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

Het Kinderrechtenverdrag als
leidraad voor orthopedagogen
Carla van Os

vraag ik aan orthopedagogen over wie geklaagd is,
hoe zij de belangen van het kind ingevuld hebben in
hun handelen, en welk gewicht die belangen
hebben gehad in de keuzes die ze maakten.

Het omslagartikel is geschreven door
mr. drs. Carla van Os, verbonden als
onderzoekster aan onze basiseenheid.
We brengen nadere informatie rond de
festiviteiten ’50 jaar Orthopedagogiek’,
waarvoor vrijdag 8 juni 2018 vastgezet
kan worden in de agenda. Er zijn twee
afleveringen van ‘uit de oude doos’.
Allereerst een verhaal dat vooral bij de
oudere alumni onder ons herinneringen
zal doen opleven: Dr. Franz Morgenstern. Harry Perton leverde een
prachtige collage aan foto’s van de Tine
Marcusschool, waar vele studenten
Orthopedagogiek in de loop der
decennia stage hebben gelopen.
Via het verhaal van Margriet
Moek-Kremer laten we weer een oud
studente aan het woord inzake haar
werkervaringen. Medewerker dr. Theo
van Dellen heeft een artikel geschreven:
‘ontwikkelen en leren om op eigen
benen te staan in de eigen zingevende
context’ en zet je bij het lezen goed aan
het denken. Speciale aandacht is er ook
voor een verslag van de Summerschool
die in augustus door het Hestia
onderzoeksteam van de basiseenheid
werd georganiseerd. Tenslotte is er een
verhaal over de MartiniPlazza en de
keren dat daar door Orthopedagogiek
een congres werd georganiseerd.
Genoeg informatie om door te nemen.
We wensen je veel leesplezier.
Hans Knot
Wens jij 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, UHD
basiseenheid Orthopedagogiek
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/
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Op mijn bureau staat het Kinderrechtenverdrag, in
een mooie gebonden uitgave met linnen kaft. Ik
lees er elke dag in, al ken ik de strekking van alle
54 artikelen al jaren uit mijn hoofd. Toch wil ik
steeds weer weten hoe het er precies staat. Dat is de
jurist in mij. Het Kinderrechtenverdrag is ook voer
voor orthopedagogen. Het is een prachtig document
waarin staat beschreven wat kinderen nodig
hebben – en waar ze recht op hebben – om zich goed
te kunnen ontwikkelen. Studenten orthopedagogiek zouden wat mij betreft vanaf de start van hun
studie vertrouwd dienen te worden met het
Kinderrechtenverdrag. Het zijn ook hún normen
namelijk. Dit vindt ook de Nederlandse vereniging
van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Het
voorwoord van de herziene beroepscode (2017)
beschrijft dat deze invulling geeft aan artikel 3 van
het Kinderrechtenverdrag. Dat bepaalt dat de
belangen van kinderen voorop moeten staan bij alle
beslissingen die over hen genomen worden of die
hen indirect raken. Naast mijn werk in Groningen
ben ik ook voorzitter van het College van Beroep,
het hoogste tuchtcollege van de NVO. Op zittingen

Kinderen hebben eigen rechten
Toch kende ik het Kinderrechtenverdrag niet toen
ik zelf orthopedagogiek studeerde in Nijmegen.
Ik had het groots moeten vieren omdat het tijdens
mijn studie, in 1989, werd aangenomen door de
Verenigde Naties. Natuurlijk hadden kinderen al
lang voor die tijd rechten, zij vallen immers net zo
goed als volwassenen onder de mensenrechtenverdragen die in de nasleep van de Tweede
Wereldoorlog werden gesloten. Met het Kinderrechtenverdrag kregen kinderen voor het eerst
eigen, op hun noden toegesneden, rechten. Zoals
het recht dat hun belang belangrijker is dan de
belangen van anderen in besluitvormingsprocessen. En hun mening werd op waarde geschat als
een recht op participatie en om gehoord te worden
voordat er besluiten over hen vallen, een van de
basisbeginselen uit het Kinderrechtenverdrag.
Het belang van het gevluchte kind
Pas in 2014 ging ik voor het eerst aan het werk als
orthopedagoog. Ik werd onderzoeker bij het
Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen
en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit
Groningen (hierna: Expertisecentrum). Ik hoop
volgend jaar te promoveren op een onderzoek naar
hoe belangen van kinderen die gevlucht zijn en
asiel aanvragen in Nederland vanuit orthopedagogisch perspectief ingevuld dienen te worden. Dat
gebeurt via diagnostische onderzoeken bij gevluchte kinderen, die Best Interests of the Child-Assessments heten. Het doel is dat de belangen van
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kinderen, ingebracht via een wetenschappelijk onderbouwde methode, meegewogen
kunnen worden door de mensen die een
besluit dienen te nemen over de verblijfsvergunning van die kinderen. Het onderzoek is een vervolg op het promotieonderzoek van Elianne Zijlstra, universitair
docent orthopedagogiek aan de Rijkuniversiteit Groningen en coördinator van het
Expertisecentrum. Zij heeft samen met
Margrite Kalverboer, bijzonder hoogleraar
(ortho)pedagogiek en kinder- en vreemdelingenrechten en Kinderombudsman, het
Best Interests of the Child-Model ontwikkeld. Dat bestaat uit veertien voorwaarden
voor de ontwikkeling van kinderen die
samen het belang van het kind invullen. Op
basis van dat model is een methodiek
ontwikkeld waarop Elianne Zijlstra
promoveerde. De onderzoeksgroep voor dat
onderzoek bestond uit kinderen zonder
verblijfsvergunning die na langdurig
verblijf geworteld zijn geraakt in Nederland. In de Best Interests of the ChildAssessments die bij deze kinderen vanuit
het Expertisecentrum werden uitgevoerd
werd gefocust op de schade die kinderen
kunnen oplopen in hun ontwikkeling als ze
na zoveel jaren nog uitgezet worden. In
mijn onderzoek kijk ik welke aanpassingen
in de methodiek nodig zijn als deze wordt
toegepast bij gevluchte kinderen die nog
maar net in Nederland zijn. Daarbij zijn de
belangrijkste vragen in de Best Interests of
the Child-Assessments of de ontwikkeling
van deze kinderen voldoende beschermd
werd in het land van herkomst en wat er te
verwachten is van de kwaliteit van de
opvoedingsomgeving als het kind zou
terugkeren.

Groningse dekking
Mijn gang naar Groningen was een logisch
vervolg op mijn vorige baan, bij Defence for
Children. Daar werkte ik vanaf eind 2005
als jurist op het terrein van de rechten van
migranten- en vluchtelingenkinderen.
Mijn eerste werkdag was een vrijdag. Het
was stil op kantoor, de meeste collega’s
waren vrij. Ik zat een beetje onthand om
me heen te kijken. Misschien herkennen
mensen dat gevoel op een eerste werkdag
wel: “heb ik niet wat te veel op lopen
scheppen in de sollicitatieprocedure?” Toen
belde de toenmalig directeur, Stan
Meuwese: “jouw belangrijkste taak voor de
komende jaren is om vast te stellen wat de
schade is die aan kinderen wordt toegebracht als ze na langdurig verblijf nog
worden uitgezet en een proces te ontwikkelen waarmee dit probleem geadresseerd
kan worden.” Het moest gaan om een
juridisch proefproces, daarop afgestemde
publieks- en mediacampagne en opvolgende politieke lobby. Uiteraard diende de
participatie van kinderen centraal te staan
in alle aspecten van het proces.
De woorden ‘worteling’ en ‘kinderpardon’
bestonden nog niet. Ik zei tegen de
directeur dat me die opdracht eigenlijk
geen werk voor juristen leek. Ik vond het
meer een onderwerp voor orthopedagogen.
Zij hebben immers verstand van de
ontwikkeling van kinderen en van de
risicofactoren voor een goede ontwikkeling.
Daarover hoefde ik me geen zorgen te
maken, zei Stan: “de onderbouwing komt
uit Groningen.” ‘Groningen’, dat waren
Elianne Zijlstra en Margrite Kalverboer.
Hen had hij gevraagd om een internationale wetenschappelijke literatuurstudie
uit te voeren die concreet en wetenschappelijk gefundeerd invulling zou geven aan
het ‘belang van het kind’. Daarmee zou
definitief afgerekend kunnen worden met
het cliché dat het begrip ‘belang van het
kind’ te vaag zou zijn om in te kunnen
zetten in juridische procedures. Dit
gelegenheidsargument werd overigens,
ook toen al, alleen voor asielzoekerskinderen gebezigd. Binnen het familierecht was
het al lang vanzelfsprekend dat rechters
beslissingen namen waarin het belang van
het kind voorop stond. Als een kind
beschermd diende te worden tegen een
gewelddadige ouder, als een kind baat had
bij een gesloten jeugdzorgplaatsing, als
een kind juist wel of juist niet met beide

