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Beste Alumni,
We zijn spoedig aangeland bij het
einde van het jaar 2018, waarin we
het 50-jarig bestaan van de
opleiding Orthopedagogiek van de
Rijksuniversiteit Groningen mochten
vieren tijdens een symposium
gehouden in de MartiniPlaza. Ruim
250 oud-studenten, oud-medewerkers en huidige stafleden waren er
aanwezig. Uiteraard laten we je
meegenieten via een aantal links
naar de fotosites, die we hebben
aangemaakt.
In dit nummer vind je allereerst een
prachtig artikel van José BotsWichers, die in oktober na een zeer
interessante loopbaan op pensioen
is gegaan. Er zijn twee foto’s uit het
archief gehaald waarbij historisch
gezien een verhaal hoort. We staan
stil bij het overlijden van Mieke
Davies. In de afgelopen periode
vonden er vier promoties plaats
waarover meer informatie. Uiteraard
zijn er tal van wetenswaardigheden
te melden en verschenen medewerkers in de media.
Een ander historisch artikel gaat over
de oprichting van het Vrouwenoverleg terwijl Theo van Dellen een
artikel schreef over de Pedagogische
kennisgerichtheid op relaties tussen
Bildung en transformatie.
Genoeg informatie om door te
nemen. Ik wens 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
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en dr. Jana Knot- Dickscheit, UHD
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José Wichers-Bots
Andermaal komt er een alumni aan het woord en
dit keer hebben we José Wichers-Bots gevraagd te
verhalen over haar mooie en lange loopbaan. ‘Na
mijn eindexamen in 1971 wilde ik, geboren en
getogen in Groningen, naar de kweekschool, de
huidige PABO, om onderwijzeres te worden. Mijn
vader vond dat jammer, ik had gymnasium gedaan,
hij adviseerde een opleiding aan de universiteit. Ik
ontdekte dat je na 3 jaar pedagogiek, met je
kandidaatsexamen op zak een lesbevoegdheid hebt.
Ik dook het studentenleven in, vond het eerste jaar
Algemene Pedagogiek niet interessant, maar het
studentenleven geweldig. Ik werd lid van Albertus
Magnus en verruilde de hockeyclub HMC voor de
studentenhockeyclub GCHC.
Na 1 jaar kon je kiezen tussen historische pedagogiek, onderwijskunde, andragogiek en orthopedagogiek. Het werd orthopedagogiek. In 1968 was de
vakgroep Orthopedagogiek opgericht door Professor Wilhelmina Bladergroen. Zij was gym-juf en
ontwikkelingspsycholoog, en was in die tijd een
coryfee. Haar boek “De lichamelijk en geestelijke
ontwikkeling van het kind” uit 1966 was een
bestseller, tot zeker 1980 (15de druk) werd dit boek
in alle pedagogische opleidingen gebruikt.
Haar idee dat als kinderen meer bewegen en spelen
zij zich ook op leergebied beter ontwikkelen, is nog
steeds actueel. Zij richtte scholen op voor leerlingen
met leer- en opvoedingsproblemen, de LOM-scholen, nu de scholen voor speciaal basis onderwijs.
Haar idee was dat deze kinderen na een intensieve
periode van functietraining, remedial teaching,
weer het onderwijs op de reguliere scholen konden
volgen. Helaas gebeurde dat zelden.
In de jaren 70-80 van de vorige eeuw schoten de
LOM scholen als paddenstoelen uit de grond en
zorgden voor een enorme groei van het speciaal

onderwijs. Bladergroen gaf de vakken ‘Inleiding in
de orthopedagogiek’ en ‘Ontwikkelingspsychologie’.
Statistiek, methodologie 1 en 2 werden binnen de
vakgroep gegeven door onder andere Henk Lutje
Spelberg en Bieuwe van der Meulen. Vakken als
filosofie, neuropsychologie en leerpsychologie
werden van buiten de vakgroep verzorgd. Na mijn
kandidaatsexamen besloot ik door te gaan met
mijn studie, niet omdat ik de studie interessant
vond, maar omdat ik het studentenleven geweldig
vond. Gelukkig werd de studie daarna ook steeds
boeiender. De bevlogen colleges van Bladergroen
over de opvoeding van kinderen met beperkingen,
hebben mij tot op de dag van vandaag gevormd.
Haar boodschap: ‘geef nooit op!’ Jammer dat zij aan
het einde van haar carrière verguisd werd, mede
omdat wetenschappelijke onderbouwing ontbrak.
Zij is zelf nooit gepromoveerd.
De werkcolleges van Trijntje de Wit-Gosker en Han
Grüschke waren waardevol, ook omdat ik het
geleerde kon gaan toepassen in de praktijk. Ik
genoot van de bijvakken Residentiële Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie. Naast de studie
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ben ik les gaan geven aan de Opleiding
Pedagogisch Medewerker, een opleiding op
MBO niveau voor groepsleiding in de
zwakzinnigenzorg. De leerlingen waren
jonge betrokken meisjes, die al breiend en
rokend in de klas zaten. Tevens werd ik
medisch groepsleidster in het W.A.
Scholten Kinderziekenhuis. Mijn taak was
daar om te spelen met jonge zieke kinderen. Ik vergeet nooit het lichamelijke en
geestelijk zwaar verwaarloosde kindje van
1 jaar dat oogde als een baby van 3 maanden. Driemaal per week ging ik met haar
knuffelen en spelen.
Met een groep studenten werkten wij mee
aan een onderzoek van Bladergroen op de
aanwezigheid van leerstoornissen.
Daarvoor gingen wij in alle vroegte met een
busje naar Friesland om schoolklassen
testen af te nemen. Als toenmalige
student-assistent van de stagecoördinator
Thea Bouwman kwam ik op veel stageplekken. Zelf liep ik stage bij de Helperhaven,
een behandelingsinstituut voor moeilijk
opvoedbare meisjes in Groningen. Het was
de tijd waarin men nog meende dat een
kind met een stoornis in het autistisch
spectrum een ‘koude’ moeder had. Dus ik
moest drie keer per week een meisje naar
een psychoanalytica brengen voor behandeling. Ik leerde het belang van samenwerking met school. Tjalling Zandberg was
mijn stage coördinator. Na mijn stage

W.A. Scholten Kinderziekenhuis

Helperhaven

mocht ik op de Helperhaven invallen als
hoofdleidster. In mijn scriptie heb ik
dossiers geanalyseerd en ontdekte dat
groepsleiding de aanpak nog meer op
elkaar konden afstemmen, een waardevolle
ontdekking voor mijn latere werk in het
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.

enkele basisscholen. Een flink aantal
kinderen ging in Utrecht naar de school
voor moeilijk lerende kinderen, de toen
geheten debielenschool. Mijn conclusie op
basis van de verzamelde gegevens was dat
het slimmer was om de binnenstad-school
om te zetten in een school voor moeilijk
lerende kinderen. Mijn rapport was
beleidsmatig niet gewenst, werd onderuit
gehaald en er werd, zoals te verwachten in
die tijd, een LOM school opgericht. Een
leerzame ervaring!
Naast deze baan vond ik ook een kleine
baan als docent bij het Seminarium voor
Orthopedagogiek in Zeist. Ik mocht orthopedagogiek en kinderpsychiatrie geven aan de
akte Buitengewoon Onderwijs, de voorloper
van de huidige Master Educational Needs.
De meeste studenten in die tijd werkten als
leraar op scholen voor speciaal onderwijs
en volgden de opleiding op woensdagmiddag en in de avonduren.

School Advies Dienst: Onderzoek naar
probleemleerlingen
Tijdens mijn studententijd ben ik getrouwd en volgde na mijn afstuderen in
1977 mijn man, die zijn militaire dienstplicht vervulde in het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. We verruilden ons
heerlijke studentenhuisje voor een
anonieme flat in Wijk bij Duurstede. Drie
dagen na de verhuizing en zonder werk,
stapte ik binnen bij de opbouwwerker. In
die jaren hadden opbouwwerkers de taak
om gemeenten en woningbouwcorporaties
te adviseren over beleid én om bewonersorganisaties en buurtinitiatieven te
ondersteunen bij het verbeteren van de
leefbaarheid en het voorzieningenniveau in
achterstandsgebieden.
Op mijn vraag of hij wat te doen had voor
mij, vroeg hij of ik verstand had van
probleemleerlingen in het kleuter- en
lager-onderwijs. Op mijn bevestigend
antwoord nodigde hij mij uit om diezelfde
middag mee te gaan naar de ‘SchoolAdviesDienst’ in Zeist. Hij had een opdracht van
B&W gekregen om te onderzoeken of het
nuttig was om in Wijk bij Duurstede een
LOM school op te richten. Aan het eind van
de middag had ik een baan! Wat een
leerzame ervaring, ik deed het onderzoek
naast een lopend onderzoek van de
schoolarts naar families en incest.
Wijk bij Duurstede is een oude stad met
toen een binnenstad-school met kinderen
uit veel families die daar al eeuwen leefden.
Daarom heen lagen nieuwbouwwijken met

Medisch Kleuterdagverblijf De Kleine
Plantage
We verhuisden in 1978 naar Gouda en ik
werd aangenomen als orthopedagoog op
het Medisch Kleuterdagverblijf De Kleine
Plantage in Rotterdam. Hier werden
kinderen van 1 tot 6 jaar, met ernstige
medische ontwikkelingsstoornissen in
dagbehandeling genomen. De psychoanalytisch opgeleide kinderpsychiater
begreep niet waarom er naast een psycholoog ook een orthopedagoog nodig was.
Toen ik wegging, vertelde ze mij dat zij toch
begreep waarom er een orthopedagoog
nodig was. Ze zei: “mijn adviezen worden
nu door de groepsleiding opgevolgd!” Ik
herinner mij een jongetje van drie waarvan
de kinderpsychiater zei: “hij wil liever een
meisje zijn”. Hij kreeg speltherapie om te
leren aanvaarden dat hij een jongetje is!
Hoe anders kijken wij daar nu tegenaan.
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In 1979 kreeg ik mijn eerste kind. Kinderdagverblijven waren er nog niet, dus wij
regelden een oppasmoeder. Dit ging niet
goed, ons kindje huilde veel, de oppas belde
heel vaak op en ik werd heel verdrietig. Ik
besloot mijn baan op te zeggen. Ik werd
bestuurslid van Het Medisch Kleuterdagverblijf in oprichting in Gouda en omstreken en ging weer les geven in de avonduren. We kregen snel achter elkaar nog
twee kinderen. Wij verhuisden naar
Nijmegen. Ik verruilde het Seminarium
voor Orthopedagogiek voor de Katholieke
Leergangen, de voorloper van het Opleidingscentrum Speciaal Onderwijs (OSO)
van de Fontys Hogescholen en ging weer
les geven aan de inmiddels genaamde Akte
Speciaal Onderwijs. Tevens werd ik lid van
de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze
vereniging heeft gerealiseerd dat ouders bij
hun kinderen in het ziekenhuis mogen
blijven slapen en bij ingrepen voor zover
mogelijk aanwezig mogen zijn. Iets wat nu
vanzelf sprekend is. Die Vereniging heeft
zichzelf gelukkig kunnen opheffen!

