM promovendi als bevoorrechte
partner. Mexico heeft een beleid voor het
sturen van haar PhD studenten naar het
buitenland, meestal in het derde jaar van
hun vier-jaar durende opleiding.
UNAM is een zeer grote universiteit:
https://en.wikipedia.org/wiki/National_
Autonomous_University_of_Mexico
Keynote
Prof. Dr. Hans Grietens heeft een keynote
presentatie gehouden op het Internationale
Jubileumcongres van de Fondazione della
Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e
la Protezione dell ’Infanzia (Lugano,
26-28 oktober 2016).
Passend onderwijs
In het kader van het onderzoeksprogramma ‘lange termijn evaluatie passend
onderwijs’ kwamen eind 2016 de eerste
rapporten online beschikbaar op de
website van Evaluatie Passend Onderwijs
Anke de Boer is als consortiumpartner
betrokken bij dit onderzoek. In de afgelopen periode hebben Anke de Boer en Lidy
van der Worp een onderzoek uitgevoerd
naar de impact van passend onderwijs op
het SO/SBO en het VSO. http://evaluatiepassendonderwijs.nl/
10-jarig bestaan van de Masters in
Communication and Deafblindness
Op November 15, 16 en 17 2016 heeft de
Deafblind International Communication
Network en de basiseenheid Orthopedagogiek een internationale conferentie aan de
Universiteit van Groningen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
Masters in Communication and Deafblindness georganiseerd.

teit, embodiment, taal en doofblindheid,
ontwikkeling van kennis, praktijk,
instrumenten en methoden in het analyseren van complexe communicatieprocessen.
Zoals bij de vorige conferenties namen
deelnemers deel aan plenaire lezingen van
wetenschappers niet gerelateerd aan het
gebied van doofblindheid. Deze werden
gegeven door: Prof. Dr. Ivana Markova,
Stirling University – Scotland, Prof. Dr.
Stephen von Tetzchner, University of Oslo –
Norway, Prof. Dr. Shaun Gallagher, University of Memphis – U.S.A., Prof. Dr. Per Linell,
University of Gothenburg – Sweden; en aan
plenaire lezingen van leden van de DBI
Communication Network, tevens docenten
van deze internationale master Anne
Nafstad en Marlene Daelman, Members dbi
Communication Network Jacques Souriau,
Member dbi Communication Network.
Ook waren er workshops met videoanalyse
van communicatie door alumni. Marleen
Janssen, Wied Ruissenaars, Saskia Damen
en Kirsten Wolthuis hebben tevens een
inhoudelijke bijdrage geleverd.
Subsidie
Prof. Dr. Marleen Janssen en dr. Saskia
Damen hebben een mooie subsidie
binnengehaald van € 250.000,– van
ZonMW-Inzicht voor het project ‘Tell it!
Fostering influence in communication and
language by people with congenital visual
and auditory disabilities’. De kwaliteit van
het voorstel is als zeer goed beoordeeld en
de relevantie ook. Dat betekent dat er op
1 mei 2017 weer een nieuwe promovendus
aangesteld kon worden in onze basiseenheid voor onderzoek binnen OPB.
Ubo Emmius Colleghie
Op 18 januari 2017 heeft Marleen Janssen
een oorkonde ontvangen van het Ubbo
Emmius Colleghie voor het feit dat zij met