ouders omgang moest kunnen hebben, dan
waagde geen rechter zich aan de uitspraak
dat het belang van het kind te vaag was.
Participatie als vliegwiel
Participatie bleek het vliegwiel in deze
opdracht over ‘gewortelde’ kinderen te zijn.
Gesteund en versterkt door wetenschappelijke kennis. In de zomer van 2006 daagden
2100 kinderen de Nederlandse Staat voor
de rechter. Zij stelden dat het uitzettingsbeleid hun recht op ontwikkeling schond.
In 2012 was het Kinderpardon eindelijk
een feit. Te laat voor honderden kinderen
die al uitgezet waren en zich als in
Nederland geworteld kind staande dienden
te houden in het hen onbekende land waar
hun ouders ooit vandaan kwamen. En dan
gaat het niet om wennen in Zwitserland of
Hawaï maar om landen als Afghanistan en
Irak. Landen waarover het Ministerie van
Buitenlandse Zaken zegt dat wij, burgers
van Nederland, er veiligheidshalve beter
weg kunnen blijven. In de Kinderpardonregeling die werd afgekondigd werd een
scheidslijn gelegd bij vijf jaar: in beginsel
zouden kinderen na vijf jaar uitsluitsel
dienen te krijgen over hun verblijfsperspectief, de plaats waar ze hun toekomstdromen mogen realiseren. Waar kwam die vijf
jaar vandaan? Uit Groningen natuurlijk.
Ben alert en laat je kennis spreken
Ik denk dat het gros van de orthopedagogen
individuele kinderen wil helpen om zich
beter te kunnen ontwikkelen en geen ambities heeft om het overheidsbeleid te
beïnvloeden. Maar ook voor hen telt het
Kinderrechtenverdrag en past het bij wat
de NVO noemt hun ‘maatschappelijk
verantwoordelijkheid’ om kinderrechtenschendingen aan de kaak te stellen (artikel
14, lid 2). Dat kan met een simpel mailtje
aan een leidinggevende met het verzoek
ergens werk van te maken, tot en met het
schrijven van een wetsvoorstel waarmee
kinderrechtelijke knelpunten worden
opgeheven. Moeilijk? Ja, dat is het vaak. En
toch is het tegelijkertijd gemakkelijk. Stel
je voor dat je zelf dat kind bent wiens
rechten geschonden worden, of je broertje,
je dochter, je buurmeisje. Opkomen voor
kinderrechten kan niet misgaan als je voor
cliënten doet wat je voor de door jou
geliefde kinderen zou wensen in dezelfde
situatie. En, uiteraard, als je het Kinderrechtenverdrag als leidraad neemt.
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Feest – 50 jaar
Orthopedagogiek Groningen
Op 8 juni 2018 viert de Basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen
haar 50-jarig bestaan. Wij willen deze dag samen met onze medewerkers, alumni en
relaties in Martiniplaza (Springerzaal) te Groningen vieren. Graag nodigen we ook jou
voor deelname uit!
Wij hebben op de dag een symposium gepland waarin wij terugkijken op 50 jaar
Orthopedagogiek Groningen, de bijdrage die is geleverd aan onderzoek en praktijk en
waarin wij vooral ook vooruit willen kijken. Dit doen we samen met (inter)nationale
sprekers en een zeer gevarieerd programma met naast voordrachten, ook interviews van
alumni, videopresentaties van de onderzoeksgroepen en PhD’s, een muzikaal intermezzo
en een bijzondere verrassing. Inmiddels is er met een grote groep alumni contact gelegd
en hebben we enthousiaste reacties van hen en van beoogde sprekers ontvangen.
De inloop op 8 juni 2018 is vanaf 9 uur en om 10 uur start het programma. We ronden
rond 17.00 uur af. Tijdens de dag wordt voor koffie, thee, fris, lunch en borrel gezorgd.
Daarnaast reiken wij aan alle deelnemers een exemplaar van een speciaal themanummer uit dat zal verschijnen bij het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.
Het themanummer zal helemaal gewijd zijn aan Orthopedagogiek Groningen, ons
onderzoek en impact voor de praktijk.
Omdat we uitgaande van de binnengekomen reacties veel deelnemers verwachten, maar
er beperkt plaatsen zijn, zal de inschrijving voor deelname aan de dag gefaseerd verlopen.
We geven eerst medewerkers de kans zich aan te melden in de periode 15 januari 2018
tot en met 1 februari 2018. Aansluitend openen we de inschrijving voor oud-medewerkers, alumni en relaties. We zullen jullie over de manier van inschrijven via e-mail en
social media informeren. Tevens zullen we melden wanneer de speciale internetsite zal
worden geopend.
Op dit moment is de voorbereidingscommissie druk bezig met het vinden van sponsoren
voor deze dag. Wil je deze dag mede-sponsoren in ruil voor bijvoorbeeld aandacht voor
jouw bedrijf of instelling in het programmaboekje? Laat het ons dan weten.
Wij verheugen ons op jullie komst!
Jana Knot-Dickscheit
Voorzitter Commissie ‘50 jaar Orthopedagogiek Groningen’
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In memoriam
Prof. Dr. Alex Fedde Kalverboer
Vrijdag 22 september jongstleden overleed
op 86-jarige leeftijd Professor dr. Alex
Fedde Kalverboer, Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Professor Kalverboer
was niet alleen de vader van onze collega
Professor Mr. Dr. Margrite Kalverboer, maar
had ook een zeer positief verleden als het
om Orthopedagogiek Groningen gaat.
Ten tijde van de geldigheid van de WUB, de
Wet op de Universitaire Bestuurshervorming, kwam het toenmalige instituut voor
Orthopedagogiek tot twee keer toe in zware
stormen terecht. Dit leidde ondermeer tot
twee bezettingen van het instituutsgebouw.
In de beginjaren tachtig waren er bovendien twee hoogleraren die het niet met
elkaar konden vinden, waardoor er twee
stromingen binnen het bestuur en beleid
ontstonden. Ingrijpen door het College van

Eusarf
Annemiek Harder en Mónica López López
zijn bestuursleden geworden van de
EUSARF, the European Scientific Association on Residential and Family Care for
Children and Adolescents.
EUSARF werd in de late jaren tachtig van
de vorige eeuw opgericht uit de samenwerking tussen wetenschappers van verschillende Europese universiteiten op het

Bestuur van de Universiteit kon derhalve
niet meer worden voorkomen. De oplossing werd gevonden in een tijdelijke
vorming van twee vakgroepen Orthopedagogiek, te weten Ortho 1 en Ortho 2.
Tijdens de opstartperiode van beide
vakgroepen besloot de voorzitter van de
eerdere afdeling Orthopedagogiek op te
stappen en elders een functie te accepteren.
Dientengevolge kwam de vakgroep Ortho I,
zonder voorzitter, onmiddellijk in zwaar
vaarwater terecht. Uiteindelijk werd de
oplossing gevonden door Professor Alex
Kalverboer, van het Instituut voor Experimentele Klinische Ontwikkelingspsychologie, te vragen als interim voorzitter van
Ortho I te fungeren. Een taak die hij met
volle tevredenheid vanaf medio 1982
gedurende een tweetal jaren heeft voltooid.
(H.K.)

gebied van de Jeugdzorg. Momenteel heeft
EUSARF een raad bestaande uit 20
academici uit zestien landen, waaronder
een bestuurslid uit Israël en twee bestuursleden uit Noord-Amerika.
EUSARF organiseert om het jaar een
internationale conferentie. De volgende
conferentie is getiteld: ‘Inspirerende
verandering: de impact van onderzoek op
kinder- en gezinswelzijnsbeleid en
-praktijk’ en vindt plaats in Porto van 3 t/m

5 oktober 2018). Deze conferenties, met
ongeveer 500 afgevaardigden, zijn de plek
geworden voor academici op het gebied van
kinderwelzijn en aanverwante gebieden
van over de hele wereld om hun baanbrekend werk te presenteren en te bespreken.
Naast het organiseren van wetenschappelijke conferenties wil EUSARF een netwerk
zijn, waarbij junior en senior academici op
het gebied van kinderwelzijn en aanverwante vakken van over de hele wereld
worden samengebracht. Als onderdeel van
die inspanning startte Mónica López López
de EUSARF PhD Academy in 2016, waarbij
meer dan 40 promovendi uit verschillende
landen werden samengebracht. Een tweede
EUSARF PhD Academy werd georganiseerd aan de Rijksuniversiteit Groningen
(21-25 augustus 2017), samen met de
Summerschool ‘The Future of Child and
Family Welfare Policy. Looking through
Different Lenses’.
https://welfarestatefutures.
org/2017/08/21/currently-running-ingroningen-wsf-thematic-workshop-andsummer-school-the-future-of-child-andfamily-welfare-policy-looking-throughdifferent-lenses/
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Ontwikkelen en leren om
op eigen benen te staan in de eigen
zingevende context?
Kennis, participatie en verandering? Of
misschien anders: verleden, heden en
toekomst? Bij ontwikkeling en leren van
kinderen en volwassenen gaat het om deze
drie-eenheid. Of zoals Stetsenko (2017),
Bronfenbrenner (1977) citeert over het
invloedrijke werk van Vygotsky; “we
[however] …. are striving to discover not
how the child came to be what she is, but
how she can become what she not yet is”.
(p. 97). Deze intrigerende zorgvuldige
formulering verwijst naar de rol van
wetenschap, in ons geval Orthopedagogiek,
bij ontwikkeling en leren van kinderen en
volwassenen. En misschien moeten we dan
binnen onze wetenschap het voorvoegsel
‘ortho’ wel buiten haakjes zetten. Wij
proberen namelijk recht te zetten hetgeen
blijkbaar krom is (of voor krom wordt
aangezien). Krom en recht zijn echter op
zichzelf evenwaardige eigenschappen van
entiteiten die ‘zijn’. Een banaan is krom,
een asperge is recht. Als we willen, kunnen
we door (genetische) manipulatie een
banaan recht en een asperge krom maken.
Maar willen we dat?
Hoe kan het kind (en de ‘onvolwassene
volwassene’ dan?) worden wat zij nog niet
is? Ontwikkeling én leren is de grootste
gemene deler van vrijwel alle mogelijke
benaderingen. Hoe komt ontwikkeling en
leren tot stand? Het lijkt erop dat in dit
verband Orthopedagogiek een interventiewetenschap aan het worden is. Interventies klinken niet erg pedagogisch. De vraag
wordt dan: ‘kunnen interventies ontwikkeling en leren ‘aanzetten’. Het NJI keurt
weliswaar alle mogelijke interventies op
hun ‘mate van effectiviteit’ (hetgeen niet
kan trouwens) maar dat is vooral voor de
beleidsmakers. Zij willen dat de praktijk
snel, efficiënt en effectief handelt; er moet
massa gemaakt worden. De orthopedagogische professionals (medewerkers) moeten
(mogen?) er vervolgens mee aan de slag.
Een wonderlijke situatie. De (academische)
pedagoog of pedagogisch medewerker als
uitvoerder van protocollen. Dit is vanuit