Ons uitgangspunt was: wij kunnen de
leerling niet veranderen, wel kunnen wij in
de context dingen veranderen zodat de
leerling zich weer kan ontwikkelen. Indien
nodig gaf ik ondersteuning bij de uitvoering van interventies. De evaluatiedata
werden altijd besproken met leerkracht(en)
en leerling en zo nodig met ouders. De
(groeps)handelingsplannen werden door de
leerkracht zelf gemaakt en dus niet van
achter het bureau door de orthopedagoog!
Op basis van frequente systematische
analyse van verzuimdata en incidenten
konden wij escalaties voorkomen en snel
ondersteuning bieden aan de leerling, de
leerkracht en/of de ouders met als gevolg:
geen thuiszitters en nooit een leerling
verwijderd. In die tijd vond de analyse nog
plaats op basis van verzuim- en incidentenformulieren, we hadden nog geen
computer! Later heb ik post academisch de
basiscursus Gedragstherapie voor
kinderen, Gezinstherapie voor ouder en
kind en de opleiding Family Mediator
afgerond.

Tarcisiusschool
In 1986, toen ons jongste kind 3 jaar was,
zocht en vond ik een baan als gedragsdeskundige op de Tarcisiusschool, een
school voor (voortgezet) speciaal onderwijs
voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen
met een licht verstandelijke beperking van
6 – 20 jaar. Ik ben achteraf blij met mijn
keuze om veel thuis te zijn toen de
kinderen klein waren. Het heeft mijn
carrière niet geschaad.

In de loop der jaren konden we op het VSO
veel gedragsmoeilijkheden voorkomen
door het lesprogramma te wijzigen. In de
1ste klas maakten de leerlingen nog met
alle praktijkvakken kennis. Daarna werd
een individueel programma gemaakt met
veel lessen in het praktijkvak dat zij leuk
vonden en waarin zij zich konden ontwikkelen. Het gevolg hiervan was dat veel
meer leerlingen met een baan de school
konden verlaten.

In de 17 jaar dat ik werkte op de Tarcisiusschool zijn wij intensief gaan samenwerken met ouders, de jeugdhulpverlening en
kinderpsychiatrie. Wij hebben meer stem
gegeven aan de leerling. Wij werkten
vanuit het ‘Oplossingsgerichte gedachtengoed’. Tijdens de intake werd ouders
nadrukkelijk gevraagd om ons te helpen
als ervaringsdeskundigen. Als uit het van
te voren bestudeerde, meestal zeer dikke,
dossier bleek dat op vorige scholen de
samenwerking met ouders niet was gelukt,
lieten wij hen een contract ondertekenen.
Wij maakten afspraken over hoe wij met
elkaar communiceerden, inventariseerden
de wensen van ouders en waren helder in
wederzijdse verwachtingen.
Een paar maanden na de intake planden
wij standaard een gesprek met ouders en
betrokken jeugdhulpverleners om elkaar te
leren kennen, wensen uit te spreken en een
klein doel met elkaar te formuleren. Vóór
dit gesprek vroeg ik de leerling of hij wist
dat dit gesprek plaats vond en wat wij in
ieder geval moeten bespreken. Aan het eind
haalden wij de leerling op en vertelden op
zijn niveau een aantal positieve punten en
een afspraak die gemaakt was. De leerling
‘ziet’ dan dat we met zijn allen om hem
heen staan. Ons idee was dat als je elkaar
eenmaal gezien hebt, het overleg via
telefoon en later via de mail eenvoudiger is.
Het heeft een paar jaar geduurd voordat
alle ketenpartners het nut van een
dergelijk overleg op school zagen, maar

Mijn belangrijkste taak op de Tarcisiusschool was het ondersteunen van leerkrachten, het team, de directie en ouders
om deze leerlingen weer toegankelijk te
maken voor onderwijs. Velen hadden al een
moeizame schoolcarrière achter de rug. Ik
heb altijd datagestuurd gewerkt. Dit
scheelt veel vergadertijd. We gingen op
zoek naar, wat nu heet, bevorderende
factoren en onderzochten de functie van
het gedrag. Op basis van het bespreken van
observaties in de klas, op de gangen en het
schoolplein en zo nodig thuis vonden we
met elkaar interventies met in achtneming
van de beperkingen. In de klas en/of thuis
waren dit veelal gedragsinterventieplannen die de leraar en ouders hielpen om op
een andere manier te reageren op het
gedrag van de leerling.
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uiteindelijk twijfelde niemand meer en was
een ieder bereid te komen. De 13-jarige
Cindy zal ik niet snel vergeten. Het
doorploeteren van een dik dossier op in het
verleden effectieve interventies leverde een
triest beeld op: dit werd haar vijfde school,
vier basisscholen, regulier, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs en
één voortgezet speciaal onderwijs en haar
vijfde woonplek (pleeggezin en drie
jeugdzorginstellingen met tussendoor
thuis). Om te voorkomen dat wij de
zoveelste doorgangsschool werden, werd
besloten alle betrokkenen – ouders,
gezinsvoogd en teamleider jeugdzorginstelling – uit te nodigen op school. Het
maken van deze afspraak kostte vasthoudendheid, maar lukte na 7 maanden. We
schetsten de geschiedenis en spraken onze
vrees uit dat vermoedelijk dit niet de
laatste school en woonplek voor Cindy was.
Allen waren het er over eens dat dit
voorkomen zou moeten worden. Wij
spraken af dat als of school of de jeugdzorginstelling of de ouders of de gezinsvoogd meenden dat er een andere plek voor
Cindy noodzakelijk was, wij eerst met
elkaar om de tafel gingen voordat er een
besluit zou vallen. Dit werd vastgelegd in
een convenant en werd door alle betrokkenen ondertekend. Ook door Cindy: zij was
voor het gesprek geïnformeerd en tekende
na het gesprek in het bijzijn van alle
betrokkenen. Na een jaar gaf haar mentor
aan dat het niet meer ging, volgens
afspraak volgde er een overleg. Met
ondersteunende interventies kon Cindy op
school blijven. Na weer een jaar gaf de
teamleider van de jeugdzorginstelling aan
dat zij overgeplaatst zou moeten worden.
Wederom volgde een overleg. Toen het goed
ging met Cindy gaven ouders aan dat ze
wel weer thuis kon komen wonen: het
convenant bleef overeind. Kortom:
uiteindelijk ging Cindy op haar 19de in een
begeleid kamerproject wonen, verliet deze
school met een baan.

Samen met Jan Pieter Heije (JPH), een
behandelingsinstituut voor kinderen met
een licht verstandelijke beperking, hebben
wij dagbehandeling opgezet. De Tarcisiusschool en JPH vallen nu onder Pluryn. Ook
werkten wij veel samen met een consulent
kinderpsychiater van het Leo Kanner Huis.
Wij allen waren er van overtuigd dat
onderwijs het meest effectieve middel is
om een gestagneerde ontwikkeling weer op
gang te brengen.
Naast deze baan heb ik hockey voor
kinderen met een verstandelijke beperking
binnen een reguliere hockeyclub gestart en
gaf ik supervisie in de opleiding Orthopedagoog-generalist.
Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO), Fontys Hogescholen
In 2003, onze kinderen waren het huis uit,
ben ik twee jaar gaan werken bij Bureau
Jeugdzorg om het opzetten van Zorg Advies
Teams in het basis- en voortgezet onderwijs te faciliteren. Ik kon dankbaar gebruik
maken van de ervaringen op de Tarcisiusschool. Tevens werd ik docent en onderzoeksbegeleider bij de master Special
Education (SEN) van de Fontys Hogescholen, de huidige Master Educational Needs
(EN). De studenten zijn nu professionals
zowel uit het basis-, voortgezet en speciaal
onderwijs als uit het MBO en HBO. Zij doen
op hun werkplek praktijkonderzoek.
Fantastisch om te zien hoe niet alleen de
studenten zich ontwikkelen, maar ook hoe
de scholen zich door dit praktijkonderzoek
ontwikkelen. Ik werd lid van de kenniskring van het lectoraat Evaluerend
Handelen van Anita Blonk. Binnen deze
onderzoeksgroep kwamen wij samen met
Windesheim en PI-Research in aanraking
met het SchoolWide Positive Behavior
Support (SWPBS), zowel vanuit Amerika,
Australië als Noorwegen. Voor mij vielen
alle werkervaringen uit het verleden op zijn
plek en dat ook nog met wetenschappelijke
onderbouwing.
SWPBS is gebaseerd op 5 pijlers.
1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde
waarden
2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk
voorkomen van probleemgedrag
3. Positieve insteek: versterken van goed
gedrag aan de hand van heldere,
eenduidige verwachtingen ten aanzien
van gedrag

4. Planmatige aanpak op basis van data
5. Partnerschap met ouders en samenwerking met de keten (zorg)
Wij hebben middels praktijkonderzoek
met diverse VO scholen, een regionaal
expertisecentrum (REC), studenten Master
SEN en studenten orthopedagogiek van de
RUN de resultaten van implementatie van
SWPBS laten zien. Zelf startte ik een
promotietraject aan de Radboud Universiteit: “Effectiever onderwijs dankzij
leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum”. Ik had hier 6 uur per week
voor en geen budget. Nadat ik in 2,5 jaar
alle data met medewerking van studenten
verzameld had en een subsidie aanvraag
werd afgewezen, heb ik de data overgedragen aan de universiteit. Ik heb van het
onderzoek doen veel geleerd! Ik heb geen
spijt dat ik eraan begonnen ben, maar ook
niet dat ik gestopt ben. Ik wilde niet alle
vrije tijd in mijn laatste werkjaren achter
de computer doorbrengen. Universiteiten
en Hogescholen zouden beleid kunnen
ontwikkelen hoe zij met elkaar in de
praktijk bewezen effectieve interventies
wetenschappelijk kunnen onderbouwen.
Windesheim en Fontys zijn een SWPBS
conferentie gestart om ervaringen in
Nederland met elkaar te delen. Nu, in 2018
zal deze conferentie met een masterclass.
voor de 10de keer plaats vinden en kent
inmiddels een preconference voor onderzoekers uit diverse Europese landen en ik
ben de voorzitter en geef cursussen tot
PBS-coach en specialist en begeleid
scholen. Op een PBS school wordt systematisch gewerkt aan moeilijke onderwijssituaties (MOS) die zich voordoen. MOS is
een situatie waarin de leerling niet doet
wat de leraar verwacht. Deze verwachtingen kunnen zowel te maken hebben met
het leren, met gedrag als met het welbevinden. Kern van deze definitie is dat niet de
beperking of stoornis van de leerling
uitgangspunt is, maar de onderwijssituatie
waarin deze MOS zich voordoet. De analyse
van de data geeft op individueel niveau, op
team- en/of schoolniveau alsook op het
niveau van het samenwerkingsverband
input voor gedegen beleid en professionalisering. Ik heb ervaren dat het werken
vanuit een moeilijke onderwijssituatie
bijdraagt aan het vormgeven van Passend
Onderwijs.
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Fontys Kenniscentrum Passend
Onderwijs
In 2014 trad de Wet op Passend Onderwijs
in werking. In mijn ogen geen bezuinigingsmaatregel, maar een herverdeling
van middelen, een manier om te proberen
eindelijk inclusief onderwijs te realiseren
en daarmee het aantal leerlingen in het
speciaal onderwijs terug te dringen. Met
als uitdaging de know-how voor een kleine
groep leerlingen die goed gedijen in het
speciaal onderwijs, niet verloren te laten
gaan. Een manier om vorm te geven aan de
participatie samenleving. Ik werd projectleider van het Fontys Kenniscentrum
Passend Onderwijs. Mijn taak was intern
te zorgen dat het gedachtengoed van
Passend Onderwijs in de educatieve
bachelor en master opleidingen terecht
komt en extern verbinding te maken met
het werkveld. Met een boeiende club
opleiders van diverse opleidingen en
bestuurders uit het werkveld hebben wij
geprobeerd te werken aan ‘Passend
Onderwijs in een inclusieve samenleving’.