De conferentie richtte zich op onderwerpen gerelateerd aan de master studies en
nieuwe onderwerpen. De volgende
onderwerpen kwamen aan bod: dialogici-
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het congres ‘Communication in the context
of congenital deafblindness’ geleverd heeft
aan het internationaal congresseren in
Noord-Nederland. Het Ubbo Emmius
Colleghie heeft als doelstelling NoordNederland als internationale ontmoetingsplaats verder uit te bouwen. Zie http:/
colleghie.nl
Erasmusproject
Op 14,15 en 16 februari was dr. Saskia
Damen in Porto in verband met een door de
Europese Commissie gesubsidieerd
Erasmus+ project genaamd ‘Assisting
Better Communication’. Dit project is er
onder meer op gericht om een internationale master op te zetten op het gebied van
taal- en communicatieproblemen in
Georgië, Bosnië en Herzegovina in
samenwerking met universiteiten in
Israël, Kroatië en Portugal. In juni zal een
groep universitair docenten de RuG
bezoeken voor scholing door Marleen
Janssen en Saskia Damen
De Mulock Houwer-lezing 2016
Deze lezing werd gehouden op 24 november 2016 en stond in het teken van
vluchtelingengezinnen in Nederland. Met
als titel ‘Broodje Pastrami: opvoeden in
crisistijd’ wierp Carla van Os de vraag op
hoe ouders in tijden van oorlog hun
kinderen beschermen en wat dat betekent
voor de opvang van vluchtelingengezinnen
in Nederland. http://www.nji.nl/MulockHouwer-lezing-2016
Philadelphia
Vanuit de Jeugdzorg berichtte Annika
Eenshuistra in Orthonieuws, het interne
nieuwsorgaan van de basiseenheid
Orthopedagogiek over ‘Fifth International
Conference on Motivational Interviewing
(ICMI 2017) Philadelphia, PA, United
States. Vanwege eerdere, negatieve
ervaringen van jongeren met de hulpverlening, is het voor professionals in de
residentiële jeugdzorg niet altijd makkelijk
om goede allianties met jongeren op te
bouwen. Ook zijn deze jongeren vaak niet
gemotiveerd voor (gedrags) verandering.
Met het project ‘Een betere basis’ wordt er
in samenwerking met jongeren en
professionals in de residentiële jeugdzorg

een op individuele jongeren-gerichte
interventie ontwikkeld en geevalueerd
waarmee professionals ondersteund
worden in hun alliantie met jongeren en
motivatie voor verandering bij jongeren
kunnen stimuleren. Een belangrijk
onderdeel van de interventie is Motiverende Gespreksvoering (MGV). MGV is een
persoonsgerichte manier van hulpverlenen om de intrinsieke motivatie van
cliënten t.a.v. verandering te versterken.
De Conferentie vindt
van 18 tot en met
21 juni 2017 plaats.
De voorgaande editie
vond plaats in
Amsterdam. Gezien
het onderwerp van
het congres, MGV, is
door Annika,
Annemiek en een aantal collega-onderzoekers uit Nederland een abstract ingediend
voor het symposium en deze is geaccepteerd.
Dus zoals we in Friesland zeggen: “it giet
oan”! In juni zit ik, helaas is Annemiek
verhinderd, in Amerika! Anniks: ‘Tijdens
het symposium zullen wij een kritische
blik werpen op codeerinstrumenten die de
bekwaamheid in MGV meten bij hulpverleners. Mijn presentatie zal gaan over de
toepasbaarheid van twee van deze codeerinstrumenten bij residentiële jeugdzorg
professionals. Deze instrumenten sluiten
bij de professionals in mijn onderzoeksgroep niet helemaal goed aan. Ik hoop
tijdens dit congres mensen tegen te komen
die ideeën hebben over hoe je de bekwaamheid van de professionals in MGV op een
andere, beter passende, wijze zou kunnen
onderzoeken.’
Symposium
Op 4 april werd het eerste internationale
Early Childhood Symposium aan de
basiseenheid Orthopedagogiek gehouden.
Ongeveer 50 collega’s van 11 verschillende
organisaties of afdelingen waren aanwezig,
zowel locaal (UMCG), als nationaal
(Universiteit Leiden). Na een introductie
door Prof. dr. Alexander Minnaert konden
de deelnemers kiezen uit drie thematische
sessies over relaties tussen ontwikkelings-