pedagogisch oogpunt zelfs een gevaarlijke
situatie zoals menig incident wel aantoont.
Het gaat Vygotsky bij kinderen, hun
ouders (volwassenen), en de professionals
om “………the evershifting and dynamic
zones of proximal development” (Stetsenko, 2017; p. 96). Hoe? Niet door te denken
dat interventies van betrekkelijk buitenaf
de aangewezen weg zijn. Het gaat er
daarentegen om in iedere unieke situatie
een aanpak te hanteren die wederzijds
(individu-context) passend is. De centrale
vraag is dan welke aanpak is wederzijds
passend. Dat is de bekwaamheid en veelal
zelfs de kunst van de orthopedagoog.
In de nieuwe Jeugdwet staan in dit
verband de begrippen professionaliteit en
integraliteit centraal. Beide begrippen zijn
in ons polderlandje ondertussen verworden tot container begrippen van ‘beleid’ dat
de plank volledig misslaat. Professionaliteit is gecontroleerde uitvoering van
protocollen waarvan de effectiviteit veelal
niet is aangetoond (we tonen aan dat de
protocollen zijn uitgevoerd). Integraliteit is
gecontroleerd breed uitvoeringsbeleid
gericht op de contexten van de kinderen,
ouders en professionals zonder veel
verstand van zaken. Dit laatste is trouwens
met de Jeugdwet alleen maar toegenomen
omdat de gemeenten er zich nu mee
moeten bemoeien en een betrekkelijk
nieuwe eigen laag in de context zijn gaan
vertegenwoordigen.

overeenstemming met Vygotsky’s
gedachtegoed. De professionals dienen zich
dienovereenkomstig te ontwikkelen en te
leren om op eigen benen te staan in een
toekomstig hopelijk meer eigen (orthopedagogisch) zingevende sociaal-culturele
context!
Theo van Dellen
Dr. T. T. (Theo) van Dellen is assistent-professor
bij de basiseenheid Orthepedagogiek. Hij is
verantwoordelijk voor het thema “Transformatief (levenslang) leren op de werkplek”
binnen het programma ‘Een leven lang leren’.
Theo streeft naar een integrale, interdisciplinaire

Is er een uitweg? Jawel, die ligt bij de
professionals zelf. De professionals en niet
de beleidsmakers en de managers van de
instituties dienen zich te roeren – niet door
nog meer kinderen, ouders etc. te labelen
met een of andere diagnose – maar door in
de contextuele psychologische (machts)
processen dominanter naar voren te treden
en te interacteren vanuit de historisch
ontwikkelde culturele (wetenschappelijke)
kennisbronnen om hun praktijk positie te
versterken. Dit laatste kan geheel in

benadering van het ontwikkelen van theorie en
praktijk die volwasseneneducatieprocessen
voor werk ondersteunt door middel van
subjectiviteit, identiteitsbouw en transformatie.
De uitkomst in theorie kan dienen om de
affectieve, cognitieve en sociale kenmerken van
ruimtes te begrijpen die het leren voor werk
bevorderen. Zijn betrokkenheid bij de complexe
en rommelige realiteit rond werkplekken wordt
ondersteund door humanistische en positieve
psychologie. Daarnaast noemt hij zichzelf een
sceptische empiricus.
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U I T D E O U D E D OOS
Dr. Frans (F.S.) Morgenstern was een graag
geziene gastdocent bij de studenten. Met
een, in vergelijking met andere gastdocenten, grote regelmaat werd dr. Morgenstern
tussen 1970 en 1978 door de leiding van
het ‘Instituut’ voor Orthopedagogiek’
ingehuurd om zijn kennis over te dragen
aan de toenmalige studenten. Frans
Morgenstern was destijds lector aan het
Pedagogisch Instituut van de London
University en had zich vooral gespecialiseerd in het ontwikkelen van leermethoden
voor gehandicapte kinderen. Voorts had hij
zich toegelegd op het ontwerpen van
speelgoed dat op deze doelgroep was
afgestemd, maar dat daarnaast ook door
gewone kinderen kon worden gebruikt.
In herinner mij dat – vooral onder de
vrouwelijke medewerkers – het al dagen
van tevoren gonsde van geruchten dat
Frans Morgenstern weer een bezoek aan de
afdeling zou brengen en hij werd dan in de
kelder van de Grote Rozenstraat 15, waar
enkele testkamers en de werkkamer van
Dr. Mimmie Nooteboom waren gevestigd,
onthaald met een feestelijke dronk.
Hij legde op een eenvoudige manier aan
studenten uit waarom er niet altijd
controle op de ledematen voorhanden was.
Zo vroeg hij de studenten bijvoorbeeld een
grote kring met de linkerarm te maken en
daarna hetzelfde met de rechterarm, maar
dan in tegengestelde richting. Met dit
schijnbaar eenvoudige stukje gymnastiek
demonstreerde hij dat blijkbaar eenvoudige oefeningen voor mensen met een
normale controle over hun ledematen grote
moeilijkheden kunnen opleveren.
Wat hij ermee wilde zeggen was dat je met
een dergelijke oefening bepaalde bewegingsstoornissen bij gehandicapte
kinderen kon benaderen. Hij stelde tevens
dat men iets dergelijks ook kon doen bij
problemen gelegen op een heel ander

gebied. Zo vroeg hij aan een studente een
bakje, dat op de lessenaar stond, te
verplaatsen naar een andere tafel in de
collegezaal. Voorwaarde was wel dat bij
verplaatsing de handen niet gebruikt
mochten worden. Daarmee wilde hij
duidelijk maken dat de moeilijkheden die
daarbij duidelijk werden, vergelijkbaar
waren met ruimtelijke problemen
waarmee gehandicapten vaak te maken
hebben.
Morgenstern vervolgde door te vertellen
dat hij dergelijke experimenten ook met
zijn studenten in Londen deed met als
doel te proberen de psychologische
achtergronden, waarbij moeilijkheden bij
gehandicapte kinderen worden veroorzaakt, te analyseren. De waarnemingen,
die bij dergelijke experimenten werden
opgedaan, gebruikte hij samen met zijn
team om daarnaast ook onderwijsmethoden te ontwikkelen, die een gehandicapt
kind konden helpen zijn moeilijkheden te
overwinnen.
Let wel, deze gastcolleges werden gegeven
in een tijd dat er nog geen video beschikbaar was voor onderwijs en dus op een
andere manier iets toonbaar diende te
worden gemaakt. Zo had hij tijdens een van
de colleges een doos met speelgoed bij zich
met verschillende moeilijkheidsgraden.
Datgene wat het meest ingewikkeld was,
kon behalve door een gehandicapt kind ook
door een normaal kind worden gebruikt.
Bij weer een ander gastcollege had hij
bijvoorbeeld een doos speelgoed bij zich dat
geheel was ontwikkeld voor blinde
kinderen. Hij gaf daarbij uitgebreide uitleg
en vertelde dat het zo was geconstrueerd
dat deze kinderen geen gevaar liepen zich
er aan te bezeren. En ook in dit geval
voegde hij eraan toe dat de jeugd, die
zonder deze handicap door het leven ging,
er van mee kon profiteren.