Ik zit vanaf het begin (2014) in de Landelijke Geschillencommissie Passend
Onderwijs. Hier kunnen ouders een
verschil van mening met school over
toelating, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief plan voorleggen. De
uitspraken met adviezen worden anoniem
gepubliceerd. Het is fijn om te merken dat
scholen en samenwerkingsverbanden
hiervan leren. Immers van fouten leer je
het meest en van daaruit kun je preventiebeleid ontwikkelen en scholing geven. Dat
heb ik ook ervaren in mijn rol als lid van
het College van Toezicht en in later jaren in
het College van Beroep van de NVO, maar
het meest heftig als Kernlid Adviesgroep
Beroepscode en Tuchtrecht in de Jeugdzorg
(2008-2010).
Door het bestuderen van dossiers van
onder afschuwelijke omstandigheden
overleden kinderen werd gezien hoe
belangrijk samenwerking is. En hoe
rampzalig het is als instellingen onder de
vlag van privacy gegevens aan de keten

onthouden. Dit geldt ook voor het terugdringen van het aantal thuiszittende
leerlingen. Hierover heb ik workshops
mogen geven voor pedagogen en psychologen van de NVO en het NIP. Op diverse
werkplekken heb ik zitting genomen in de
Instituuts Medezeggenschaps Raad (IMR).
Hier kon ik vanuit mijn pedagogische visie
op een positieve manier meedenken en
beslissen over beleidsmaatregelen.
Ik kijk terug op een rijke loopbaan, heb vrijwel altijd met plezier gewerkt. Wat is
orthopedagoog een geweldig beroep. Ik ben
mijn vader dankbaar, ik zou de keus zo
weer maken. Ik hoop nog een aantal jaren,
daar waar ik kan, mijn steentje bij te
dragen aan goed en passend onderwijs voor
alle leerlingen.’
In oktober is José Wichers-Bots op een
zeker wel verdiend pensioen gegaan.
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Het verhaal achter de foto ‘de beer is los’
In het archief van Orthopedagogiek zitten
vele foto’s waarbij niet direct is te achterhalen welk verhaal er achter de betreffende
foto zit. Zo zijn er twee foto’s, beiden
gemaakt in 1980 door Elmer Spaargaren
namens de UK, die de nodige vraagtekens
opriepen. Ik heb me suf geprakkiseerd
totdat ik uiteindelijk de achtergrond achter
deze foto’s terugvond in een Optiek, een
van de mededelingenbladen van het
toenmalige Instituut voor Orthopedagogiek. Na MOP en MAO was de naam van
het mededelingenblad in 1978 van naam
veranderd in Optiek en waren in de redactie
zowel medewerkers als studenten
vertegenwoordigd.
Wat ik terugvond was een verslag van een
bijeenkomst waarbij ruim driehonderd
studenten orthopedagogiek zich hadden
verzameld in de Geertsemazaal in het
Academiegebouw waarbij men zich
onvrede uitte, die er heerste omtrent de
situatie binnen het instituut en te komen
tot eventuele acties die ondernomen
konden worden. Het woord werd gevoerd
door ondermeer Peter Gerards, die als
student-lid in het Dagelijks Bestuur
destijds actief was.
Voor de ontstane situatie gaf hij een aantal
redenen aan waarbij ondermeer werd
gewezen richting voormalige bestuurders
gedurende de Bladergroenperiode die niet
genoeg hadden gereageerd op de toenemende groei van het aantal studenten.
Maar ook de bezuinigingen van de
toenmalige Minister van Onderwijs, Pais,
speelden volgens hem een grote rol.
Daardoor was het bijna onmogelijk nieuwe
formatieplaatsen te krijgen waardoor
redelijk onderwijs onmogelijk werd.
Gevolg was massaal onderwijs via
hoorcolleges. Bovendien was het instituut
volgens de studentenfractie uit haar jasje
gegroeid waardoor er geen redelijke ruimte
was om tot goed overleg te komen via
werkgroepen, zoals eerder gebruikelijk
was.
Bovendien, door de toenemende groei van
het aantal studenten, werd het steeds
moeilijker voor iedereen een stageplek te

vinden waar men gedurende een periode
van 6 maanden praktijkervaring kon
opdoen, terwijl er ook problemen waren bij
het optimaal kunnen begeleiden van
studenten tijdens het schrijven van hun
scriptie. Het vermoeden werd dan ook door
Peter uitgesproken dat dit zou leiden tot
stagnatie bij diverse studieonderdelen.
Hij meldde nog een derde punt van belang
en wel het enorme ruimtegebrek dat bij
Orthopedagogiek was. Hij vond dat met
700 studenten men veel te kleine gebouwen in gebruik had, zonder een eigen
collegezaal en zonder eigen werkgroep

ruimte. Dit had ondermeer tot gevolg dat er
colleges in de avonduren dienden te
worden gevolgd.
Tevens werd melding gemaakt van de vrees
dat de colleges diagnostiek, die grotendeels
teacher-free waren gemaakt, waarschijnlijk niet in zijn totaliteit konden worden
uitgevoerd als er geen extra nieuwe
hulpmiddelen zouden worden aangeschaft
om het programma draaiende te houden.
Als tweede spreker kwam Professor Jan
Rispens aan het woord die meteen stelde
dat het beeld, zoals door Peter Gerards was
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geschetst, nog lang niet somber genoeg
was. Hij wees vooral op de onverantwoordelijkheid van het geven van de massale
hoorcolleges die met veel moeite draaiende
konden worden gehouden.
Vervolgens werd, zo waar een traditie, een
ortholied vol ongenoegen gezongen en
nadat iedereen uit volle borst had meegedaan kwam de orthobeer uit zijn winterslaap. Hans Polman schreef als volgt
hierover: ‘Net bezig met de verandering van
de zomer naar de winterpels, waardoor je
het beest alleen nog maar herkende aan
zijn toch altijd leuke berenkop. Op de
typische berenwijze gaf de beer beregoed
weer waar het allemaal misgegaan was en
stelde zich weer beschikbaar om plaats te
nemen in de vuilniscontainer wanneer er

naar het College van Bestuur zou moeten
worden gegaan.’ Na een lange discussie
werd voorgesteld op vrijdag 28 november
naar het College van Bestuur te stappen om
te praten over de netelige situatie bij
Orthopedagogiek.
Er werd een aantal eisen op tafel gelegd:
voor 15 december 1980 diende het College
van Bestuur twee formatieplaatsen toe te
wijzen aan de Vakgroep Orthopedagogiek
en voor 15 mei 1981 diende men ervoor te
zorgen dat het formatiebestand van de
Vakgroep Orthopedagogiek met minimaal
zeven personen zou zijn uitgebreid. Ook
diende het College te voldoen aan de
wensen inzake forse uitbreiding van
huisvesting voor de Vakgroep Orthopedagogiek.

En zo ging een groep afgevaardigde
studenten in optocht, inclusief de beer,
naar een vergadering van het College van
Bestuur, waar men de toenmalige Rector
Professor Dr. Jansen en de zijnen toesprak.
Op de stoep voor het gebouw van het
College aan de Oude Boteringestraat
werden 7 poppen geschilderd zijnde de
gewenste extra formatieplaatsen.
Hans Knot

In memoriam
Mieke Hooker-Kuiper
Mij bereikte het trieste bericht vanuit Treharris in Wales dat op
1 september plotseling op 72-jarige leeftijd Mieke Hooker-Kuiper
is overleden. Mieke is vooral onder de oudere medewerkers en
voormalige studenten bekend als Mieke Davies. Haar loopbaan bij
het Instituut voor Orthopedagogiek in Groningen begon als
student-assistente bij professor Bladergroen. In 1975 studeerde
ze af en werd als stafmedewerker in dienst genomen. Ze heeft zich
vooral gespecialiseerd op het gebied van autisme en de vroegtijdige ontwikkelingsstoornissen.
Tal van publicaties van haar naam zijn er in de loop der jaren
verschenen, onder meer ‘VTO doe je zo’ via de uitgeverij Van
Gorcum. Deze uitgave beleefde meerdere drukken en naar
aanleiding van het succes werd er binnen de Afdeling Orthopedagogiek 1, zoals destijd een van de beide vakgroepen heette na
een opsplitsing, besloten dat er ook een documentaire met deze
titel diende te worden gemaakt. Deze werd intern geproduceerd
door Mieke Davies, daarbij ondersteund door de Audio Visuele
Dienst van de Pedagogische Wetenschappen. Succesvol werd deze
productie over diverse instellingen en opleidingen in het land
verspreid.
Mieke Davies, die ook nauw betrokken was bij het werk van de
Noordelijke Stichting Autisme en ook nog eens directrice was van
een privé praktijk aan de Parkweg in Groningen, was vooral
geliefd bij de toenmalige studenten vanwege de uitstekende
hoorcolleges en werkgroepen die ze jarenlang begeleidde. De band
met de studenten was meer dan warm te noemen. Toen in roerige
tijden het gebouw van Orthopedagogiek aan de Grote Rozenstraat
15 vier weken lang door de studenten werd bezet was zij, samen
met mij, de enige medewerker die het gebouw mocht betreden.