domeinen, assessment en interventies in
early childhood (0 tot 7 jaar). Na de koffiepauze was er keuze uit drie workshops, over
motorische vaardigheden en executieve
functies, over observatie-onderzoek en over
een interventieprogramma voor jonge
kinderen en hun ouders in Rotterdam. Na
afloop lieten veel deelnemers hun enthousiasme blijken over de waardevolle discussies
die zij hadden en de nieuwe contacten die zij
hadden opgedaan. Betrokken namens de
Basiseenheid Orthopedagogiek waren
verder Marja Cantell, Suzanne Houwen en
Steffie van der Steen.
Risico jongeren
Annemiek Harder heeft een nieuwe
behandelmethode ontwikkeld om te zorgen
voor gedragsverandering bij risicojongeren. De methode is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en dient de wil bij
de jongeren om hun gedrag te veranderen
vergroten. De kans is daarmee groter dat ze
er ook na de behandeling daadwerkelijk
voor kiezen om hun probleemgedrag niet
meer te vertonen.
Annemiek Harder werkt als universitair
hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek. Ze is onder meer gespecialiseerd in
adolescenten met gedragsproblemen,
antisociaal of delinquent gedrag, gezinnen
waarbij sprake is van uithuisplaatsing, en
gesloten jeugdzorg.
http://www.rug.nl/news-and-events/news/
archief2017/nieuwsberichten/0503unifocusharder
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Opening ceremony ISPA 2016 in the
Royal Tropical Institute Amsterdam
In onze vorige editie van het alumniblad
Orthopedagogiek maakten we melding
van het feit dat Prof. dr. Alexander
Minnaert van onze basiseenheid Orthopedagogiek in juli vorig jaar de openingstoespraak hield in Amsterdam tijdens de
ISPA conferentie. Graag willen wij deze
toespraak met U als alumni delen.
“Dear members of the Scientific ISPA
Committee, dear ISPA conference
participants,
I would like to express my deepest
gratitude to the organizing committee for
contributing to the opening ceremony of
the 38th Annual Conference of the
International School Psychology
Association. The philosopher Friedrich
Nietzsche wrote in his book Twilight of the
Idols “Without music, life would be a
mistake”. This was already proven in this
opening ceremony. So, in line with
Nietzsche and in line with our
contemporary society that is faced to
manifold and worldwide challenges, I
would say “Without safety, life would be a
mistake”. The world is in danger, our
societal values are jeopardized. As recently
brought to the fore, our streets, neighborhoods, schools and parental homes are
no longer protected areas. Feelings of basic
trust, belongingness, need satisfaction and
safety are thwarted far too often and
should no longer be taken for granted.
It must be stated that our society is in a
deep need for transformational leaders
working with others to identify needed
change, to create a vision to guide the
change through inspiration, and to execute
the change in tandem with committed
members of the group. Applied to schools
and education in general, we are in a deep
need for transformational school
psychologists who may enhance both
students’ and teachers’ motivation, who
may improve inclusion and participation of
all children at school and in society, who
may stand up against inequality and
poverty impeding children’s development

and learning processes, who may prevent
bullying and child abuse, who may
identify and reverse (signs of) drop-out at
school as early as possible.
We need school psychologists, special
needs educators and youth care specialists
to provide optimal conditions for
development and learning in and out of
school. This mission and vision implies a
focus on all functions of learning and
development, such as cognitive,
metacognitive, physical, executive, social,
motivational, emotional aspects related to
the domains of reading, spelling, writing,
mathematical problem solving,
communication, interaction, in sum to
information processing.
Beyond this focus, we need youth
specialists to believe in personal and
environmental change by elucidating
people’s strengths and opportunities,
instead of focusing only on weaknesses
and threats. Hence, we need multilevel
specialists to bridge individuals to targeted
and adaptive (care) systems, to bridge
inclusive ideas to social and powerful
learning situations, to bridge vulnerable
homes to adaptive schools, to bridge
versatile teachers to vulnerable children, to
bridge assessments to interventions and,
consequently, interventions to growth, to
bridge educational needs to those who need
it to move forward.
Dear participants, may this conference and
its venue in Amsterdam inspire you all to
look for bridges, and above all to be a role
model to build bridges for a safe, learnable
and healthy society. With explicit reference
to the theme of the ISPA 2016 conference:
bridges connect people, connect ideas,
connect opportunities, connect strengths!