Hij stelde dat zijn hele werk berustte op de
filosofie dat problemen van gehandicapte
kinderen inzicht gaven op het leerproces
dat normale kinderen doormaakten. Er
was volgens hem echter één verschil en dat
was dat normaal functionerende kinderen
het speelgoed zo snel door hadden dat je
niet eens merkte wat zij nu moeilijk
vonden.
Van hieruit was het voor hem tijdens een
gastcollege maar een hele kleine stap om
zijn slotconclusie te geven en te stellen dat
de grote vorderingen die in – de toenmalige
– toekomst op het gebied van de normale
opvoedkunde zouden worden gemaakt,
zouden voortkomen uit de inzichten, die
men bij opvoedkunde van het afwijkende
kind had verkregen.
Hans Knot
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Allereerst aandacht voor een tweetal onderzoeken binnen ondermeer de Basiseenheid
Orthopedagogiek: Het onderzoeksconsortium ‘Zware Opvoedproblemen en
Multiprobleemgezinnen’ gefinancierd door
ZonMw. Vanuit Orthopedagogiek is Jana
Knot-Dickscheit betrokken bij het project.

welke elementen uit welke interventie ze
wanneer en bij welke problematiek
toepassen. Lees hier meer:
https://publicaties.zonmw.nl/consortiaeffectiviteit-psychosociale-interventiesjeugd/consortium-multiprobleemgezinnen-en-zware-opvoedproblemen/

Schulden, sociaal isolement, psychische
nood, opvoedonmacht: in multiprobleemgezinnen stapelen de problemen zich op.
Zonder effectieve hulp is de kans groot dat
de gezinssituatie steeds verder ontspoort.
Des te belangrijker is het om te weten
welke hulp wanneer in welke situatie het
beste werkt. Dat zoekt het consortium
Multiprobleemgezinnen en zware opvoedproblemen uit.

Het tweede onderzoek dat we willen
aanhalen is: Behandelmodule Up2U voor
motiverende mentorgesprekken in de
residentiële jeugdhulp. Het is ontwikkeld
en geëvalueerd door Annemiek Harder en
Annika Eenshuistra van onze Basiseenheid Orthopedagogiek. Up2U is gebaseerd
op Motiverende Gespreksvoering (MGV) en
oplossingsgericht werken. De behandelmodule is bedoeld voor pedagogisch
medewerkers in de residentiële jeugdhulp.
Het doel van Up2U is om met de jongere
een veranderplan te maken. Daarin staat
wat hij/zij wil veranderen aan zijn
situatie; waarom hij/zij dat wil, en hoe de
jongere dat wil veranderen. Het uiteindelijke doel van het veranderplan is dat de
jongere de acties in de praktijk uitvoert.
De Up2U handleiding legt uit hoe dit
veranderplan in 5 stappen wordt gemaakt.
Om te zorgen dat de jongere de geplande
verandering ook echt maakt, is Up2U ook
gericht op het vergroten van het vertrouwen van de jongere in zichzelf om zijn/
haar situatie te veranderen.

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
schat in een achtergrondstudie in (uitgegeven in 2012) dat Nederland zo’n
70.000 multiprobleemgezinnen telde.
Volgens de definitie kampen dergelijke
gezinnen langdurig met sociaaleconomische en psychosociale problemen. In de
praktijk leven veel multiprobleemgezinnen
van een uitkering en hebben ze schulden.
Deze armoede gaat vaak hand in hand met
sociaal isolement en psychosociale
klachten bij gezinsleden. Voor de hulp aan
deze gezinnen kunnen hulpverleners en
gemeenten kiezen uit 30 interventies uit de
Databank Effectieve Interventies (DEI) bij
het NJi. Maar over hoe de interventies
precies werken, welke elementen de
doorslag geven en welke overlap er is, is te
weinig bekend, stelt projectleider Danielle
Jansen van het UMCG.
Acht interventies onder de loep: Om hierin
duidelijkheid te scheppen hebben onderzoekers van het consortium Multiprobleemgezinnen en zware opvoedproblemen
eerst op basis van een literatuurstudie de
8 meest veelbelovende interventies
geselecteerd. De bewezen effectiviteit ervan
varieert van ‘enige aanwijzingen’ tot ‘sterke
aanwijzingen’. In de handleidingen van
deze interventies zoeken de onderzoekers
de potentieel werkzame elementen op.
Daarmee stellen ze een taxonomie op,
waarmee hulpverleners van jeugdzorg- en
ggz-organisaties hun werk gaan scoren.
Maandelijks leggen de hulpverleners vast

Project ‘Een betere basis: Up2U is voortgekomen uit het ZonMw project ‘Een betere
basis: De ontwikkeling en evaluatie van
een interventie voor goede allianties tussen
jongeren en professionals in de residentiële
jeugdzorg’. Om de interventie te ontwikkelen zijn jongeren en professionals van
jeugdhulp instellingen Jeugdhulp Friesland en Het Poortje geïnterviewd. Ook zijn
hun behoeften rond de mentorgesprekken,
die zij met elkaar voeren in werkgroepen,
besproken. Uitkomsten van deze interviews
en werkgroepen zijn verwerkt in de
behandelmodule Up2U.
De interventie is geëvalueerd om te
onderzoeken of professionals met de
interventie ondersteund worden bij het
opbouwen van een goede relatie met
jongeren. Om de ontwikkelde Up2U
behandelmodule toe te passen, volgden

Annika Eenshuistra

Annemiek Harder

professionals een MGV en een Up2U
training. Zowel voor als na de training
maakten zij een opname van een mentorgesprek met een jongere. Deze opnames laten
zien dat de professionals na de training
meer gebruik maken van MGV vaardigheden. Zoals de vaardigheid om de autonomie
van de jongere te benadrukken. Daarnaast
blijkt dat zij minder MGV inconsistente
vaardigheden gebruiken, zoals het confronteren van de jongere, dan voor de training.
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Implementatie: Een belangrijke volgende
stap is om meer aandacht te besteden aan
de implementatie van Up2U. Uit de
evaluatie-interviews met de professionals
blijkt dat zij over het algemeen tevreden
zijn met Up2U. Maar meer aandacht moet
worden besteed aan de interventie om deze
ook daadwerkelijk goed in de praktijk uit te
voeren. Lees meer hier:
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/
detail/item/behandelmodule-up2u-voormotiverende-mentorgesprekken-in-deresidentiele-jeugdhulp/
Ook willen we U graag Orthoreka! onder de
aandacht brengen: Orthoreka! heeft als
doel om goede en maatschappelijk
relevante mastertheses van de afdeling
Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit
Groningen meer zichtbaar te maken.
Het doel van Orthoreka! is tweeledig: Ten
eerste streven wij ernaar om goede
informatie niet in de la te laten eindigen,
maar voor een breder publiek bekend te
maken. Op deze manier hopen wij dat
relevante informatie voor de praktijk beter
uitgelicht wordt en dat interessante en
nuttige informatie voor studenten en
onderzoekers op een toegankelijke manier
beschikbaar wordt gemaakt. Ten tweede
geeft het platform de student de mogelijkheid om zichzelf beter te profileren en biedt
het een toevoeging op het CV.
De kwaliteitseisen van Orthoreka! worden
gewaarborgd door een vaste groep promovendi van de afdeling Orthopedagogiek die
als reviewer optreden. Zij beoordelen aan
de hand van de eisen van Orthoreka,
juridische aspecten en relevantie en geven
een definitief oordeel over publicatie.
Orthoreka! bestaat uit samenvattingen van
mastertheses. Deze samenvattingen
worden online op een platform gepubliceerd en zijn toegankelijk voor iedereen. De
volledige these zal afgeschermd blijven,
maar is opvraagbaar via de masterthesis
coördinator. Voor meer over dit bijzondere
project zie: http://www.rug.nl/gmw/
pedagogy-and-educational-sciences/
orthoreka/
In de maand juni verscheen in diverse
kranten berichtgeving inzake onderwijsvernieuwing. Zo was ondermeer in het
Algemeen Dagblad op 9 juni een artikel te
lezen van Renske Baars waarin ook
Prof. Alexander Minnaert aan het woord

kwam: ‘Nederland staat vooraan als het
gaat om onderwijsvernieuwingen. Maar
een nieuwe soort basisschool opzetten,
lukt zelden. Na Iederwijs, de Leonardoscholen lijken nu ook de iPadscholen te
verdwijnen. Hoe dat kan? ”Nederland wil
té snel té veel veranderen”, aldus Alexander Minnaert, hoogleraar Orthopedagogiek
en Klinische Onderwijskunde. Lees
verder:
http://www.ad.nl/binnenland/
en-weer-gaat-een-nieuw-soort-schooltenonder~a8b7f7fa/?utm_source=
facebook&utm_medium=social&utm_
campaign=socialsharing_web
Marja Cantell bezocht van 5 tot en met
8 juli een congres in Australië waar zij was
uitgenodigd als Visiting Scholar in de
University of Notre Dame, Fremantle.
Tijdens haar bezoek was er ook de DCD12
Conferentie, alwaar zij een oral paper en
drie posters presenteerde. Marja Cantell is
tevens lid van de DCD12 Scientific
Committee. De DCD13 Conferentie wordt in
2019 in Jyväskylä, Finland – de ‘home town’
van Marja – georganiseerd. Collega Suzanne
Houwen en Marja Cantell zijn Co-Chairs
van de Scientific Committee en bovendien
wordt Marja de Conference Chair
https://eventandconfco.eventsair.com/
QuickEventWebsitePortal/dcd-12/
website/Agenda
Eind augustus organiseerde het ‘Département de Pédagogie Spécialisée’ van de
Uninversiteit Freiburg het 8ste ‘International Roundtable Meeting’ van de
IASSID-Special Interest Research Group
(SIRG-PIMD) en de Early Career Researcher Meeting (ECRM). De vierdaagse conferentie richtte zich op personen met een
ernstige verstandelijke en meervoudige
beperking. De SIRG-PIMD is een onderzoeksgroep van bijzonder belang die onder
auspiciën staat van de IASSID (International Association IASSID).
De rondetafelbijeenkomst is bedoeld om
een platform te tonen voor discussie, het
uitwisselen van standpunten, heronderzoeksresultaten en onderzoeksvragen. Het
programma van de Roundtable bevatte de
volgende onderwerpen. 1. Bewijsgerichte
praktijken, 2. Bewijsgegevens Mensen met
PIMD en de ontwikkeling van hun familie
gedurende de hele levensduur, 3. Context,
ondersteuning en ondersteunende