Mieke Hooker-Kuiper (tweede van rechts)

In de jaren negentig, toen haar man Jeremy Hooker een aanstelling als hoogleraar kreeg aan de universiteit van Bath, nam zij
afscheid van de Afdeling Orthopedagogiek. Na Bath volgden er
aanstellingen in de VS, maar keerden ze een paar jaar later terug
naar Wales waar Mieke nog een aantal jaren een privépraktijk
runde. Veel te vroeg is ze heengegaan, een groot verlies voor
Jeremy, haar kinderen en kleinkinderen.
Hans Knot
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Officier in de Orde van Oranje Nassau
Prof. dr. Erik Knorth is vrijdag 8 juni jl.
benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist van de gemeente Renswoude decoreerde hem tijdens het
symposium 50 jaar Orthopedagogiek in
MartiniPlaza te Groningen.
We zijn als directe collegae zeer vereerd
met deze prachtige onderscheiding, Het
persbericht dat op 8 juni in de middag door
de RuG naar buiten werd gebracht vind je
onderstaand:
‘Erik Knorth (Renkum, 1951), hoogleraar
Orthopedagogiek aan de RUG, zet zich
inmiddels al bijna veertig jaar ongelooflijk
actief in voor de verbetering van het leven
van zeer kwetsbare jongeren die in de knel
zijn gekomen en hun opvoeders. Nationaal
en internationaal staat hij bekend als een
uitmuntende wetenschapper die gerespecteerd wordt als leidende deskundige, een
bron van inspiratie voor zijn medewerkers
en studenten en een vriend voor velen.

meer werk verzet dan in de normale
werktijd past. Hij kan zich net zo gloedvol
inzetten voor een individueel kind of gezin
in nood als voor het realiseren van een
ambitieuze, inspirerende wetenschappelijke droom.
Centraal in de lange loopbaan van Erik
Knorth staat zijn passie voor het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening
aan jeugdigen met gedrags- en opvoedings-

problemen. Dankzij zijn onvermoeibare
inzet is de jeugdzorg beter en betaalbaarder geworden met effectieve hulpverleningsprogramma’s en een grotere kosteneffectiviteit. Dat besluiten en interventies
in de jeugdzorg nu een wetenschappelijke
fundering hebben is ook op zijn conto te
schrijven. Zo is de klinische behandelduur
bij een van de jeugdzorginstellingen van
gemiddeld tien maanden teruggebracht
naar drie weken met betere resultaten. Ook

In zijn lange loopbaan is Erik Knorth al
twee keer eerder beloond voor uitmuntend
en internationaal gewaardeerd wetenschappelijk onderzoek: in 2010 kreeg hij de
Ubbo Emmius Colleghie Award en in 2016
de Eusarf Lifetime Achievement. Deze
laatste award werd hem toegekend door de
European Scientific Association of Residential & Family Care for Children and Adolescents, een award bestemd voor internationaal vermaarde onderzoekers die zeer
belangrijke en invloedrijke bijdragen aan
het domein van de jeugdzorg hebben
geleverd.
Deze eervolle awards laten de enorme
maatschappelijke betekenis van zijn werk
onderbelicht. Niet alleen hebben zijn
grensoverschrijdende ideeën en activiteiten grote invloed gehad op het jeugdzorgbeleid, hij is een geweldige stimulator en
voortrekker. Hierover is hij zelf altijd zeer
bescheiden: het gaat hem nooit om zijn
eigen eer, maar altijd om de maatschappelijke, dan wel wetenschappelijke zaak. Hij
vindt het vooral belangrijk om veel te
bereiken met zijn visie en inzet. Velen
roemen hem als een productieve en
onbaatzuchtige wetenschapper, die veel
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heeft hij een unieke bijdrage geleverd aan
de verbetering van de residentiële zorg voor
jongeren die niet thuis kunnen opgroeien.
Hij staat aan de basis van een indrukwekkend aantal methodieken, behandelingen
en producten die in alle grote steden
worden gebruikt. Hierdoor is bijvoorbeeld
de positie van vaak kansloos geachte
jongeren met psychosociale problemen
sterk verbeterd.
Het wetenschappelijke werk van Erik
Knorth is visionair en vernieuwend,
gericht op de praktische toepasbaarheid in
het beleid van gemeenten en instellingen.
Hij heeft opmerkelijke bijdragen geleverd
aan de landelijke transformatie van de
jeugdzorg. In deze van oudsher behoudende sector slaagt hij erin bruggen te bouwen
tussen de disciplines. Hij maakt het vak
begrijpelijk en interessant voor de praktijk
en voor een breed publiek door een
toegankelijke manier van schrijven en
presenteren.
Daardoor weet hij niet alleen wetenschappers in binnen- en buitenland te stimuleren, maar lukt het hem buitengewoon goed
om de praktijk van de jeugdhulp te
enthousiasmeren en te ondersteunen met
toepasbare kennis uit de wetenschap.
Daardoor putten de Nederlandse overheid
en tal van beleidsinstantie bij het vernieuwen van de jeugd- en pleegzorg uit zijn
bestaande werk en inzichten. Daarbij
bepleit hij altijd een tweesporenbeleid:
wetenschappelijke publicaties gebaseerd
op empirisch onderzoek en hierop gebaseerde praktijkgerichte publicaties en

producten gericht op de vaak weerbarstige
werkvloer. Ook heeft hij met zijn onderzoek
de basis gelegd voor een bijzondere
leerstoel van de jeugdbeschermingsinstantie voor vluchtelingen bij de RUG.
Erik Knorth heeft naast zijn wetenschappelijke werk veel gedaan als bestuurder,
spreker en organisator. Hij heeft vele
internationale congressen georganiseerd,
is nog steeds een gewaardeerde keynotespeaker en is al jarenlang betrokken bij
diverse fora en besturen, zoals de EUSARF.
Zo is hij medeoprichter van C4Youth, de
academische werkplaats Zorg voor Jeugd
Noord-Nederland, die meer dan 2000
kinderen en hun ouders drie jaar lang heeft
gevolgd in hun pad door de hulpverlening.
De betekenis van Erik Knorth is nog altijd
merkbaar binnen en buiten Europa, waar
zijn publicaties grote invloed hebben op de
beleidsmatige vernieuwing van het
vakgebied. Hij werkt samen met collega’s
uit meer dan twaalf landen en zijn
publicaties zijn vertaald in het Engels,
Duits, Spaans en Hebreeuws. Hij werkt
mee aan internationale onderzoeksprojecten waarbij hij steeds de verbinding zoekt
tussen psychologie, orthopedagogiek,
psychiatrie en geneeskunde, zowel in
onderzoek als de klinische praktijk. Hij
beperkt zich niet tot voor de hand liggende
samenwerking binnen de gedrags- en
maatschappijwetenschappen, maar werkt
ook actief mee aan projecten binnen de
kinder- en jeugdpsychiatrie, de sociale
geneeskunde en de transmurale gezinspsychiatrische hulpverlening.

Voor de vele studenten die zijn colleges
hebben gevolgd en de promovendi die
Knorth begeleidt is hij een ideale mentor.
Onophoudelijk stimuleert hij jonge
mensen om hun grenzen te slechten en
onder zijn vleugels slagen veel jonge
onderzoekers erin uit te groeien tot gewaardeerde professionals en veelbelovende
wetenschappers. Generaties studenten in
Nederland en Vlaanderen hebben nog
altijd baat bij het handboek Planmatig
handelen in de jeugdhulpverlening. Dit
Handboek Jeugdzorg, waarin een aantal
bijdragen van Erik Knorth zijn verwerkt, is
ook een voorbeeld van een project waarvan
het hele werkveld profiteert.
Iedereen die Erik Knorth kent, noemt zijn
academische verdiensten in een adem met
zijn medemenselijkheid en een grote
professionele en maatschappelijke
betrokkenheid. Hij staat bekend als een
warm mens, integer, inspirerend, bescheiden, ongevoelig voor status, vertrouwenwekkend en betrouwbaar. De indringende
en persoonlijke manier waarop hij zijn
eigen ervaringen als ouder in de jeugdzorg
aan de orde stelde tijdens colleges hebben
grote indruk achtergelaten bij zijn
studenten. Sinds zijn formele emeritaat in
2016 is hij onverminderd doorgegaan met
het publiceren van zijn inzichten en de
begeleiding van jonge onderzoekers. Het is
mede zijn verdienste geweest dat kinderen
en jongeren in Nederland nu toegang
hebben tot de best denkbare orthopedagogische zorg.
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O R TH O NIEUW T JES
‘Het schip niet willen laten stranden’ is
een publicatie van Dorijn Wubs, Hans
Grietens en Laura Batstra en werd mede
mogelijk gemaakt door de financiële
ondersteuningen vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met
Stichting Kinderpostzegels Nederland.
Hierbij de tekst van het persbericht bij het
verschijnen van het rapport: ‘Verhalen over
de zorg voor pleegkinderen met een
verleden van seksueel misbruik.
De impact van seksueel misbruik op
kinderen kan enorm zijn. Er worden niet
alleen korte termijn gevolgen van het
misbruik gerapporteerd, maar er zijn ook
lange termijn gevolgen bekend.

Wat is seksueel misbruik en hoe vaak komt
het voor? Er is sprake van seksueel
kindermisbruik als twee factoren aanwezig
zijn: seksueel contact en een verschil in
macht tussen de dader en een kind. De
eerste factor, seksueel contact kan zowel
fysiek zijn, als niet-fysiek. Fysiek contact
kan variëren van aaien en aanraken tot het
binnendringen van het lichaam van een
kind. Toch hoeft er geen fysiek contact te
zijn om te spreken van seksueel misbruik:
ook kinderen die blootgesteld worden aan
seksuele opmerkingen, pornografie of
geconfronteerd worden met ‘live’ seksuele
handelingen worden gezien als slachtoffers van misbruik.
Het verschil in macht houdt in dat de dader
het kind dwingt tot seksueel contact. Er is
dus ook sprake van seksueel misbruik
tussen twee minderjarigen, als een kind
een ander kind hiertoe dwingt. De ervaren
ernst van het misbruik is niet alleen
gelinkt aan het type misbruik (fysiek of
niet-fysiek). Ook dat een dader macht,
vernedering of fysiek dwang gebruikte, of
dat de dader een bekende, verzorgende
persoon is, maakt de ervaring voor
kinderen schadelijk(er).
Het gehele rapport kan onder volgende link
worden gelezen en is tevens te downloaden. https://www.rug.nl/gmw/pedagogyand-educational-sciences/research/
pleegzorg/documenten/het-schip-nietwillen-laten-stranden.pdf