The introduction to the overall conference
theme, so far, brings me smoothly to my
next point. We are very honored and
pleased to welcome Professor Margrite
Kalverboer in this opening ceremony. She
is not only an esteemed colleague of mine,
but also a multifaceted and
interdisciplinary scientist and highly
engaged practitioner in the field of child
migration law, asylum seeking procedures,
legal decision making and children rights
with an explicit focus on the best interest
of the child.
She studied Special Needs Education and
Youth Care at the University of Groningen
in the Netherlands. Besides she obtained a
diploma at the Art School Minerva with
specialization in drawing, painting and
graphics. In 1996, she defended her PhD in
Behavioral and Social Sciences on Child
Care and Protection. Working as a
behavioral scientist and head of Youth Care
Institutions, she became a lecturer/
researcher at the department of Special
Needs Education and Youth Care.

10
RUG-20170079 nieuwsbrief zomer 2017.indd 10

24-05-17 14:37

In the meantime, she graduated as Master
in private Law Studies, specialized in the
rights of children. In 2012, Margrite
Kalverboer became Professor by special
appointment of Child, Pedagogy and
Migration Law at the University of
Groningen (funded by the Stichting Nidos)
and became the head of the Research and
Expertise Centre for Child and Migration
Law. In this way, she successfully paved
the way to be nominated as the second
Dutch Child Ombudsman
(Kinderombudsman). In April 2016, she
was officially appointed as Dutch Child
Ombudsman and successor of Marc
Dullaert. An eye-opener is that the

Ombudsman is a woman (speaking of
equality in our society).
Dear conference participants, you can
easily understand that her appointment is
of added value to our contemporary society,
to vulnerable children, to vulnerable
families and to challenging professionals
in e.g. the field of education, youth care,
social work, mental health. In line with the
Child Rights Convention, she will
contribute to the right to be heard, the right
to participate, the right to education. I
would like to illustrate that with a quote of
Margrite Kalverboer just after she was
sworn as the new Dutch Child
Ombudsman: “I would like to do something

for children that are out of our instant reach
and are beyond our immediate sights, among
others children that are victimized, abused,
children that are unknown in our society,
children who feel unsafe, children of
vulnerable parents”.
In sum, I would like to cordially invite
Margrite Kalverboer to step forward and to
highlight the challenges in our society
from the viewpoint of the Dutch Child
Ombudsperson. My dear colleague, the
floor is yours. “
Alexander Minnaert