Leentje van Alphen

Saskia Damen

technologie, 3. Werking en ontwikkeling,
4. Huidige stand van het onderzoek op het
gebied van PIMD en perspectieven.
Annette van der Putten, Petra Poppes,
Leontien Bossink en Jorien Luijkx,
werkzaam binnen onze Basiseenheid,
bezochten deze conferentie en leverden een
bijdrage met een presentatie. Ook onze
voormalige collega’s Vera Munde en
Suzanne Jansen waren aanwezig.
Het was een uitgelezen kans om standpunten te vergelijken en uit te wisselen met
andere onderzoekers in ons vakgebied, het

8
RUG-2017160 nieuwsbrief winter 2017.indd 8

13-12-17 09:01

laatste onderzoek te bespreken en contact
te leggen met collega’ s.
Op dinsdag 7 november vond het jaarlijkse
symposium ‘Healthy Ageing: Perspectives
from the Behavioural and Social Sciences’
plaats. Onderzoekers van verschillende
onderzoeksgroepen binnen de faculteit
GMW presenteerden onderzoeksprojecten
over dit onderwerp. Vanuit Orthopedagogiek gaven Leentje van Alphen, Annette
van der Putten en Leontien Bossink (in
samenwerking met de Hanzehogeschool)
een gezamenlijke presentatie over de
lopende (en nieuwe) onderzoeksprojecten
met als overkoepelend thema ‘het bevorderen van een gezonde leefstijl in mensen
met een (zeer ernstige) verstandelijke (en
meervoudige) beperking’.
Van 4 tot en met 8 september jongstleden
vond het Europese congres van DeafBlind
International (DBI) in Aalborg, Denemarken plaats. Vanuit Orthopedagogiek waren
we goed vertegenwoordigd. Marleen
Janssen en Saskia Damen hielden een
lezing over het research programma over
aangeboren en verworven doofblindheid
aan de RuG. Saskia Damen hield daarnaast
een lezing over onderzoek naar ‘family
quality of life’ bij gezinnen met een vader of
moeder met het syndroom van Usher. Ook
Ineke Haakma gaf een lezing over haar
onderzoek. Kirsten Wolthuis en Saskia
Damen hielden allebei een presentatie op
het research symposium. Marleen Janssen
leidde daarnaast een netwerk bijeenkomst
over communicatie en Saskia Damen deed
het zelfde tijdens een bijeenkomst over
research

Dankzij subsidie van Inzicht/ZonMW is in
oktober een ‘train-de-trainer’ cursus gestart
binnen drie praktijkorganisaties: Bartiméus,
Visio en Kentalis met als doel professionals
op te leiden in de methode ‘Hoge Kwaliteit
Communicatie’. Ook wordt geschreven aan
een werkboek over de methode HKC. Deze
methode werd ontwikkeld door Saskia
Damen tijdens haar promotieonderzoek en
bleek een effectieve interventie om ouders,
begeleiders en leerkrachten te ondersteunen
in de communicatie met personen met
aangeboren doofblindheid.
De basiseenheid Orthopedagogiek heeft
een subsidie ontvangen van het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit
(FWOS), waarmee we sinds 1 oktober 2017
van start zijn gegaan met het Audre
project. Met het Audre project willen we de
ervaringen en behoeftes onderzoeken van
LHBT jeugdigen die opgroeien in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële groep.
Daarnaast bestuderen we de attitudes,
normen, waarden en sensitiviteit van
pleegouders en groepsleiders ten aanzien
van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van LHBT jeugdigen. Door middel van
een participatief design worden jeugdigen
en jongvolwassenen betrokken bij alle
fases van het onderzoeksproject. We gaan
samen met hen en hun opvoeders na hoe
we een stimulerende, non-discriminerende
context kunnen creëren, waar ruimte is
voor de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van elke individuele jeugdige. Het
onderzoeksteam van Project Audre bestaat
uit: Monica López López, Mijntje ten
Brummelaar, Elianne Zijlstra, Wendy Post,
Charly Jazbor en Hans Grietens.

De aardbevingen in Groningen hebben veel
meer impact op kinderen dan scholen,
onderzoekers, hulpverleners én ouders
aannemen. “We denken dat we kinderen
veiligheid geven door er maar helemaal
niet over te praten”, zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. “De gevolgen
worden gebagatelliseerd.”
Zo’n 30.000 kinderen leven in aardbevingsgebied. Vaak is hun huis beschadigd, ze
voelen de spanningen als ouders ruziën
met de NAM, of als ze moeten verhuizen.
Kalverboer sprak leraren en schoolbestuurders, hulpverleners en kinderen
zelf. Daarnaast vulden nog eens 146 kinderen en jongeren, vooral havisten en
vwo’ers, een uitgebreide enquête in over
hun leven. 18 oktober presenteerde ze haar
bevindingen in het rapport ‘Vaste grond
gezocht’. Lees verder: https://www.trouw.
nl/samenleving/-impact-groningseaardbevingen-op-kinderen-wordtweggewuifd-~ab11f6b4/
Tenslotte een groepsfoto genomen in dit
jaar 2017. Het is onmogelijk elke medewerker op de foto vast te leggen maar het geeft
een goed beeld zoals Orthopedagogiek in de
loop der jaren is gegroeid. Foto: Arjen van
Assen.
Samen naar School-klas
In november was er in het Dagblad van het
Noorden aandacht voor de opening van de
eerste zogenaamde ‘Samen naar Schoolklas’. In de OBS De Swoaistee in Lewenborg
in Groningen is namelijk een medisch
kinderdagcentrum gepland voor kinderen
met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Het ligt in de bedoeling dat
rond de tijd van verschijning van deze
editie van het alumniblad dit centrum al is
geopend. De Stichting Kap is initiatiefnemer en men denkt voor 12 kinderen plaats
te hebben, telkens 6 per dagdeel. De
‘Samen naar School-klas’ heeft als doel een
school te zijn die leert dat niemand wordt
buitengesloten, die voorbereidt op een
samenleving waarin iedereen meetelt.
Gekoppeld aan deze bekendmaking was er
in het Dagblad van het Noorden een
uitgebreid verslag te lezen over een
onderzoek uitgevoerd door Sanne van
Esch-Everaarts van de Basiseenheid
Orthopedagogiek. Doel van het onderzoek
is het vast te stellen of er meetbare effecten
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zijn op de ontwikkeling van kinderen met
een ernstige beperking op twintig ‘Samen
naar school-klassen’ in heel Nederland.
Veel ouders van deze kinderen signaleerden namelijk dat hun kind alerter zijn
geworden. Het onderzoek tracht effecten op
een wetenschappelijk onderbouwde
manier in kaart te brengen en te inventariseren welke factoren een bijdrage leveren
aan het mogelijke succes van de interventie. De eerste onderzoeksresultaten worden
in 2018 verwacht.

een eigen onderzoek. http://magazine.
mobiel-pleegzorg.nl/bijonspleegzorg-5#!/
actueel-onderzoek-over-pleegzorg

En ook nog even aandacht voor de volgende
link waarin Professor Hans Grietens nader
ingaat op onderzoek over de zorg voor het
kind van een ander. Hij is tevens het hoofd
van het Foster Care Research Centre
Groningen. Deze groep bestudeert
beslissingsprocessen binnen pleegzorg,
ervaringen van kinderen die opgroeien in
pleeggezinnen, interventies voor kinderen
in pleegzorg en hun verzorgers, en korte en
lange termijn uitkomsten van plaatsingen.
Samen met de onderzoekers van het Centre
– Anne Steenbakkers, Dorijn Wubs, Kirti
Zeijlmans, Anne-Fleur Vischer en Mónica
López López – koos hij vier actuele
onderzoeken uit voor BIJ ONS, waaronder

Begin november werd op de site van de
universiteit aandacht besteed aan een
onderzoek verricht door een aantal
studenten van de Basiseenheid Orthopedagogiek: ‘De informatie over ADHD in
kinderboeken is onjuist, en eenzijdig. Dat
blijkt uit onderzoek door studenten aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Linda Foget en
Caroline van Haeringen onder leiding van
dr. Laura Batstra verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen, faculteit
Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen.
Zij onderzochten wat Nederlandse
educatieve kinderboeken over ADHD
schrijven.
In vrijwel alle onderzochte kinderboeken
wordt eenzijdig de biomedische visie op
ADHD weergeven. Deze visie gaat er van
uit dat ADHD een chronische hersenziekte
is, die met medicatie behandeld moet
worden. Wetenschappelijke onderzoeken
laten echter zien dat er geen verschil is
tussen de hersenen van kinderen met of
zonder hyperactief gedrag en concentratie-

Conference on people with
profound and multiple disabilities
in Fribourg

assistive technology, 3. Functioning and
development, 4. Current state of research
in the field of PIMD and perspectives.