Jubileum Miranda Cazemier van den
Berg
Wie kent haar niet? Al meer dan 25 jaar het
centrale gezicht van het secretariaat van
Orthopedagogiek. Met allerlei vragen kon
je bij haar terecht. Op 16 mei 2018 werd ze
dan ook terecht in het zonnetje gezet door
directe collega’s van het secretariaat maar
ook door andere collega’s van de basiseenheid Orthopedagogiek. (Thema was niet
alleen 25 jaar Miranda Cazemier van den
Berg, maar ook de liefde voor wijn). Proost
Miranda, op naar de volgende 25 jaar.
Jubileum Dr. Theo van Dellen
In juni werd er tijdens de ochtendkoffie
aandacht besteed aan het 40-jarig dienstjubileum aan de Universiteit Groningen
van Theo van Dellen. In die 40 jaren heeft
hij binnen de Pedagogische Wetenschappen verschillende functies met verve
bekleed en werd hij toegesproken door
Prof. Dr. Alexander Minnaert, die een
prachtige bloemlezing gaf van al het werk
dat Theo van Dellen in de loop de afgelopen
vier decennia heeft gedaan en wat hij voor
de diverse afdelingen binnen de Pedagogische Wetenschappen heeft betekent. In ons
volgende alumniblad meer daarover.
Benoeming
Op 15 mei werd door de decaan van GMW,
Kees Aarts, bekend gemaakt dat het
Faculteit Bestuur ingestemd heeft met de
benoeming van Hilda Amsing als Onderwijsdirecteur en Hans Grietens als
Onderzoeksdirecteur van de afdeling
PEDOK. Hun benoeming zal formeel
ingaan per 1 september 2018.
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In de pers
Op 14 juni promoveerde Carla van Os en in
de derde week van mei was een prachtig
interview met haar te lezen in de UK. Ze
werd door Thereza Langeler geïnterviewd:
‘In Nederland maken we ons verschrikkelijk druk om kinderen. We ondertekenden
een speciaal Kinderrechtenverdrag, stelden
een speciale Kinderombudsman aan, van
onze jeugdzorg en ons onderwijs eisen we
perfectie. We ontsteken in blinde woede als
we lucht krijgen van kinderen in gevaar, in
handen van louche figuren, of overgelaten
aan hun lot.
Behalve als het gaat over kinderen die hier
niet geboren zijn. Dan, merkt RUG-onderzoeker Carla van Os, verandert de zaak ineens.
Bij Orthopedagogiek is ze sinds 2014
verbonden aan het Onderzoeks- en
Expertisecentrum voor Kinderen en
Vreemdelingenrecht. Ze houdt zich bezig
met het Best Interest of the Child Assesment, BIC-assessment kortweg. ‘De
belangen van een kind in kaart brengen.’
Het Onderzoeks- en Expertisecentrum
voert nu al zo’n tien jaar zulke assessments uit. Via vraaggesprekken en
observaties onderzoeken wetenschappers
de opvoedingsomgeving van een kind. Is
die veilig, kan het kind zich goed ontwikkelen en een gelukkige jeugd beleven? Lees
hier verder: https://www.ukrant.nl/
magazine/carla-van-os/
In GGZ Totaal was in de maand mei een
artikel terug te vinden van Sanne te
Meerman. Het betrof het themanummer:
‘Het heden en verleden van de jeugd’
waarbij Sanne te Meerman de bijdrage:
‘Binnenkort heeft iedereen ADHD. Over
reïficatie en bijgeloof. Het artikel kan
worden gedownload: https://www.
ggztotaal.nl/content/29166/download/
clnt/81574_mei_magazine.pdf
In het Dagblad van het Noorden van
29 mei was er aandacht voor een speciale
app die is ontwikkeld in samenwerking
met Willemien Ebels. Haar zoon Ebel heeft
regressief autisme en dankzij de speciale
app is het mogelijk beter met Ebel te
communiceren. Ondermeer aan het woord
kwam Prof. dr. Annette van der Putten. Het
verhaal is hier terug te lezen: https://www.
facebook.com/ActualiteitenColleges
EnExcursies/photos/a.294400814046418.
1073741827.138164579670043/
1025657050920787/?type=3&theater

Subsidie
Prof. Dr Annette van der Putten en
Dr. Jorien Luijkx van de basiseenheid
Orthopedagogiek ontvingen een grote
ZonMw-subisdie voor het project ‘Sterker
Samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met een
ernstige meervoudige beperking (EMB)’.
Veel gezinnen met een kind met een
ernstige meervoudige beperking (EMB)
worstelen met de vraag hoe zij hun kind
een zo goed mogelijk leven kunnen geven
én zich als gezin staande kunnen houden.
Dit project wil inzicht in de kwaliteit van
bestaan van gezinnen met een kind met
EMB vergroten door het welbevinden van
de verschillende gezinsleden in kaart te
brengen en na te gaan welke factoren de
kwaliteit van bestaan van deze gezinnen
beïnvloeden in verschillende levensfasen.
Deze inzichten worden gebruikt om, samen
met deze gezinnen, concrete producten
voor deze gezinnen en zorgverleners te
ontwikkelen die de kwaliteit van bestaan
van alle gezinsleden vergroten. Tot slot zal
het project ontwikkelde én bestaande
kennis ontsluiten voor gezinnen met een
kind met EMB. Uniek in dit project is de
actieve betrokkenheid van ouders en broers
en zussen. De onderzoekers werken in alle
projectstadia gelijkwaardig en gelijkelijk
samen met gezinnen met EMB. Lees meer:
https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-andeducational-sciences/news/onderzoeknaar-het-vergroten-van-het-welbevindenvan-gezinnen-met-een-kind-met-meternstige-meer

We noemden het een jaar geleden al:
Orthoreka. Derhalve nog een korte
toelichting. Met het online platform
Orthoreka wordt getracht om de gedane
masteronderzoeken meer zichtbaar te
maken door het plaatsen van abstracts op
de website. Studenten die een uitstekende
(8 of hoger) of maatschappelijk relevante
(en 7 of hoger) thesis hebben geschreven,
komen hiervoor in aanmerking. Op de
webpagina zijn reeds gepubliceerde
abstracts te vinden:
http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-andeducational-sciences/orthoreka/
In het kader van ‘Druk en Dwars’ wordt
er goed aan de weg getimmerd. Verscheen
in het meest recente alumniblad, U allen
ter hand gesteld, het artikel van Sanne te
Meerman, dan was het een kleine week
later dat collega Laura Batstra volgde met:
‘Wat is er mis met een stoornis?’ Sociale
allergie, Misofonie, Motivational Deficiency
Disorder, ADHD en Common Sense Deficit
Disorder. Druk & Dwars medewerker Laura
Batstra vertelde in het juni nummer van
het Passend Onderwijs Magazine (Instondo) over de zin en onzin van psychiatrische
labels.
http://www.drukendwars.nl/wat-is-ermis-met-een-stoornis/
50 jaar Orthopedagogiek
Op 8 juni 2018 vierden we in de MartiniPlaza en in Huize Maas het 50-jarige
bestaan van de Basiseenheid Orthopedagogiek. We hebben er met z’n allen een
prachtige dag van gemaakt, met een
gevarieerd programma vol interessante
lezingen, interviews en videopresentaties,
een themanummer en twee waanzinnige
optredens van de Orthoband. Rond de 250
deelnemers waren er gedurende het
dagprogramma in de MartiniPlaza
bestaande uit voormalige medewerkers,
het huidige team van Orthopedagogiek,
alumni en genodigden. Het gegeven dat er
ook een grote groep oud studenten uit de
beginperiode van Orthopedagogiek
aanwezig was gaf ons een zeer goed gevoel.
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En over onverwachte momenten gesproken: Professor Dr. Erik Knorth werd
benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau en was overrompeld toen
goed half 2 in de middag een grote groep
familie, vrienden, een vertegenwoordiging
namens het college van bestuur en de
burgermeester van Renswoude, Petra
Doornenbal-van der Vlist de Springerzaal
binnenkwam, waarna de huldiging
plaatsvond. In de avond was het nagenieten en napraten en kon er heerlijk worden
gegeten en konden de voetjes op de
dansvloer los. Op naar de volgende 50 jaar
Orthopedagogiek!
Vele foto’s van het 50-jarig bestaan van de
Basiseenheid Orthopedagogiek, gemaakt
door Hennie Prins, zijn te bekijken in vijf
verschillende albums op internet. Het is
dan tevens mogelijk individueel er foto’s te
downloaden. Veel plezier namens de
organisatiecommissie, Hans Knot
50 jaar orthopedagogiek 8 juni 2018 Inloop
https://myalbum.com/
album/3xWyS5l57bs8
Ochtendsessie
https://myalbum.com/album/
W3QqOx3QvDSd
Lunchtijd
https://myalbum.com/album/zczyRJ4qBwSY
Middagsessie
https://myalbum.com/album/
KAQIpnclbZQk
Listen to the band
https://myalbum.com/album/
XaFd9MnKvoBG

Orthoband

Uitstapje
Een twintigtal, voornamelijk jonge,
medewerkers van Orthopedagogiek, waren
op 15 juni 2018 aan het Suppen aan het
Paterswoldsemeer. SUPping – wat is dat?
Staande peddelen op een soort super
surfboard. Dat kan individueel of op een
super groot board met z’n achten. Niet voor
niets was verzocht extra kleding mee te
nemen. Niek en Jana gaven het startsignaal en gingen ter water. Bijna allen
anderen volgden in verloop van tijd meer of
minder vrijwillig. Zwemmen is ook wel zo
gezellig. Ontzettend genoten en veel
gelachen. Helaas geen foto’s vanwege het
vele water.
Aansluitend was er een supergezellige en
goed verzorgde barbecue in het Noorderplantsoen. Het was smullen geblazen en
bomen redden door ingrijpen van mevrouw
Kiki de boombeschermster van het
Noorder Plantsoen. Absoluut voor
herhaling vatbaar.
NVO
De ledenraad van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
werd in juni geïnstalleerd. Orthopedagogiek Groningen is er goed in vertegenwoordigd met drie personen te weten AnneMarie Huyghen, Jana Knot-Dickscheit en
Elianne Zijlstra. De ledenraad is het
belangrijkste orgaan van de vereniging.
De ledenraad komt tenminste drie keer per
jaar bijeen en neemt beslissingen over de
koers van de vereniging. Ledenraadsleden
denken mee over de strategie en beleid van
de NVO en nemen besluiten over belangrijke verenigingszaken. Voor meer zie hier:
https://www.nvo.nl/over-de-nvo/
organisatie/ledenraad.aspx

In de media
Op 26 juni besteedde Radio Noord aandacht aan ‘Verhalen van kinderen uit
probleemgezinnen vaak onderbelicht.’
Jeugdzorg richt zich bij probleemgezinnen
onvoldoende op het kinderen. ‘We zien
daardoor dat kinderen later, als ze ouder
zijn, met dezelfde problematiek alsnog in
de hulpverlening terechtkomen.’ Dat zegt
Jana Knot-Dickscheit. Volgens de universitair hoofddocent orthopedagogiek van de
Rijksuniversiteit Groningen worden de
problemen van kinderen te vaak over het
hoofd gezien, door de focus op ouders. Met
alle gevolgen van dien. Voor meer:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/195756/
Verhalen-van-kinderen-uit-probleemgezinnen-vaak-onderbelicht
Terugluisteren van het interview kan hier:
https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/
20051/Edwin-op-Noord/aflevering/17419
In Didactief online was er op 27 juni
aandacht aan 50 jaar Orthopedagogiek met
name over de lezing van Alexander
Minnaert over het Passend Onderwijs.
Onder de titel ‘Passend onderwijs…geduld
en meer samenwerken vind je het hier:
https://didactiefonline.nl/artikel/
passend-onderwijs-geduld-en-meersamenwerken
In dagblad Trouw was op 8 augustus een
opinie artikel te lezen geschreven door
Laura Batstra: ‘Psychiaters zien psychische
stoornissen als een ziekte. In het ggzakkoord ligt de nadruk op sociale aspecten.
“Hoopvol”, vindt Laura Batstra, hoofddocent gedrags- en maatschappijwetenschappen aan de RuG. Want lang bleef de impact
van factoren als armoede, sociale uitsluiting en slechte behuizing onderbelicht.’
Lees meer via de volgende link:
https://www.trouw.nl/opinie/
niet-iedereen-die-uit-de-pas-loopt-heefteen-psychiatrische-stoornis~aa7ab0fc3/