Onderzoek POH-Jeugd
Sinds 2010 is de functie Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd (POH-jeugd) in ontwikkeling en deze ontwikkelingen worden door velen met belangstelling gevolgd. Het bieden
van hulp dicht bij huis en zo vroegtijdig en snel mogelijk worden van belang geacht. De
ontwikkeling van de POH-Jeugd functie kan in dit licht worden bezien. Echter is er op dit
moment nog onvoldoende kennis over wie deze functie in de praktijk bekleedt en hoe
deze wordt ingevuld, over de gebruikte constructies en financiering, in hoeverre de
orthopedagoog in deze functie van meerwaarde zou kunnen zijn en over ervaringen van
betrokkenen en best practices. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd is gericht op het
beleid en de uitkomsten van zorg in het kader van de transitie en transformatie van de
jeugdzorg. Voor het uitvoeren van het onderzoek is subsidie verstrekt door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen Onderwijskundigen (NVO).
Om de kennis over de POH- Jeugd functie te vergaren, worden huisartsen en jeugdPOH’ers uitgenodigd om bij te dragen aan dit onderzoek, door middel van het invullen
van een vragenlijst en/of het in gesprek gaan over deze functie.
Bent u of kent u een praktijkondersteuner jeugd GGZ, dan verneem ik graag van u via
T.G.Jonker@rug.nl. Alvast bedankt voor uw reactie!
Ton Jonker
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A F SC H E ID
Afscheid studie-adviseur drs. Henny Luis
Op donderdag 29 maart jongstleden namen zowel een vertegenwoordiging van de
afdeling Orthopedagogiek als een van de Onderwijsbalie van de faculteit GMW afscheid
van drs. H.J.Luis, die sinds de eind jaren zeventig van de vorige eeuw een dienstverband
had bij de RuG.
Ze begon haar bijzondere loopbaan als secretarïele ondersteunster van dr. Trijntje
Roggen, die destijds studie-adviseur van de gehele opleiding Orthopedagogiek was. Toen
Trijntje Roggen andere taken kreeg schoof Henny Luis, die al heel wat mee had gekregen
rond de opleidingsproblematiek en de studenten, door en werd studie-adviseur van de
afdeling Orthopedagogiek. Met de invoering van het Master-traject in 2004 werd ze
benoemd tot studie-adviseur Masteropleiding Orthopedagogiek.
Bij haar kon je ondermeer terecht als er vragen waren op het gebied van de studievraagstukken en voortgang van de studie; de inhoud van het studiepakket en voor eventuele
problemen bij de planning. Ook voor vragen inzake het eventueel kunnen volgen van
vakken buiten de orthopedagogiek werden door haar met grote kennis beantwoord
evenals die over de mogelijke beroepsperspectieven. Waren er grote problemen met
bijvoorbeeld een medewerker, dan was het Henny Luis die voor de betreffende student in
de bres sprong en probeerde tot een oplossing te komen.
In een gezellig samenzijn werden er veelal herinneringen via een drietal toespraken
opgehaald en werd er in een zeer ongedwongen sfeer afscheid genomen van Henny Luis
in een buurtcafé, gelegen aan de zijkant van het prachtige Noorderplantsoen. Opmerkelijk is de naam van de uitgaansgelegenheid: Café de Bres. We missen Henny en haar
dagelijkse verschijning lopend door het gebouw aan de Grote Rozenstraat al vele weken
volop en hopen dat ze lang van haar pensioenjaren mag genieten met vooral veel lezende
ontspanning.
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P R O MO T IES G ED UREND E HET LAATSTE HALFJ AAR
Mijntje Derkje Corneeltje ten
Brummelaar
1 december 2016
Space between the borders?
The participation of young people in
decision-making during their stay in
secure residential care.
Participatie bevorderen van jongeren bij
besluitvormingsprocessen in de gesloten
residentiële zorg.
Participatie van jongeren in beslissingen
die hun leven en ontwikkeling betreffen is
één van de basisbeginselen van het
Verdrag voor de Rechten van het Kind
(VRK) en daarmee ook een fundamenteel
recht voor alle jongeren die verblijven in
gesloten residentiële zorg. Daarnaast
wordt participatie van jongeren in
besluitvorming gezien als een belangrijk
aspect in het zorg- en behandelingsproces
van jongeren. Ondanks het feit dat de zorg
en behandeling in gesloten residentiële
zorg in eerste instantie gebaseerd is op een
gedwongen maatregel en hiermee de
ruimte voor jongeren om invloed uit te
oefenen beperkt wordt, is ook op grond van
gedragswetenschappelijke bronnen
duidelijk dat participatie van jongeren
binnen gesloten zorg van belang is.
Het doel van het onderzoek van Mijntje ten
Brummelaar is om inzicht te krijgen in de
participatie van jongeren in besluitvorming tijdens hun verblijf in gesloten

residentiële zorg. Daartoe bestudeerde ze,
ten eerste, de bestaande praktijk van
residentiële zorg en jongerenparticipatie;
ten tweede, de ervaringen en percepties van
jongeren en professionals op dit punt in
kaart gebracht; en, ten derde, onderzocht
ze hoe het perspectief van jongeren in
besluitvorming ingebracht kan worden.
De resultaten laten zien dat er in toenemende mate aandacht is voor participatie
van jongeren in besluitvormingsprocedures in gesloten residentiële zorg.
Gelijktijdig komt met deze gesloten context
de complexiteit van het participatievraagstuk naar voren. Zo zijn er vele
contextuele factoren die een – faciliterende
of inperkende – rol spelen in het participatieproces van jongeren. De opvattingen
en het handelen van professionals op de
werkvloer zijn van cruciaal belang voor het
realiseren van participatie van jongeren in
besluitvormingsprocessen. Bij het
implementeren van participatie in de
praktijk dient hier rekening mee gehouden
te worden.
Proefschrift: http://hdl.handle.
net/11370/918a95f0-75ea-4ffe-b30c650dd070e846
Promotoren: Prof. dr. E.J. Knorth en
Prof. dr. mr. M.E. Kalverboer.
Aafke Kamstra
5 januari 2017
Who cares. Research into maintaining,
strengthening, and expanding the
informal social networks of people with
profound intellectual and multiple
disabilities.
Mensen met (zeer) ernstige verstandelijke
en meervoudige beperkingen hebben
weinig sociale contacten.
Sociale contacten zijn voor iedereen van
groot belang en er is geen reden om aan te
nemen dat dit niet geldt voor mensen met
(zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB). Tot voor
kort was er amper iets bekend over
omvang, aard en frequentie van sociale
contacten bij deze doelgroep. Aafke
Kamstra deed er onderzoek naar: ‘De
resultaten zijn zorgwekkend: het blijkt dat
mensen met (Z)EVMB gemiddeld met slechts
vijf mensen per jaar buiten hun woonvoor-

