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Beste Alumni,
We hopen dat jullie allen in goede
gezondheid zijn. Het zijn bijzondere
tijden voor een ieder persoonlijk
en voor velen van jullie ook door de
uitdagingen die het werken onder
deze nieuwe omstandigheden met
zich meebrengt.
In het juni 2020 nummer van
het Alumniblad vinden jullie het
persoonlijke verhaal van Sophie
Bouwman, die een kliniek oprichtte
voor mensen met een post-trauma
tische stressstoornis (PTSS). Ook
vragen we jullie aandacht voor het
verhaal van Jonathan Leipoldt die zijn
ervaringen als AIO met ons deelt. In
verband met zijn project was er een
samenwerking met de Norwegian
University of Science and Technology
(NTNU) en verbleef Jonathan daar
ook een jaar. Verder veel nieuws
van de twee Basiseenheden en twee
verhalen uit de oude doos. Maar ook
een dringende vraag: de opleiding
orthopedagogiek verheugt zich het
komende jaar over een grote mate
aan belangstelling en we zijn nog
dringend op zoek naar stageplekken.
Kun jij ons helpen? Lees meer
hierover in dit nummer.
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 HKnot@home.nl
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Een alumni haar loopbaan:
Sophie Bouwman
Ze had een goed idee, en dat voerde ze uit. Dit is de
waarschijnlijk kortste versie van het verhaal over de
totstandkoming van Trauma Centrum Nederland
(TCN) in Vorden. Sophie Bouwman (35), directeur
Zorg en mede-eigenaar, opende in november 2018 na
een jaar praktische voorbereiding ‘haar’ kliniek,
waarin wekelijks achttien cliënten klinisch en zes
cliënten in dagbehandeling intensief worden
behandeld voor een post-traumatische stressstoornis (PTSS).
Nu de wat uitgebreidere versie van het ontstaan van
TCN. Als orthopedagoog werkte Sophie, na haar
afstuderen in Groningen in 2008, veel met getraumatiseerde mensen die complexe zorg nodig hadden. Nadat ze ervaring opdeed met diverse behandelmethoden in verschillende instellingen, kwam
ze tot de conclusie dat de behandeling van PTSS in
Nederland beter kon.
‘Ik zag vooral behandelaanbod dat erg eenzijdig op
het mentale gedeelte was gericht, op het hoofd dus.
Maar ik ben ervan overtuigd dat er meer nodig is om
trauma’s te kunnen verwerken. Trauma slaat zich
niet alleen op in het hoofd, maar ook in het lichaam.
Onze benadering bestaat dan ook uit een geïntegreerde behandeling van hoofd en lijf. We gebruiken
daartoe een combinatie van richtlijnbehandelingen.
Waar normaal EMDR en exposure ingezet wordt,
bieden wij ook beeldende therapie, psychomotore
therapie en lichaamswerk aan. Je wilt dat mensen
zo snel mogelijk hun leven terug hebben, dat je
zoveel mogelijk leed bespaart. Niet alleen voor de
cliënt zelf, maar ook voor hun systeem. Dat kan
alleen maar als je hoofd en lijf tegelijkertijd behandelt. Uit cijfers naar aanleiding van de vragenlijs-

ten, die we onze cliënten voorleggen op de dag van
aankomst, de dag van vertrek en na drie maanden
(ROM-methode), blijkt dat tachtig procent van de
mensen na een behandeling bij ons PTSS-vrij is. ’
Behandelprogramma
Cliënten verblijven acht of vijftien dagen intern bij
TCN voor een klinische behandeling. In het geval
van de dagbehandeling is dat vier of acht dagen. Het
aanbod van de therapieën is in beide gevallen gelijk,
maar de klinische cliënten hebben de holding van
de kliniek nodig, inclusief verpleegkundige staf die
dag en nacht aanwezig is.
Het behandelprogramma bestaat dagelijks overdag
uit twee individuele sessies bij de psycholoog, twee
groepssessies beeldende therapie en twee groepssessies psychomotore therapie. ’s Avonds volgen
nog een uur ontspanning en een uur psycho-educatie. In aparte extra individuele sessies spelen ook de
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lichaamstherapeuten een belangrijke rol
bij de behandeling van de cliënt. De regiebehandelaren, psychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten bespreken de
ontwikkeling van de cliënten drie keer per
dag in een multidisciplinair overleg. Zo
kunnen zij waar nodig snel het programma
van de cliënt finetunen. Deze werkwijze
zorgt ervoor dat alle disciplines met elkaar
meedenken over hoe een cliënt nog beter te
kunnen helpen.
Op de laatste dag van de opname wordt het
systeem betrokken. Ouders, het gezin,
hulpverleners, begeleiders of goede vrienden doorlopen dan samen met de cliënt de
behandelsessies van die dag.
De systemische kijk op de behandeling
komt volgens Sophie uit haar orthopedagogische achtergrond. Ook haar kijk op gedrag
komt daar vandaan. ‘We kijken hier vooral
naar de functie van het gedrag, en wie de