NVO ledenraad
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aan het maken van de algemene Canons
Sociaal Werk, zowel in Nederland als in
Vlaanderen. Deze canons zijn in de zomer
van 2011 online gegaan.
https://www.canonsociaalwerk.eu/
index.php
Ambulatorium
Na lang beraad is er eindelijk een puberkamer op het Ambulatorium gekomen.
Gebaseerd op inzichten uit onderzoek over
hoe gevluchte jongeren het beste gesteund
kunnen worden als ze over ingrijpende
gebeurtenissen moeten vertellen en heel
knap uitgevoerd door onze eigen interieurontwerper Carolien Lunenborg. Men is er
binnen het Onderzoeks en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht enorm blij mee. De laatste maanden
hebben er al meerdere diagnostische
interviews met jongeren in de kamer
We raden U aan ook eens een kijkje te
nemen op de Canon Sociaal Werk
In december 2006 verscheen in het
Tijdschrift voor de sociale sector de eerste
van de Canon Sociaal Werk. Deze was
geschreven door journalist/publicist
Jos van der Lans en bestond uit tien
‘vensters’ waarmee een inkijkje geboden
werd in de geschiedenis van sociaal werk
sinds het midden van de negentiende eeuw.
Er kwamen veel reacties van mensen en
instanties die meenden dat de Canon
verder ontwikkeld zou moeten worden om
de sector te behoeden voor een technocratische blikvernauwing. Aandacht voor de
rijke geschiedenis zou daarvoor de beste
remedie vormen. Een aantal organisaties
werd bereid gevonden om als ‘maatschappelijke aandeelhouders’ een verdere
uitbouw van de Canon financieel te
ondersteunen. Zo groeide de canon naar
25 en tenslotte in 2011 naar 50 vensters.
De redactie was inmiddels uitgebreid met
Jan Steyaert, toentertijd lector aan de
Fontys Hogeschool en Maarten van der
Linde, lector geschiedenis van het sociaal
werk aan de Hogeschool Utrecht en auteur
van het Basisboek geschiedenis sociaal werk.
Inmiddels was er door Jan Steyaert ook een
initiatief genomen om een Canon Sociaal
Werk voor Vlaanderen tot stand te brengen
en daarbij gelijk op te trekken met de
Nederlandse canon. Dat gezamenlijk
initiatief is financieel ondersteund door de
Nederlandse en Vlaamse overheid, die
daarmee belangrijk hebben bijgedragen

plaatsgevonden.

Passend Onderwijs
In Nederland is een trend gaande waarbij
reguliere en speciale scholen integreren en
komen tot één geïntegreerde onderwijsvoorziening. Het gaat bijvoorbeeld om (en
reguliere bao), of om een combinatie van
vso en vo. Omdat dit wettelijk allerlei
moeilijkheden met zich meebrengt, heeft
het Ministerie van OCW een beleidsregel
opgesteld om scholen vier jaar de tijd te
geven om met de integratie van regulier en
speciaal onderwijs te experimenteren, en
uiteindelijk te komen tot het opheffen van
de locatie voor speciaal (voortgezet)
onderwijs. In opdracht van het Ministerie
van OCW mag collega dr. Anke de Boer de
komende jaren, samen met collega’s van
het consortium passend onderwijs,
onderzoek doen naar de implementatie en
effecten van deze geïntegreerde onderwijsvoorzieningen.

Goalkeeper 3.0 – Een volgende stap in
het ontwikkelen van het zelfregulatieprogramma Goalkeeper is mogelijk
geworden!
Recentelijk kregen het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap en de Rijksuniversiteit Groningen van het NRO een
subsidie toegekend voor het project
Goalkeeper 3.0. Dankzij de samenwerking
met Alexander Minnaert en Berend
Brouwer (SLO) krijgen we opnieuw
€ 100.000 om de komende twee jaar
onderzoek uit te gaan voeren.
Samenvatting van de aanvraag:
Zelfregulatie is als één van de 21e-eeuwse
vaardigheden opgenomen in het curriculum van de toekomst. Het ontwikkelen van
zelfregulatie bij leerlingen vraagt een andere invulling van lesinhoud en didactische
vaardigheden van docenten, waarin zij zich
veelal niet bekwaam voelen. Het Instituut
voor Sportstudies van de Hanzehogeschool
Groningen ontwikkelde in 2015 een
interventie gericht op het stimuleren van
zelfregulatie bij leerlingen in het vmbo, die
de basis heeft in de context van het
bewegingsonderwijs. Hoewel veel-belovend, geven docenten die met de interventie werken aan dat zij meer ondersteuning
willen in het ontwikkelen van docentvaardigheden gericht op zelfregulatie. Onderliggend onderzoek gaat hierop in en heeft
als hoofdvraag:
“Hoe kunnen docenten effectief ondersteund worden bij het ontwikkelen van
vaardigheden waarmee zij zelfregulatie bij
hun leerlingen kunnen stimuleren?”
Op basis van het model voor onderwijskundig ontwerponderzoek hebben met het
consortium analyse en exploratie van deze
onderzoeksvraag plaatsgevonden en is een
theoretisch kader ‘Visie op docentvaardigheden voor zelfregulatie’ ontwikkeld, dat
uitmondt in een set van ontwerpprincipes
en randvoorwaarden voor ondersteuning.
Op basis hiervan wordt een eerste prototype ondersteuningsaanbod ontworpen,
bestaande uit scholing, begeleiding, een
herziene docenthandleiding en modelling
video’s.
Deze wordt vervolgens in twee cycli
uitgewerkt en geëvalueerd op gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit ten aanzien
van docentvaardigheden voor zelfregulatie.
Hierbij vindt voortdurend uitwisseling
plaats tussen kennisstroom (literatuur,
expertgroep bestaande uit hoogleraar
Onderwijskunde Alexander Minnaert, SLO,
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lector Praktijkgericht Sportwetenschap) en
praktijkstroom (docenten werkend met de
methodiek en ondersteuningsaanbod). De
ontwikkelde producten worden onder
andere verspreid via een online platform en
presentaties op congressen van NRO, SLO
en KVLO.
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/
speerpunten/healthy-ageing/zelfregulatievmbo-goalkeeper
Remo Mombarg

Conferenties
Op 13 september hielden Tim
Tausendfreund (onze voormalige collega en
nu werkzaam in Zürich) en Jana KnotDickscheit een lezing met als titel Kinderperspektive für die sozialpädagogische
Familienbegleitung tijdens het 4de internationale Kongress der Schweizer Gesellschaft für Soziale Arbeit in Lausanne. In de
lezing pleitten Jana en Tim voor meer
aandacht van het kind perspectief zowel in
praktijk als onderzoek. Zij ondersteunden
hun pleidooi met onderzoeksgegevens en
maakten daarbij onder meer gebruik van
een systematisch review en meta-analyse
van Arjen van Assen en collega’s over
kind-uitkomsten van Intensieve Pedagogische Thuishulpprogramma’s (Assen,
Knot-Dickscheit, Post, & Grietens, 2019).
Arjen was bij de voorbereiding van de
lezing betrokken, kon alleen in Lausanne
zelf niet aanwezig zijn.
Van 18 september tot en met 21 september
2018 vond in Graz (Oostenrijk) een congres
plaats. Delegaties van vier landen (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland) kwamen bij elkaar om over de
mogelijkheden en grenzen van de ambulante hulp aan kinderen en hun gezinnen

te spreken. Het congres werd georganiseerd door de Internationale Arbeitsgemeinschaft für Jugendfragen (IAGJ),
ondersteund door de AGJ in Berlijn. Om de
twee jaar komen sinds 1972 delegaties uit
deze landen bij elkaar om met elkaar te
spreken over actuele thema’s in de
jeugdhulp. Door het organiserende land
worden extra ter zake deskundigen en
geïnteresseerden uitgenodigd. De congressen van de IAGJ zijn onder andere zo
boeiend door de mensen uit verschillende
disciplines die hieraan deelnemen:
hulpverleners, gedragswetenschappers,
juristen en politici. Vanuit Nederland
namen deel Paul Vlaardingerbroek,
emeritus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht, en van onze basiseenheid Jana
Knot-Dickscheit. Aan het eind van de
bijeenkomst worden aanbevelingen
gemaakt die uitmondden in een slotverklaring en in de vier landen worden gecommuniceerd met de desbetreffende departementen. De IAGJ heeft gevraagd of over twee
jaar, in 2020, het congres in Groningen kan
plaats vinden.
Van 2 tot en met 5 oktober vond in Porto
(Portugal) de XV EUSARF Conference
(European Scientific Association on
Residential & Family Care for Children and
Adolescents) plaats met als titel: All
Children, All Families: Promoting Excellence in Child Welfare Research, Policy and
Practice.
Met 700 deelnemers uit 45 landen was de
conferentie meer dan ooit een groot succes
waar actuele kennis met elkaar op hoog
niveau werd gedeeld. Veel collega’s van
onze Basiseenheid waren actief betrokken
bij de conferentie – bij de organisatie, als

Monica Lopez in Porto

Een deel van de delegatie in Porto

lid van het EUSARF board, bij de Young
Academy, als presentator van een workshop of poster of als workshopleider. De
volgende EUSARF conference zal plaatsvinden in 2020 in Zürich.
Accreditatie
Eind augustus werd bekend gemaakt dat
de Onderwijs Accreditatie Pedagogische
Wetenschappen is afgesloten met een
positief advies. Verwacht wordt dat nog
voor het einde van dit jaar 2018 een
verzoek om de accreditatie van de bachelor
en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen te verlengen, ingediend door het
College van Bestuur bij de NVAO, positief
zal worden beantwoord.