ziening contact hebben en dat is grotendeels
familie.’ Met het toenemen van de leeftijd
neemt zowel het aantal contactpersonen
als de frequentie van de contacten af.
Ook binnen de woonvoorziening is de
sociale interactie niet groot. Tussen
groepsgenoten onderling wordt amper
interactie gezien en het blijkt dat ze daar
ook weinig de kans voor krijgen. Ook
professionals besteden in de praktijk
weinig aandacht aan het onderhouden of
uitbreiden van de sociale netwerken. De
professionals geven aan dit wel belangrijk
te vinden, maar ook dat ze niet weten hoe
ze dit precies moeten doen. Ook zien ze het
niet als een onderdeel van hun dagelijks
handelen.
Kamstra pleit ervoor om sociale netwerken
juist wel te zien als onderdeel van het
dagelijks handelen. Sociale netwerken zijn
van groot belang voor de kwaliteit van
leven van mensen met (Z)EVMB: het
sociale netwerk helpt eenzaamheid te
voorkomen, het risico op gezondheidsproblemen te verlagen en participatie
mogelijk te maken. Bovendien kan het
netwerk opkomen voor de rechten van de
persoon met (Z)EVMB.
Aafke Kamstra deed haar promotieonderzoek bij de basiseenheid Orthopedagogiek
van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar zij universitair
docent/onderzoeker was. Het werd
gefinancierd door ’s Heeren Loo.
Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/
b77b6026-9b61-40af-b7ae-0384c7728d69
Promotoren: Prof. dr. C. Vlaskamp en
Prof. dr. B. Maes.
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Magazine van het Foster Care
Research Centre
Aan de basiseenheid Orthopedagogiek
wordt veel goed onderzoek gedaan. De
resultaten van deze onderzoeken zijn
behalve interessant voor wetenschappers,
juist ook interessant voor praktijk en
beleid. Om kennisoverdracht te vergemakkelijken en om dialoog tot stand te
brengen, publiceert het Foster Care
Research Centre Groningen enkele
Nederlandstalige onderzoeksmagazines.
Deze magazines worden gestuurd aan
pleegzorgorganisaties in Nederland en
Vlaanderen, en zijn online gratis toegankelijk voor geïnteresseerden.
Het Foster Care Research Centre
Groningen bestudeert het beslissingsproces binnen de pleegzorg, de ervaringen
van kinderen die verblijven in de pleegzorg,
interventies voor kinderen en hun
verzorgers, en de korte en lange termijn
uitkomsten van pleegzorgplaatsingen. Ons
doel is om pleegouders, professionals,
organisaties en beleid te informeren over
wat de beste (‘evidence-based’ of ‘knowledge-based’) manieren zijn om deze kwetsbare groep te ondersteunen.