mens is achter het gedrag. Het zegt iets
over hoe mensen zich voelen en vaak niet
over wie ze zijn. Dat heb ik wel echt meegekregen uit mijn studie orthopedagogiek.’
‘We kijken heel goed naar wat elk individu
nodig heeft in zijn behandeling’, aldus
Sophie. ‘We kijken ook bij cliënten: wie
past er het beste bij als behandelaar. Heeft
iemand veel baat bij bijvoorbeeld een sterk
lichaamsgerichte benadering, dan zorgen
we dat hij behandeld wordt door therapeuten die daarin zijn gespecialiseerd.
We hebben ook programma’s ontwikkeld
voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld
voor de LVG-doelgroep. Daar komt, nu het
centrum na anderhalf jaar goed loopt,
steeds meer ruimte voor. Onlangs heeft een
werkgroep van collega’s een programma
ontwikkeld voor medewerkers in de zorg
die door hun werk getraumatiseerd zijn
geraakt. Daar word ik dan heel blij van.’

Huiselijke sfeer
In november 2017 begon Sophie met de
concrete uitvoering van haar plannen. Om
te beginnen moest de financiering natuurlijk rondkomen. Ze trof al snel een aantal
investeerders dat zei: ‘laten we het maar
doen!’ Daarna begon de zoektocht naar er
een pand, waarin genoeg ruimte was om
alle cliënten onder te brengen in een eigen
kamer met eigen sanitair. Ze stuitte op een
voormalig klooster in het dorp Kranenburg, een paar kilometer van Vorden in de
Achterhoek.
‘We zochten een pand in een omgeving
waar je zowel binnen als buiten echt de
ruimte hebt en waar het rustig was. Een
plek waar cliënten zich op hun gemak en
veilig kunnen voelen, want veiligheid is
natuurlijk een voorwaarde om de behandeling te kunnen laten slagen. Ik vond het
daarom belangrijk dat we een huiselijke
sfeer zouden creëren, het tegenovergestelde van het kille dat je in veel instellingen ziet. Daar zijn we goed in geslaagd. De
inrichting is op een prettige manier rustig,
er is zowel binnen als buiten veel groen.
Maar wie vooral de huiselijke sfeer bepalen, zijn onze ‘kookdames’ die elke dag
verse maaltijden koken voor de cliënten, en
de collega’s van hospitality die de verzorging van de kamers op zich nemen. Of die
een boodschap doen voor de cliënt of ze een
knuffel geven als dat nodig is.’
Terugblik op de eerste anderhalf jaar
Sinds de opening van TCN in november
2018, is er veel gebeurd volgens Sophie. ‘Om
te beginnen denk ik nu: hoe heb ik het
zonder noemenswaardige ervaring als
ondernemer voor elkaar gekregen? Natuurlijk gaat het opstarten van een bedrijf met
vallen en opstaan. Maar vooral doordat we
al die tijd zoveel positieve cliënten hadden,
maakte het dat ik de moed erin bleef
houden.
Ik heb vooral, samen met natuurlijk heel
veel anderen, heel erg hard gewerkt. En
kom er nu eigenlijk pas achter hoe groot
het project eigenlijk is geworden. Er werken inmiddels bijna honderd mensen bij
ons.’
Terugkijkend op de afgelopen tijd zegt ze:
‘Ik had voordat we begonnen ontzettend
gehoopt dat we mensen weer een stuk
kwaliteit van bestaan zouden kunnen
geven en mensen gelukkiger konden
maken. En dat dat ook in de praktijk zo
blijkt te zijn, is natuurlijk waar je het
allemaal voor doet. We hebben voor veel
mensen echt het verschil gemaakt. Dat
blijven we natuurlijk in de toekomst even
hard nastreven.’
‘Een positieve ontwikkeling op een heel
ander vlak sinds we begonnen, is dat
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verzekeraars ons inmiddels contracten
geven voor onze klinische behandeling.
Terwijl het in Nederland juist de tendens is
om alleen ambulante behandelingen te
vergoeden. Ze zien in dat wij het dusdanig
goed doen met onze klinische zorg, dat ze
voor ons daarom soms andere keuzes
maken. Ook grote verzekeraars. Dat maakt
dat voor ons de continuïteit om klinisch te
kunnen blijven behandelen is gewaarborgd. En dat is natuurlijk echt heel fijn,
want we willen geen onderscheid hoeven
maken in wie je wel en niet kunt behandelen op basis van hun financiële situatie of
de polis die ze bij een verzekeringsmaatschappij hebben afgesloten. Iedereen moet
bij ons terecht kunnen.’
Grote betrokkenheid
Wat in de afgelopen anderhalf jaar ook is
opgebouwd, is de samenwerking en de
onderlinge sfeer tussen de collega’s. ‘Alle
medewerkers krijgen de kans om te doen
waar ze goed in zijn, en die specifieke
kwaliteiten zetten we ook gericht in bij de
behandeling. Zonder uitzondering zijn alle
collega’s betrokken en warm en vol passie
over hun werk en de doelgroep die we
behandelen. Ze werken met een enorme
gedrevenheid en liefde voor het vak met
onze cliënten. Een cliënt beschreef het
onlangs als volgt: ‘Ik zat niet tegenover een