Nederlandse delegatie in Graz
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Benoeming
Monika Smit is per 1 juli voor 1 dag per
week benoemd tot bijzonder hoogleraar
Psychosociale zorg voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen (amv’s) op de
door Nidos, de voogdijvereniging voor
amv’s, ingestelde en gefinancierde
bijzondere leerstoel. Dat betekent dat zij in
meerdere opzichten terug is bij oude ‘liefdes’.
Terug bij de orthopedagogiek (dat studeerde ze in Leiden, daar werkte ze 17 jaar en
daar promoveerde ze op een onderzoek
naar beëindiging van residentiele jeugdhulpverlening) en terug bij de amv’s waar
Monika Smit ook onderzoek naar deed in
haar Leidse periode. Vervolgens was ze
vanaf het moment van oprichting gedurende 10 jaar senior onderzoeker bij het
Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel. En daarna is Monika Smit bij het
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid gaan werken
waar ze nog steeds – nu voor 3 dagen per
week – ze hoofd is van de onderzoeksafdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en Vreemdelingenaangelegenheden.
Interviews
In aflevering 12 van het Magazine van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
werd als thema de Jeugdzorg in Nederland
centraal gezet. Voor de basiseenheid
Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit
leverde dit twee interviews op. Het
omslagartikel betrof een uitgebreid
interview met kinderombudsvrouw
Prof. Dr. Margrite Kalverboer. Verder werd
er aandacht besteed aan het gegeven dat
NVO Pedagogen zich in samenwerking met

gemeenten inzetten voor het kind- en
jeugdperspectief in de jeugdhulp. Over dit
onderwerk kwamen Wethouder Mattias
Gijsberten van de gemeente Groningen aan
het woord, evenals onze collega dr. Jana
Knot- Dickscheit. De artikelen zijn via
onderstaande links te lezen.
https://vng.nl/kinderombudsvrouwmargrite-kalverboer-een-pedagoog-inelke-gemeente
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_
nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/
7869-1/VNG_Special_Jeugd_aug_2018_1.
pdf
Veni-subsidie voor onderzoek naar
dier-ondersteunde therapie
In juli kwam het nieuws dat Steffie van der
Steen, universitair docent aan de afdeling
Orthopedagogiek, een Veni-subsidie van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek krijgt voor onderzoek naar dier-ondersteunde therapie.
Veni-subsidies zijn bestemd voor origineel
en vernieuwend onderzoek.
Dier-ondersteunde therapie, zoals therapie
met honden, paardencoaching of dolfijntherapie, wordt steeds populairder.
Regelmatig verschijnt er iets in de media
over deze interventies, waarbij kinderen
onder begeleiding van een professional
werken aan therapiedoelen door opdrachten uit te voeren met het dier. Hoewel de
verhalen veelbelovend zijn en een aantal
onderzoeken dit voorzichtig lijken te
bevestigen, is er nog geen grootschalig
wetenschappelijk onderzoek hiernaar
verricht.
In dit onderzoek wordt het effect van
therapie met honden bekeken voor kinderen
met het syndroom van Down en kinderen
met een autisme spectrum stoornis.
Daarnaast wordt gekeken naar een mogelijk
mechanisme dat het effect van deze therapie
kan verklaren: Een toenemende afstemming tussen het kind en de therapiehond.
De theorie stelt namelijk dat diertherapie
als oefen-omgeving kan dienen, waarin
kinderen leren af te stemmen op het dier.
Het idee is dat zij dit vervolgens kunnen
vertalen naar hun interactie met mensen
in het dagelijks leven.

Monika Smit

Kinderen met het syndroom van Down en
kinderen met een autisme spectrum
stoornis (7-14 jaar) worden voor dit

onderzoek eerst thuis bezocht, waarbij ze
10 minuten korte activiteiten met hun
ouder/verzorger uitvoeren. Ze krijgen
hierbij een smartwatch om, die hun
bewegingen registreert. Zo kunnen we
kijken in hoeverre de bewegingen zijn
afgestemd. Daarna worden de kinderen
willekeurig toegewezen aan 5 sessies
hondentherapie, of 5 sessies therapie met
een robothond, of aan een groep die geen
therapie krijgt. Tijdens de therapie meten
smartwatches wederom de bewegingen
van het kind en die van de hond/robot. Na
de therapiesessies komt de onderzoeker
weer langs om de bewegingen van het kind
en de ouder/verzorger thuis te meten.
Kinderen in de therapiegroepen worden
begeleid door therapeuten die gecertificeerd zijn, zowel wat betreft de doelgroep,
als wat betreft het werken met honden.
Tijdens de eerste twee sessies leert het
kind gebaren en commando’s om met de
hond/robot te werken. In latere sessies
bouwt het kind samen met de therapeut
een kleine hindernisbaan die samen met
de hond/robot wordt uitgevoerd. De
verwachting is dat de bewegingen van kind
en hond meer op elkaar afgestemd raken
over tijd. Als de theorie klopt, zouden we
dan ook een grotere afstemming moeten
zien met de ouder/verzorger. De robothond
kan kleine opdrachtjes uitvoeren, maar is
beperkt in de afstemming op het kind.
Daarom wordt verwacht dat kinderen in
die groep minder grote stappen maken wat
betreft hun afstemming.
Het onderzoek zal in 2019 plaatsvinden.
Steffie zoekt nog een aantal geïnteresseerde therapeuten die willen meewerken aan
het onderzoek. Voor de therapeuten is een
financiële vergoeding beschikbaar.
Daarnaast zoekt Steffie ook ouders/
verzorgers van kinderen tussen de 7 en
14 jaar met syndroom van Down of een
autisme spectrum stoornis. Alle deelnemende ouders/verzorgers krijgen inzicht
in de afstemming van de bewegingen van
hun kind in het dagelijks leven. Kinderen
die in de controlegroep terechtkomen en
dus geen therapie volgen, krijgen na afloop
van het onderzoek een sessie hondentherapie aangeboden als bedankje.
Geïnteresseerde therapeuten en ouders/
verzorgers kunnen contact opnemen via
s.van.der.steen@rug.nl.
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P R O M O TIES BINNEN D E BAS ISE E N H E ID ORTH OP E DAGOGIE K
Op donderdag 17 mei was het vanaf
11.00 uur Anne Steenbakkers die haar
proefschrift: ‘What I really needed was a
voice’ mocht verdedigen. Als ondertitel
kreeg het proefschrift: ‘The psychosocial
needs of youth in family foster care and the
impact of traumatic experiences’. Hierbij
een korte samenvatting.
‘Youth who grow up in family foster care
often have experienced severe life events,
such as physical abuse, neglect, substance
abusing parents or sexual abuse. In this
dissertation, adolescents and young adults
were asked how they themselves viewed
the impact of this on their lives and
psychosocial needs.
Youth report many negative consequences
of their past. Consequences they experience, such as depressive or angry feelings
and relational problems, align with what is
known about (childhood) traumas. Besides
the negative impact, youth also mention
how their past can lead to positive change,
for example how it makes them stronger or
more caring.
Youth find it difficult to deal with the
negative consequences, they can be
withdrawn or short-tempered. They want
to understand what happened to them;

they want a complete story. Conversations
about this with foster parents, care
workers or therapists are never easy, but it
helps when they show an interest and a
trusting relationship has been build.
Before they want to share their story, youth
want to develop adequate conversation
skills, and they do not want to get overwhelmed by their emotions. Forcing youth
to talk is counterproductive.
There are other ways to meet the needs of
youth besides talking. However, there are
big differences between youth: where some
focus on processing the past, others prefer
to look toward the future. Foster parents
and care workers do not always have the
same ideas on this matter as youth
themselves, highlighting the importance of
youth participation in foster care.’ Promotor was Professor dr. Hans Grietens.
‘Best interests of the Child-Assessments
for recently arrived refugee children.
Behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration
law’, is de titel van het proefschrift dat op
14 juni jongstleden werd verdedigd door
Carla van Os. Promotores waren
Prof. dr. mr. Margrite Kalverboer en
Prof. dr. E.J, Knorth.

Carla Van Os werkt bij het Onderzoeks- en
Expertisecentrum voor Kinderen en
Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. In het verleden werkte zij
als voorlichter bij Stichting Vluchteling en
als jurist bij Defence for Children.
‘If children apply for asylum in the
Netherlands, the Immigration and
Naturalisation Service (IND) investigates
whether they need protection as a refugee.
When deciding on the asylum application,
the best interests of the child must be
paramount, as follows from the UN
Convention on the Rights of the Child for
all decisions relating to children. This
research focused on how the best interests
of refugee children could be assessed from
an orthopedagogical perspective.
This happens in so-called Best Interests of
the Child (BIC)-Assessments. The study
showed that it is important to pay attention to complaints arising from traumatic
events that the children experienced in the
country of origin or during the flight. It has
also been analysed how children can be
supported to tell their life stories. Refugee
children often find this difficult, while it is
necessary to know why they ask for
protection.
The BIC-Assessments were carried out
with 16 unaccompanied children and
11 children who arrived together with their
parents. The BIC-Assessments were found
to provide reliable information that the
IND could take into account when deciding
on the asylum application. For most of
these children, their development was at
risk due to problems in the child-rearing
environment in the country of origin.
A majority of the children struggled with
social-emotional problems. The research
has shown that it is possible to assess the
best interests of refugee children in a
scientifically proven way. In order for these
interests to actually be taken into account
in the asylum decision, it also seems necessary to amend the Aliens Act.’
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1 november was de dag dat dr. Susanna
Dorothea (Dorijn) Wubs promoveerde op
het proefschrift: ‘A story of stories. The
impact of caring for a foster child with a
history of sexual abuse on family life.’
Promotor was Prof. Dr. H.W.E. Grietens.
‘Wanneer kinderen slachtoffer worden van
seksueel misbruik, heeft dit grote impact
op hun leven. Zulke ervaringen hebben
invloed op hoe kinderen naar zichzelf
kijken, naar de mensen om hen heen en de
wereld. Misbruikervaringen kunnen niet
alleen internaliserende en externaliserende problemen tot gevolg hebben, maar ze
kunnen ook leiden tot geestelijke en
fysieke gezondheidsproblemen. Uit de
resultaten van Project Iris blijkt dat het
zorgen voor een pleegkind, dat vóór
plaatsing in een pleeggezin misbruikt werd
door een vertrouwenspersoon, een
complexe, dynamische en unieke opgave is.
In het proefschrift “A story of stories”
worden drie thema’s beschreven die deze
pleeggezinnen in het dagelijkse leven
bezighouden: veiligheid/onveiligheid,
‘disclosures’ (onthullingen) van seksueel
misbruik en het professionele en persoonlijke aspect van pleegouder zijn. De studie
leert ons dat het zorgen voor een pleegkind
met een verleden van seksueel misbruik
niet alleen impact heeft op de individuele
familieleden, maar ook op hoe de leden van
het gezin zich tot elkaar verhouden, en op

het pleeggezin als systeem. De onderlinge
familierelaties, die belangrijk zijn voor het
welslagen van pleegzorg, blijken niet
alleen helpend en helend te zijn, maar
kunnen soms ook bedreigend zijn voor
deze pleegkinderen. Het bereiken van een
balans tussen de goede en negatieve
aspecten van onderlinge relaties in het
pleeggezin is een continu en oneindig
proces, omdat ieder familielid zelf ook
voortdurend groeit en verandert.’
Op 25 oktober vond de promotie plaats
van Lidy van der Worp-van der Kamp.
‘SEN and the art of teaching
The effect of systematic academic instruction on the academic and behavioural
problems of students with EBD in special
education.’
Meer leertaak- dan gedragsgerichte
instructie op SO-scholen
Promovendus Lidy van der Worp heeft het
leerstofaanbod in speciale scholen voor
leerlingen met ernstige gedragsproblemen
(Cluster 4) onderzocht. In de literatuur
wordt vaak gesuggereerd dat er te veel tijd
aan hun gedrag wordt besteed, ten koste
van de leerinstructie. De uitkomsten van
haar onderzoek laten echter iets anders
zien. Leerkrachten bieden tijdens hun
lessen meer leertaakgerichte instructie dan
gedragsgerichte instructie en doen dat