BOP brengt de psychosociale behoeften van
pleegkinderen in kaart, zoals ze die zelf
ervaren. Wij nemen u mee in de ervaringen
van jongeren en geven u een kijkje in hun
wereld. Welke behoeften hebben zij? Hoe
verschillen jongeren van elkaar? En wat is
de impact van seksueel misbruik op deze
behoeften? Op deze en meer vragen wordt
ingaan vanuit het perspectief van jongeren,
aangevuld met reflecties van pleegouders.
Aan meer magazines wordt momenteel
hard gewerkt. U kunt het eerste magazine
en informatie over het Foster Care
Research Centre Groningen vinden op de
website http://www.rug.nl/gmw/
pedagogy-and-educational-sciences/
research/pleegzorg/. U kunt zich aanmelden voor nieuwsupdates om op de
hoogte te blijven van nieuwe
ontwikkelingen binnen de onderzoeksgroep.
Anne Steenbakkers

Het eerste magazine is eind april uitgebracht, met als titel: “Als pleegkind heb je
écht wel wat te zeggen”. In dit magazine
staat het Behoefte Onderzoek Pleegkinderen (Project BOP) centraal. Project
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UIT D E O U D E D OOS : INT R OD UCTIE WE E KE N DE N
Het was in 1976 dat ik voor de eerste keer vernam van het bestaan
van een introductieweekend voor Orthopedagogiekstudenten. Of
ik zin had na de zomer een dag een kijkje te nemen in Grolloo,
waar dat jaar het kamp gehouden zou worden? Geen flauw idee
wat het was en wie er zouden komen maar ik liet het op me
afkomen.

zitten, immers anders had het wel in ons eigen gebouw in een
collegezaal kunnen worden gehouden. We besloten een voorstel
tot verandering in te dienen en een commissie te laten installeren
waarin ook de studenten zouden worden vertegenwoordigd zodat
ze mee konden denken inzake het organiseren van een kleurrijk
weekend.

In een zaal van een boerderij bleek op de dag, dat ik er was, een
drietal tafels te staan waarachter een vijftal medewerkers zat. Ze
vertelden in het kort over zichzelf en de vakken die ze probeerden
te presenteren in het daarop volgende studiejaar. Daarna nam
professor Bladergroen langdurig het woord. Het bleek te gaan om
de groep studenten die vanuit de propedeuse de stap in de
afstudeerrichting orthopedagogiek hadden genomen en dus
tweede jaars studenten waren.

Het daarop volgende jaar verbleven we andermaal in Grolloo
alleen was het verschil dat Roel samen met mij het hele weekend
meeging. Enigszins voelden we er ons niet echt thuis. Een deel
van de boerderij, die nog als zodanig in gebruik was, was ingericht
als slaapverblijf, terwijl er een bijgebouw was ingericht als
dagverblijf met een té klein keukentje. Roel van der Veen was er
als derde medewerker het gehele weekend mee en aangevuld met
twee studentes was de commissie die drie dagen behoorlijk actief
om de studenten optimaal te vermaken, naast de inhoudelijke
zaken die werden gebracht. Hoogtepunt van dat weekend in 1977
was wel het verdwalen van een groep onder leiding van Roel van
der Veen na een lange nachtwandeling. In de ochtendgloren van
de zondag verschenen ze uit de mist wat ons op het idee bracht in
de toekomst op een andere locatie het fenomeen ‘nachttocht met
opdrachten’ in te voeren.

Ik vond het nogal een droge bedoeling en besprak dit na het
betreffende weekend met Roel de Groot. Het had allemaal minder
gestroomlijnd en gericht op de vakken gekund en er had volgens
mij een hogere graad van ontspanning in dit weekend kunnen