From 28th up till 31st of August the
‘Département de Pédagogie Spécialisée’ of
the University of Fribourg hosted the 8th
International Roundtable Meeting of the
IASSID-Special Interest Research Group on
Profound and Multiple Disabilities
(SIRG-PIMD) and the Early Career
Researcher Meeting (ECRM). The
conference focused on persons with
profound intellectual and multiple
disabilities. The SIRG-PIMD is a special
interest research group under the auspices
of the International Association IASSID.
The roundtable meeting aimed to exhibit a
platform for discussion, exchanging views,
research results and research queries.

Annette van der Putten, Petra Poppes,
Leontien Bossink and Jorien Luijkx from
our department visited this conference and
contributed with an presentation. Our
former colleagues Vera Munde and
Suzanne Jansen were present too.

moeilijkheden. In de kinderboeken is geen
aandacht voor andere mogelijke oorzaken
van ADHD zoals armoede, overbelaste
ouders en leerkrachten en de prestatiemaatschappij.
“De kinderboeken zetten het kind en zijn
hersenen steevast neer als de oorzaak voor
de problemen die er zijn”, waarschuwt dr.
Laura Batstra. “Zo wordt kinderen met een
diagnose ADHD ten onrechte aangepraat
dat ze een chronische hersenziekte hebben
waar ze pillen voor moeten slikken.” In
haar boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ dat in november verscheen, brengt ze
alle wijdverbreide en hardnekkige
misverstanden over de Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit in kaart.
De onderzoekers maken zich zorgen over
wat het met kinderen doet als ze opgroeien
met de onterechte aanname dat ze een
hersenziekte hebben. Zij pleiten voor
eerlijke voorlichting, niet alleen aan ouders
en leerkrachten, maar zeker ook aan
kinderen zelf. Het onderzoek naar
informatie over ADHD in kinderboeken is
ook gepubliceerd in het wetenschappelijk
tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en
Praktijk’.

It was a great opportunity to compare and
exchange viewpoints with other researchers
in our field, discuss the latest research and
to make contact with colleagues.
Thereby, we really enjoyed the Swiss
Cheese (Fondue), Swiss mountains, Swiss
Chocolates and lots and lots of sun!

The program of the Roundtable included
the following topics. 1. Evidence-based
practices, 2. People with PIMD and their
families’ development during the course of
the lifespan, 3. Context, supports and
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Een oud-studente aan het woord
Ik ben Margriet Moek- Kremer en in 2005 ben

ambulante producten aan, deze behandelin-

ik afgestudeerd als basis- orthopedagoog aan

gen worden veelal in de thuissituatie

de Rijksuniversiteit Groningen en in maart

geboden. We bieden Video Hometraining

2016 heb ik de Generalisten- opleiding van de

(VHT): waarbij met behulp van videobeelden

UPO-G afgerond. Daarvoor heb ik Sociaal

wordt gekeken naar geslaagd contact tussen

Pedagogische Hulpverlening (SPH) gedaan.

ouder en kind met als doel betere afstemming tussen de gezinsleden. Ook wordt

Sinds 2007 werk ik bij Promens Care.

gebruik gemaakt van het Portage Program-

Promens Care is een organisatie die zorg,

ma Nederland (PPN): een ontwikkelingssti-

ondersteuning, begeleiding en behandeling

muleringsprogramma voor jonge kinderen

biedt aan mensen met een verstandelijke en/

en hun houders. Bij veiligheidsvraagstuk-

bespreekt de gezinsbehandelaar het

of psychiatrische beperking, vanaf de

ken, zoals huiselijk geweld en/of kindermis-

behandelproces van de gezinnen in relatie tot

zwangerschap tot het eind van het leven.

handeling, werken we vanuit de oplossings-

het functioneren van de gezinsbehandelaar.

Promens Care is vanaf januari 2015 een

gerichte benaderingswijze ‘Signs of Safety’.

In tegenstelling tot het MDO is hier (meer)
ruimte voor het persoonlijk proces van de

samenwerking aangegaan met de NOVO,
Ook vervul je als gedragswetenschapper/

gezinsbehandelaar. Reflectie op interventies,

orthopedagoog binnen Promens Care andere

samenwerkingsrelatie, weerstanden en wat

Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorg

taken, die samenhangen met beleidszaken,

dit doet met de gezinsbehandelaar zijn

voor mensen met een verstandelijke

advisering en kennisoverdracht. Ik ben lid

onderwerpen die vaak naar voren komen.

beperking. Ik heb gewerkt als groeps-

van de Kennisgroep Gezinshulpverlening en

begeleider bij Visio de Brink in Vries en als

aandachtfunctionaris Meldcode kindermis-

Tussendoor meerdere telefoontjes gepleegd:

zorgcoördinator bij de Trans in Nooitgedacht.

handeling en huiselijk geweld.

telefonisch contact gehad met een medewer-

COSIS genaamd.

ker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Na het afronden van de opleiding Orthopedagogiek heb ik enkele jaren als gezinsbehan-

Promens Care investeert veel in de ontwik-

over een nieuwe aanmelding voor gezinsbe-

delaar bij Driever’s Dale gewerkt. Ik voelde op

kelwensen van medewerkers. Zoals de net

handeling en afstemming met het Centrum

een gegeven moment dat ik er aan toe was als

afgeronde OG-opleiding en opleiding tot

Verstandelijke en Psychiatrische beperking

orthopedagoog aan de slag te gaan. Deze

video-interactiebegeleider (VIB), waardoor ik

(CVBP) over een aanmelding voor onderzoek

kans kreeg ik bij Promens Care. De route die

de videohometrainers inhoudelijk beter kan

naar emotieregulatie van een cliënt.

ik in mijn loopbaan heb gevolgd, vind ik heel

coachen. Ik geef zelf scholing en training aan

Daarnaast de rapportages van een kennis-

nuttig. Ik heb verschillende hulpverlenings-

interne teams, veelal over oplossingsgericht/

makingsbezoek bijgewerkt en een conclusie/

rollen vervuld, waardoor mijn adviezen

progressiegericht werken.

advies geschreven van een psychologisch
onderzoek.

dichtbij het primaire proces, de cliënt en/of
het cliëntsysteem, staan.

Om een concreter beeld te geven van een
werkdag, heb ik een dag lang aantekeningen

Tenslotte nog een afstemmingsoverleg gehad

De meeste orthopedagogen en psychologen

gemaakt van wat ik allemaal heb gedaan,

met een collega gedragswetenschapper over

binnen Promens Care werken als hoofdbe-

hopelijk maakt dat mijn werkzaamheden

het nieuwe format van de behandelplannen.’

handelaar. Dit houdt in dat wij complemen-

iets inzichtelijker:
Ik merk dat ik inhoudelijk en persoonlijk kan

tair samenwerken met het betrokken
locatiehoofd en eindverantwoordelijk zijn

‘Vanmorgen gestart met een multi discipli-

groeien door met andere orthopedagogen te

voor de inhoud van de behandeling. Als

nair overleg (MDO) van gezinsbehandeling.

sparren, lijntjes te leggen en bijvoorbeeld

orthopedagoog werk je in de functie van

Hierin worden de behandelcyclussen van de

intervisie of supervisie te houden. Dit vind ik

gedragswetenschapper en vallen we samen

gezinnen gevolgd. De doelen worden geëvalu-

tot dusver bij collega’s intern en ex- studiege-

met de artsen, fysiotherapeuten, logopedis-

eerd en waar nodig bijgesteld. Elke drie

noten van de OG-opleiding. Ook kan ik

ten, speltherapeuten, etc. onder het COSIS

maanden worden gezinnen besproken in het

hiervoor terecht bij de NVO (Nederlandse

Expertisecentrum.