planmatig. Dat laatste is noodzakelijk,
omdat leerlingen juist op het SO zitten
omdat het reguliere aanbod onvoldoende
kon voorzien in hun specifieke en individuele onderwijsbehoeften. Leerlingen hebben
een aangepast aanbod nodig en het
speciaal onderwijs doet het in dit opzicht
goed.
Het onderzoek laat echter ook zien dat er
bij de uitvoering van planmatige leertaakgerichte instructie in de dagelijkse praktijk
nog wel een paar hobbels zijn te nemen.
Deze leerlingen zijn vaak gediagnosticeerd
met ernstige gedragsstoornissen en met
een scala aan uiteenlopende problematische gedragingen. Ze worden samengebracht in groepen van gemiddeld tien
leerlingen. Omdat de speciale behoeften
van al deze doorverwezen leerlingen divers
zijn, moet de leerkracht keuzen maken.
Bovendien zal alle aandacht van de
leerkracht soms naar slechts één of twee
leerlingen in de klas moeten gaan, om
escalatie in probleemgedrag te voorkomen.
Dat gaat ten koste van anderen. Hier zit de
bottleneck van het lesgeven op het SO: de
uitdaging om in één groep door één
leerkracht aan alle individuele leerlingen
op maat gesneden onderwijs te bieden op
basis van hun unieke behoeften.
Promotoren waren Prof. Dr. Alexander
Minnaert en Prof. Dr. Sip-Jan Pijl.
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Pedagogische kennisgerichtheid op
relaties tussen Bildung en
transformatie
In de wereld is er altijd onvoldoende
mededogen. Toch moeten we het daarvan
hebben. Ali B heeft in zijn programma
Koorts wel voldoende mededogen. Desondanks basht hij tijdens het programma
meerdere groepen Nederlanders en niet in
de laatste plaats de Marokkaanse. Hoe kun
je dat doen? Door met feiten te schetsen hoe
de werkelijkheid is. Tonen feiten dan
mededogen? Nee, dat niet, maar de manier
waarop je feiten brengt wel. De knuffel
Marokkaan kan en mag feitelijk alles
zeggen. Zelfs over Islamitische gebruiken.
De Pedagogiek probeert een wetenschap te
zijn. Maar is dat mogelijk? Wetenschap
gaat namelijk – ondanks dat tegenwoordig
bijna iedereen zegt dat waarheid een
constructie is en daarom niet bestaat – over
feiten. Feiten vinden plaats of hebben
plaats gevonden. Feiten kunnen beschrijvend zijn of verklarend. Toekomstige feiten
kennen we nog niet en daar zit het
probleem als het om de Pedagogiek gaat.
Kan Pedagogiek op grond van feiten iets
zeggen over: hoe het beste te handelen ten
behoeve van een betere toekomst voor
kinderen en volwassenen? Er zit genoeg
mededogen in pedagogen. Maar kunnen en
willen zij de feiten zodanig benoemen en
gebruiken dat deze van invloed zijn of
kunnen zijn op de toekomst. En wat moet
je dan weten?

Een samenleving opvoeden (Het pleur op
van Mark?), een organisatieverband
opvoeden (modieuze ‘co-creatie’ in
kalibreer-sessies?) en kinderen en
volwassenen opvoeden (laat iedereen
zichzelf zijn?). De vraag is dan wat weten
we ten behoeve van deze pedagogische situaties? Weten we meer dan politiek en
beleid graag wil horen? Weten we meer dan
de gemiddelde ouder naar voren kan
brengen over de omgang met zijn kinderen
en misschien ook wel over de omgang met
vorige generaties? Weten pedagogen meer
dan de redelijke leek? Of is het ook maar
een mening?
Bildung is een vooral Europees pedagogisch begrip waarmee wordt geprobeerd
het wat en in mindere mate het hoe van
opvoeden van kinderen (tegenwoordig ook
wel volwassenen) te duiden. Bildung
verwijst meer naar de inhoud van opvoeden
dan naar de methode. In Bildung gaat
vooral om het debat over het ware, het
goede en het schone. Bildung bestaat al
enkele millennia en heeft een nogal Duitse
en klassiek filosofisch traditie. Bildung
lijkt niet over feitelijk waarheid te gaan.
Het gaat meer om ideologie. Een feit is wel
dat Bildung historisch gezien zeker heeft
bijgedragen aan nationalistische en
religieuze stromingen onder Bildung-gelovigen. Het discours van Bildung kent geen
einde, is en blijft een intellectuele uitdaging in de richting van vrijheid, gelijkheid
en broederschap. Postmoderne Bildung
biedt gelukkig ruimte aan het aan de orde
stellen van onderliggende processen en
transities naar veranderende empirische
werkelijkheden.

In tegenstelling tot Bildung heeft het
begrip transformatie nadrukkelijk een
Angelsaksische (Amerikaanse) achtergrond. In deze traditie gaat transformatie
om hoe geven we met elkaar de (Nieuwe)
wereld en werkelijkheid vorm. Welke
toekomst willen wij – ondanks onze
enorme onderlinge tegenstellingen –
al doende pragmatisch onderzoekend
omgaand met het heden en verleden,
realiseren. Transformatie verwijst niet
zozeer naar inhoud maar wel naar
permanente verandering in samenwerkende praktijken. Transformatie gaat
vooral over leren en het debat gaat over
wat, waarom en hoe mensen (vooral niet)
leren en ontwikkelen. Leren is voor
transformatie urgent. Interesse in
transformerend leren bestaat slechts
enkele decennia. De theorie van transformerend leren is empirisch gefundeerd en is
een zoektocht naar de grenzen aan
menselijke vrijheid en mogelijkheden.
Postmodern aan transformatie is dat
niemand weet waar en wat de praktijken
ons brengen als het gaat op de toekomst.
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Terug naar de Pedagogiek. Ergens tussen
Bildung en transformatie in. Ergens
tussen verleden en toekomst bevindt zich
het ‘object’ van de Pedagogiek. Ik wil ervoor
pleiten tegen dit object anders aan te kijken
dan gebruikelijk is bij pedagogisch
handelen in actuele dynamische situaties.
Een meer klinische praktijkbenadering van
pedagogische situaties ligt voor mij bij het
werk van de bioloog Bateson (1904-1980).
Hij kijkt vooral anders aan tegen het
wetenschappelijk denken van mensen over
organische, biologische systemen. Hij gaat
ervan uit dat door conceptualisering wij het
object (bijvoorbeeld het mishandelde kind)
onttrekken aan zijn natuurlijke, persoonlijke, sociale en culturele omgeving en
daarmee onttrekken aan het ordeningsprincipe erachter. Het gaat voor Bateson bij
kennis dus niet zozeer om de inhoud van
het concept maar om ‘het verbindende
patroon’ dat een omgeving biedt. In zijn
boek ‘Step to Ecology of Mind’ verruilt en
verruimt hij onze traditionele wetenschappelijke empirische kennisgerichtheid op
objecten voor kennisgerichtheid op
relaties. “Zo bracht hij een unieke synthese
tot stand tussen het geest- en materiebegrip, een synthese die, zoals hij graag
benadrukte, mechanisch noch bovennatuurlijk is” (Capra, 1988). Iets vergelijkbaars is overigens ook te vinden bij Jarvis
(2006, p. 26), namelijk: “Mental properties
are nothing over and above physical
properties (emotions are not less valuable
than thoughts or the other way around)”.

Pedagogiek als kennisgerichtheid op
relaties heeft per definitie mededogen.
Het pleur op van Mark Rutte valt goed te
plaatsen in de context van de actualiteit
van het moment. Dat het merendeel van
onze collega’s gedwongen co-creërend zijn
gaan kalibreren moet je met mededogen
bezien als je ieders individuele context erin
betrekt. “Laat iedereen zichzelf zijn” (of de
tirannie van het modegevoelige begrip
identiteit) valt tenslotte eveneens goed te
duiden in het licht van de individualistische globale samenleving. Dit betekent dat
pedagogen degenen zijn die de feiten over
dergelijke situaties juist niet uit de weg
moeten gaan en moeten benoemen maar
altijd met mededogen.
Theo van Dellen
Theo van Dellen
Juni 2018
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Het vrouwenoverleg
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig had het aantal mannen,
binnen de Vakgroep werkzaam, zeker nog een groot overwicht ten
opzichte van de medewerksters. Als je keek naar het aantal
vrouwelijke studentes ten opzichte van de mannelijke studenten
dan kan rustig worden gesteld dat de dames meer en meer de
overhand kregen. En het was ook de tijd dat her en der de
vrouwelijke studenten zich opwierpen te komen tot vrouwenoverleg binnen de diverse studierichtingen, dus ook binnen de
orthopedagogiek.
Een vijftal studentes nam het voortouw, te weten Carla Gooren,
Janneke Holtkamp, Emma Polter, Ellen Loykens en Lies
Terpstra. Ze riepen de medestudentes op mee te doen aan een
‘vrouwenoverleg voor Orthopedagogiek’ dat de eerste keer zou
gaan plaatsvinden aan de Oude Boteringestraat in de studentenruimte op de tweede verdieping. Een ruimte die trouwens
zwaarbevochten was binnengehaald door de studentenfractie
binnen het vakgroepsbestuur. Na ruim twee jaren in het nieuwe
pand had men een eigen ruimte waar men terecht kon.
Het eerste overleg stond gepland voor woensdag 29 oktober 1980.
In de aankondiging had het vijftal ook een doelstelling opgenomen: ‘De bedoeling is van dit overleg een coördinatiepunt te
creëren voor alle activiteiten met betrekking tot de positie van
meisjes en vrouwen binnen de orthopedagogiek’. Niet alleen was
het doel een vrouwenoverleg binnen de studierichting te creëren,
maar ook dienden er contacten op subfacultair en hoger te
worden gelegd.

Tijdens het eerste overleg kwamen onder meer de volgende
punten aan de orde: de oprichting van vrouwenstudiegroepen en/
of discussiegroepen. Dit vooral voor die studentes die geïnteresseerd waren in de situatie van meisjes en vrouwen met wie zij in
de toenmalige toekomst als orthopedagoge te maken zouden
krijgen of die geïnteresseerd waren in hun eigen situatie binnen
de vakgroep.
In de oproep richting de studentes werden ook de scribenten
opgeroepen die zich bezighielden met onderzoek op het gebied
van de vrouwenstudies dan wel daar plannen voor hadden. Eraan
toegevoegd werd tevens dat men (het vijftal) bezig was literatuur
te verzamelen over het onderwerp vrouwenstudies en de
informatie vast te leggen in een kaartsysteem, die in de studentenruimte een plek zou krijgen, zodat eenieder over deze
informatie zou kunnen gaan beschikken.
En daadwerkelijk kwam er een groot aantal studentes op deze
aangekondigde bijeenkomst af en werd de oproep een succes. Wel
andermaal een duidelijk tijdsbeeld, gelet het gegeven er nog geen
sprake was van de aanwezigheid van computers om data te verzamelen en op te slaan.
Hans Knot
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