Het was 1978 volgens mij dat er niet al te veel geld binnen de toen
nog vakgroep Orthopedagogiek aanwezig was of het waren
misschien de vele bestuurlijke perikelen dat jaar. Ondermeer vond
er een bezetting van vier weken plaats rond de Paasperiode. Er
was in ieder geval dat jaar binnenshuis in de collegezaal een
eenvoudige introductie, die op de vrijdag werd gehouden en
afgesloten werd met het gezamenlijk eten van een forse salade en
het drinken van een lichte alcoholische versnapering.
Maar het jaar erop besloten we in de commissie dat er een locatie
gezocht diende te worden zodat deze per fiets niet al te moeilijk
was te bereiken. Ons oog viel op ‘De Hullen’ aan de gelijknamige
weg in Roden en het werd een leuk gezellig maar ook nat weekend
waardoor de nachttocht werd afgeblazen. Het was tevens het
weekend dat de studenten en begeleiders hun eigen lakens en
slaapzak en bestek dienden mee te brengen. Dekbedden waren
nog niet gebruikelijk. Op de zondag maakten Roel de Groot en ik
een wandeling dwars door het bosachtig terrein en kwamen
plotseling bij een ons niet bekende groepsaccommodatie,
genaamd: ‘De Zwerfsteen’, in Roderesch, die werd gerund door de
familie Duin, voorheen ook exploitanten van ‘De Hullen’.
We werden er zeer warm ontvangen en rondgeleid. In principe
leidde die zondag al tot de afspraak dat het daarop volgende jaar
gebruik zou worden gemaakt van die prachtige accommodatie.
Het Dagelijks Bestuur van de afdeling diende dan nog wel
toestemming te geven maar het geluk was dat zowel Roel de Groot
als ikzelf inmiddels deel uitmaakten van dit Dagelijks Bestuur.
In ieder geval waren Roel de Groot en ikzelf zeer tevreden met de
nieuwe locatie en lukte het ons het ieder jaar weer een 5-tal
studenten warm te maken voor deelname in de organisatie van
het weekend. Door 34 jaar introductieweekend is er een groot

15
RUG-20170079 nieuwsbrief zomer 2017.indd 15

24-05-17 14:37

alumni orthopedagogiek NIEUWSBRIEF

Zo werden de nachtwandelingen omgezet in speurtochten waarbij
in nachtelijke uren in groepjes van maximaal 6 personen, met
slechts 1 zaklantaarn per groep, een aardige afstand inclusief
opdrachten dienden te worden afgelegd. Het zou in deze tijd van
mobiele telefoons onmogelijk zijn deze tochten nog te houden met
alle vormen van navigatie die beschikbaar zijn. In ieder geval was
ieder jaar voor velen ‘Japie’ een moment van verschrikkelijk bang
worden terwijl daarna het vangnet en muziek van Purcell nog
lang niet was gevonden.

aantal studenten, waarmee voor een belangrijk deel een zeer
goede band is ontstaan en nog steeds bestaat. Er waren er bij die
spontaan aanboden op mijn kinderen te gaan passen, zodat er
ruimte was in de avonduren andere dingen te doen dan zorgen
voor de kinderen. Ook ontstonden er vele zeer hechte vriendschappen in de daarop volgende decennia.
De introductie weekenden kregen ook een verfijnde invulling,
vergeleken met eerdere jaren. Het was niet langer eenvoudige
macaroni of soep met een boterham op de tweede dag, maar er
werd volop gekookt waarbij altijd minimaal drie gerechten per dag
op tafel werden gebracht en door de jaren heen de chili-con carne
een steeds grotere hit werd. Bovendien was de tweede dag altijd
mede ingericht voor het spelen van een volleybalcompetitie
waarbij ook stafmedewerkers hun eigen team vormden. Er waren
dusdanige aangepaste spelregels dat praktisch altijd het team van
de introductiecommissie winnend uit de strijd kwam. Een ander
vaste vorm van amusement was het safarispel, naar idee van de
toenmalige student Bé Poolman.

Ook werden in de weekenden altijd gasten uit het werkveld
genodigd afkomstig uit de diverse differentiaties om op die
manier de deelnemers aan het weekend warm te maken voor het
werkveld. Onvergetelijke weekenden die door mij in totaal 34 keer
met veel plezier – telkens met leuke assistentie – werden
georganiseerd. Vermeldenswaard is dat Roel de Groot ook nog
eens 24 jaar meegedraaid heeft in de organisatie. In 2012 kwam
het introductieweekend te vervallen daar steeds meer gastcolleges
werden gegeven en het vak ‘beroepsvoorbereiding’ een voorname
rol had gekregen en dus het weekend overbodig was geworden. In
een volgende editie aandacht voor een van de vele gedichten die er
tijdens dergelijke introductieweekenden werden gemaakt.
Hans Knot
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