MDO. Tevens word er iedere drie maanden

Vereniging van pedagogen en Onderwijskun-

geëvalueerd met het gezinssysteem over het

digen). Mijn advies aan studenten is zoveel

Als orthopedagoog heb ik vier kerntaken:

behandelverloop. Als hoofdbehandelaar ga je

mogelijk mee te lopen met orthopedagogen

behandeling, advisering, beleidsontwikke-

met de gezinsbehandelaar naar het gezin op

in verschillende werkvelden om te kunnen

ling en deskundigheidsbevordering. Samen

kennismaking en stelt gezamenlijk het

‘proeven’ van het werk. Bij ons loopt

met twee andere orthopedagogen ben ik

behandelplan op, tevens ben je aanwezig bij

regelmatig een (aspirant) student, of net

verbonden aan een team van tien gezinsbe-

evaluaties en/of veiligheidsgesprekken. Je

afgestudeerde orthopedagoog, mee om een

handelaren. De gezinsbehandelaren zijn

bent verantwoordelijk voor de inhoud van de

indruk te krijgen van het werk.

post-hbo geschoold in de oplossings- (pro-

geboden behandeling.
Wie weet tot ziens in het werkveld! Voel je

gressie) en systeemgerichte intensieve
ambulante gezinsbehandeling (IAG). Binnen

Deze dag heb ik individuele werkbegeleiding

vrij om contact op te nemen: Margriet Moek-

gezinsbehandeling bieden we verschillende

geboden aan een gezinsbehandelaar. Hierin

Kremer: m.moek@cosis.nu.
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Orthopedagogiek en bijeenkomsten
in Martinihal/MartiniPlaza
Het officiële contract is recentelijk bij ons
binnengekomen, verzonden door een
vertegenwoordiger namens de directie van
MartiniPlazza, het congres- en evenementencentrum gevestigd aan de Leonard
Springerlaan in Groningen. Daarin wordt
vermeld dat ‘Orthopedagogiek’ een optie
heeft genomen tot het huren van één van
de grote zalen en foyer binnen het complex,
te weten de Springerzaal, en wel op vrijdag
8 juni 2018. In deze zaal is er ruimte voor
325 personen. Wij vieren op deze dag het
50-jarige bestaan van Orthopedagogiek
samen met (oud) medewerkers, alumni en
relaties. Het is de bedoeling een programma aan te bieden bestaande uit lezingen,
videopresentaties en interviews. Binnenkort zal het officiële programma rond het
50-jarig bestaan worden bekend gemaakt.
Hou de site in de gaten: http://www.rug.nl/
gmw/50-jaar-orthopedagogiek

Het is niet de eerste keer dat er door de
Basiseenheid Orthopedagogiek, zoals we
tegenwoordig door het leven gaan, gebruik
wordt gemaakt van de prachtige faciliteiten
van MartiniPlaza. Laten we een paar
stappen terug doen. Het laatste grote
congres dat, vanuit de Basiseenheid
Orthopedagogiek, in MartiniPlaza werd
georganiseerd vond plaats van 22 tot en
met 25 september 2010. Er waren 450
deelnemers afkomstig uit diverse Europese
landen, maar ook uit de VS, Nieuw Zeeland
en tal van andere niet Europese landen. Als
hoofdtitel kreeg het congres ‘Inside out’ en
het was ‘The 11th Biennial International
Conference of the European Scientific
Association on Residential and Forster
care for children and adolescents’ (EUSARF). Elke twee jaar vindt een editie van
deze conferentie, telkens in een ander van
de deelnemende landen, plaats.

Het was in de jaren zestig van de vorige
eeuw dat er plannen door de gemeenteraad
van Groningen werden ontwikkeld voor
een tentoonstellingscomplex aan de rand
van het Stadspark, dat in 1969 resulteerde
in de opening van het Martinihal Centrum.
Enkele jaren later werd het complex
uitgebreid met een Evenementhal waar
ondermeer sportwedstrijden en popconcerten werden gehouden. In de loop van de
daarop volgende decennia zouden er vele
veranderingen plaats vinden en er
uiteindelijk een prachtig complex ontstaan. Voor de uitgebreide geschiedenis
verwijs ik naar de site van MartiniPlaza:
https://www.martiniplaza.nl/algemeen/
historie

Het voorzitterschap van de organisatie en
het uitvoerende comité was in handen van
Prof. Dr. Erik Knorth. Opmerkelijk was dat
er tijdens de eerste dag van het congres er
al een 661 pagina’s dikke publicatie
beschikbaar was voor de deelnemers. Het
boek was een uitgave van Garant in
Antwerpen en was getiteld ‘Inside Out.
How interventions in child and family care
work. An international source book’. In het
boek waren, onder de redactie van Erik
Knorth, Margrite Kalverboer en Jana
Knot-Dickscheit, de bijdragen van de
sprekers gebundeld, geordend en van een
voorwoord voorzien en gaven zo de
deelnemers een rijk inzicht in het veelvoud
aan onderwerpen en de diversiteit binnen
EUSARF. Het was een divers en rijk

programma dat ook toegankelijk was voor
de studenten Orthopedagogiek.
Een volgende stap terug brengt ons naar
het jaar 1996 toen op 6 juni het ‘Congres
Dyslexie ’96’ werd gehouden. Het werd
door de ‘afdeling’ Orthopedagogiek
georganiseerd in samenwerking met de
Stichting Dyslexie Nederland en de
afdeling KNO van het Academisch
Ziekenhuis Groningen, het huidige UMCG.
Dit congres was in meerdere opzichten
geslaagd te noemen. Ruim 1200 mensen
uit het hele land gaven door hun aanwezigheid blijk van het feit dat dyslexie in het
onderwijs en de wetenschap destijds nog
steeds in het centrum van belangstelling
stond en de ontwikkelingen op dit gebied
nauwkeurig, vooral vanuit Groningen,
werden gevolgd.
Het thema van het congres was: ‘Dyslexie,
van schoolprobleem tot orthopedagogische
vraagstelling’. De bijdragen van dyslexiespecialisten en practici lieten zien dat er
sprake was van een zeer complexe puzzel,
waarvan de talrijke stukken maar moeilijk
in elkaar zijn te passen. Het congres werd
gehouden onder voorzitterschap van Prof.
Dr. Kees van den Bos. De uitvoerende groep
medewerkers en studenten tijdens de
voorbereiding en op de congresdag stond
onder leiding van Hans Knot. Na het
congres kwam via uitgeverij Garant de
publicatie ‘Dyslexie ‘96’ uit onder redactie
van Kees van den Bos en Dick van Peer. Het
complex had toen nog haar oude naam
‘Martinihal’, de nieuwe naam ‘MartiniPlaza’ werd na een uitgebreide renovatie pas
in 2002 gebruikt.
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Het was niet de eerste bijeenkomst met als
onderwerp ‘Dyslexie’ want op 29 mei 1991
werd er een studiedag gehouden die was
georganiseerd door medewerkers van de
‘vakgroep’ orthopedagogiek en bekenden
uit de hulpverleningspraktijk. De organisatoren waren daartoe uitgenodigd door de
Stichting Dyslexie, waarbinnen ook de
ouder vereniging Balans participeerde. Bij
het organiseren hield de commissie, onder
leiding van Dr. Kees van den Bos en Prof.
dr. Han Nakken, zich eerst bezig met de
vraag of de markt niet verzadigd was van
kennis over dit onderwerp, immers zou de
studiedag al de 8ste in een serie gaan
worden. Was er de min of meer vaststaande kennis niet zo langzamerhand overgedragen? Was er niet te weinig nieuwe
kennis, zodat het om een studiedag zou
gaan met oud nieuws? Vragen die gelukkig
met een ‘nee’ konden worden beantwoord,
waarna de organisatiecommissie driftig
aan de slag ging, andermaal bijgestaan
door een groep studenten die hand en
spandiensten gingen doen tijdens de
Studiedag, onder leiding van Jelle Knot, die
tevens tijdens beide congressen verantwoordelijk was voor het secretariaat van de
congrescommissies.
In 1991 kwam tijdens een groot aantal
lezingen niet alleen de behandeling maar
ook de theorievorming rond Dyslexie aan
de orde en bovendien werden de leeftijdsgrenzen (voorheen 5-12 jarigen) verder
verruimd. Ook aan voorschoolse ontwikkeling van kind en milieu en aan problemen
in het voortgezet onderwijs werd aandacht
besteed. Er kan worden gesproken van een
overweldigende belangstelling want meer
dan 1300 toehoorders konden worden
geteld. Van de studiedag is later in 1991,
via Swets en Zeitlinger in Amsterdam, een
verslag in boekvorm uitgekomen met als

titel ‘Dyslexie ‘91’ onder redactie van Kees
van den Bos en Han Nakken.
De vierde, en tevens eerste, keer dat er
mede vanuit het ‘Instituut’ voor Orthopedagogiek een activiteit werd georganiseerd
was in het prille begin van het bestaan van
de Martinihal. Het was op vrijdag 8 mei
1970 toen er in het Bouwcentrum Noord
Nederland, destijds gehuisvest in de
Martinihal, een tentoonstelling met als
thema ‘Kinderspeelgoed’ officieel werd
geopend door Prof. W.J. Bladergroen.
Dezelfde dag was in het Nieuwsblad van het
Noorden, dat als avondkrant werd gepubliceerd, al een verslag te lezen van de opening.
Bladergroen pleitte er voor kinderen in de
toenmalige toekomst voldoende ruimte en
middelen te geven om zich verder te kunnen
ontwikkelen. Kinderen konden volgens haar
onvoldoende of geheel niet omgaan met
abstracte begrippen omdat de mogelijkheden om deze te begrijpen ontbraken.
Vervolgens kwam het stokpaardje over
flatneurose weer om de hoek kijken. Ook
pleitte ze ervoor dat ouders meer met hun
kinderen zouden gaan spelen en dat in de
hogere klassen van het middelbare
onderwijs een nieuw vak diende te komen:
kinderopvoeding.
De tentoonstelling, die tot 6 juni 1970 te
zien was, toonde een grote verscheidenheid van verantwoord speelgoed. Er lagen
meer dan 600 verschillende – voor die tijd
begerenswaardige – voorwerpen, zoals
mini naaimachines, treinen en raceauto’s.
Voorts was er ook speelgoed voor gehandicapten, specifiek voor blinden en een mooie
sortering aan antiek speelgoed. Ouders, die
de tentoonstelling wensten te bezoeken,
kregen de gelegenheid hun kinderen in een
crèche achter te laten waar ook voldoende
speelgoed was om ze bezig te houden.

We hopen dat de bezoekers van de jubileumbijeenkomst op 8 juni 2018 ook volop gaan
genieten van de faciliteiten die beschikbaar
zijn in de MartiniPlaza en vooral van het
programma en het samenzijn.
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Summer School – The Future of
Child and Family Welfare Policy:
Looking Through Different Lenses
Van 21 tot en met 25 Augustus organiseerde het HESTIA onderzoeksteam vanuit de
basiseenheid Orthopedagogiek een
Summer School over de toekomst van
jeugd- en gezinsbeleid in Europa. Dit
gebeurde in samenwerking met het FACSK
(Family Complexity and Social Work)
onderzoeksteam. Omdat beide onderzoeksgroepen gevestigd zijn binnen verschillende Europese universiteiten en een
internationaal vergelijkende onderzoeksmethode hanteren, stond het internationaal vergelijke perspectief met betrekking
tot jeugd- en gezinsbeleid tijdens deze
Summer School centraal. Een breed scala
van 78 personen geïnteresseerd in dit
thema: studenten, promovendi, onderzoekers, professoren, beleidsmakers, gedragswetenschappers en jeugdwerkers – waren
bij het evenement aanwezig. Dankzij de
inspirerende presentaties en de rijke input
in de discussies door aanwezigen, werd de
Summer School een groot succes!
Project HESTIA
Binnen het Project HESTIA – vernoemd
naar de Griekse godin van familie en gezin
– wordt onderzoek gedaan naar het beleid

en de praktijk van jeugdbescherming in
Nederland, Engeland en Duitsland. De
doelstelling van het onderzoeksteam is
inzichten te verkrijgen in hoe jeugdbeschermingsbeleid de jeugdbeschermingspraktijk beïnvloedt, met als uiteindelijke
doel jeugdbescherming in heel Europa te
kunnen verbeteren. Vanuit de Groningse
basiseenheid orthopedagogiek zijn Hans
Grietens, Mónica López López, Erik
Knorth, Helen Bouma en Floor Middel
betrokken bij dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking
met partners van het Duits Jeugdinstituut
en de Universiteit van York. Het HESTIA
onderzoek en de Summer School worden
gefinancierd door NORFACE The Welfare
State Futures (Horizon 2020).
Internationaal gezelschap
Deelnemers aan de Summerschool
representeerden 22 verschillende nationaliteiten en waren afkomstig uit Nederland,
Zweden, Zimbabwe, Rusland, Duitsland,
Ghana, Turkije, Portugal, Kazakhstan,
Nigeria, Iran, Noorwegen, Jamaica, Polen,
Chili, Armenië, De Verenigde Staten,
China, Het Verenigd Koninkrijk, Spanje,

België en Georgië. Door de diverse aanwezigheid van deelnemers uit verschillende
landen en culturen, was er een rijke
mogelijkheid om jeugdbeleid te beschouwen vanuit verschillende invalshoeken.
Thema’s
Elke dag van de Summer School stond één
onderwerp centraal. De eerste dag werd het
jeugd- en gezinsbeleid beschreven van de
landen die betrokken zijn bij project
HESTIA en FACSK. Nadat de Groningse
hoogleraar Erik Knorth een presentatie
had gegeven over de transitie van de
jeugdzorg in Nederland, leerden de
aanwezigen over jeugd- en gezinsbeleid in
Noorwegen, Engeland, Zweden en
Duitsland. Later die dag presenteerden
promovendi hun onderzoek aan deelnemers van de Summer School.
De volgende dag stond in het teken van de
mogelijkheden en uitdagingen bij het
uitvoeren van internationaal vergelijkend
onderzoek. Ook gaven drie Summer School
deelnemers uit Ghana, Polen en Georgië
een boeiende presentatie over jeugdbeleid
in hun land. Tijdens de derde dag stond de
stem van het kind en ouders in de jeugdbescherming én bij het doen van onderzoek
centraal. De Jongerentaskforce verzorgde
in samenwerking met Helen Bouma een
interactieve workshop over hoe en waarom
jongeren betrokken dienen te worden bij
het doen van wetenschappelijk onderzoek.
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Op dag vier stond het perspectief van
professionals centraal. Onderzoekers van
het FACSK team beschreven hoe zij hun
perspectieven in kaart hadden gebracht
door middel van een vignet studie. De
laatste dag van de Summer School focuste
op beslissingen gemaakt door jeugdwerkers. De week werd afgesloten door een
presentatie van kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer, waarin zij inzicht gaf
hoe ervoor gezorgd kan worden dat het
belang van het kind een eerste overweging
is in besluitvorming.
Evaluatie
De deelnemers waren erg enthousiast over
de Summer School. Ze benoemden het
leerzaam te vinden deel uit te maken van
een breed internationaal gezelschap.
Hierdoor kon er worden geleerd over
andere culturen en verschillende visies op
jeugd- en gezinsbeleid en werden zij
bewust dat internationaal vergelijkend
onderzoek naast verrijkend, ook enorm
uitdagend is: “Concepten hebben mogelijk
een andere betekenis of lading in een
ander land. Wees voorzichtig voor
culturele verschillen en wees je hiervan
bewust.” Daarnaast leidde de Summer
School tot toegenomen overtuiging dat
kinderen betrokken zouden moeten
worden bij wetenschappelijk onderzoek
over de jeugdzorg: “We moeten niet
onderzoek doen over kinderen, maar we
moeten onderzoek doen met kinderen!”
Enthousiast geworden?
Mogelijk ben je erg enthousiast geworden
na het lezen over deze Summer School en
had je hier zelf graag bij willen zijn. Op
www.projecthestia.com blijf je op de
hoogte van eventuele toekomstige
Summer Schools en congressen kan je je
inschrijven voor de HESTIA nieuwsbrief
om up-to-date te blijven over dit interessante onderzoek.
Floor Middel MSc
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Kinderen van de Tine Marcusschool
https://groninganus.wordpress.com/
Onder onze alumni is er een groot aantal dat in de loop der jaren
de stageperiode heeft doorlopen aan de Tine Marcussschool in
Groningen. Recentelijk publiceerde Groninganus prachtige foto’s
uit lang vervlogen tijden, die we graag delen.
Groninganus is latijn voor: hij die van Groningen komt. In de 17de en
18de eeuw schreven studenten uit de stad Groningen zich met deze
toevoeging in bij de academie. Ook was het vroeger een pseudoniem
in spectatoriale geschriften. Sinds begin september 2011 heet zo dit
weblog van Harry Perton, die het in het leven riep. De auteur vult
dit weblog met zaken die hem verbazen, verrassen en fascineren.
Veelal betreft het historische aangelegenheden. Deze stukjes worden
afgewisseld met foto’s uit Groningen en wijde omgeving, en soms
iets over de een of andere ergernis. Harry Perton is ook vele jaren
actief geweest binnen de redactie van de Universiteitskrant.
Harry Perton

Leerlingen spelen blindemannetje op de stoep voor de school: op de achtergrond.
rijdt een Citroën Traction Avant over de zuidzijde van het Lopende Diep (1955)

Leerlingen volgen een les met koptelefoons op en microfoons voor zich, Als ze het
woord wilden hebben moesten ze, net als Tweede Kamerleden, eerst op een knopje
drukken. Voor hen zit een klasse-assistente. Deze foto zal ca. 1957 gemaakt zijn.

Kinderen bij draaiorgel de Arabier in de Groninger Oude Ebbingestraat, 1958 of
1959. Misschien verbaast het, dat ze zo dicht op die lawaaidoos staan. Maar het
waren niet zomaar kinderen, het ging om leerlingen van de Tine Marcusschool
voor slechthorende kinderen aan de Ossenmarkt. De foto is gemaakt door hun
juf Grietje, ook wel Margriet Toppen (1921-2017), de nicht van mijn vader.
Na haar kweekschoolopleiding was ze eerst jarenlang in het reguliere lagere
onderwijs werkzaam geweest, met name te Bellingwolde, maar naderhand koos
ze met hart en ziel voor dit bijzondere onderwijs. Van 1953 tot 1980 was ze aan
de Tine Marcusschool verbonden, waar ze altijd de aanvangsgroep onder haar
hoede had en ook het spraakcorrectief onderwijs opzette en verzorgde. Voor dat
doel was er in de school een speciaal ‘Praathuis’ ingericht, waar de leerlingen
graag mochten komen. Ook nam ze haar leerlingen regelmatig mee naar buiten
voor aanschouwelijk onderricht.
En af en toe maakte ze daarbij dus foto’s met haar cameraatje.

Herfst 1958 – leerlingen vergelijken herfstbladeren op een trottoir vlakbij hun
school. Op de achtergrond bekijken twee mannen een brommer. Rechts staat een
bakfiets die niet op de haak is gezet.
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