behandelaar, maar ik zat tegenover een
ander mens. En toevallig was ik degene die
de hulp nodig had, en zij degene die de hulp
gaf.’
Elk lid van het team heeft zijn eigen rol in
het geheel die heel goed bij hem/haar als
persoon past. We werken niet vanuit
hiërarchie, maar vanuit een hele platte
organisatie waarin iedereen gelijkwaardig
is. Iedereen is lief en warm. Ik geloof niet
in de hele afstandelijke klinische zorg.
Cliënten en medewerkers noemen elkaar
bij de voornaam. En wat mij betreft is de
schoonmaakster net zo waardevol als de
psychiater.
Toekomst
Nu TCN de opstartperiode is ontgroeid,
komt er tijd voor nieuwe ontwikkelingen
en het mogelijk nog aanscherpen van de
huidige behandeling.

Sophie: ‘Ik ben heel druk bezig met het
bedenken van nieuwe stappen die we
kunnen zetten. Op termijn wil ik graag
uitbreiden richting jeugd, en andere
specifieke doelgroepen. Ook onderzoeken
we momenteel of het mogelijk is om samen
met andere organisaties behandelgroepen
te vormen, waarin we complementair aan
elkaar behandelingstrajecten aanbieden.
Het wordt nu tijd om de expertise en de
sfeer, die we hebben opgebouwd als team,
te gaan delen met andere organisaties. De
samenwerking op te zoeken, met als doel
dat de zorgduur vermindert. Zodat mensen
korter problemen hebben en het de maatschappij daarnaast uiteindelijk minder
geld kost.’
‘Het ondernemen in de zorg is me de
afgelopen anderhalf jaar goed bevallen.
Vooral omdat je heel snel het verschil kunt
maken, en dáár ga je voor. PTSS is goed te
behandelen en soms is er een lange adem
voor nodig, maar ik vind dat mensen recht
hebben op een beter leven. Ik zie het echt
als een verplichting om mensen daar in te
ondersteunen en te helpen.’
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Afscheid Harjo Knijff
Op vrijdag 15 november 2019 nam drs. Harjo Knijff afscheid van de
Basiseenheid Orthopedagogiek: gedrag, opvoeding en kinderrechten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
Harjo Knijff werkte sinds 1979 bij de opleiding tot orthopedagoog
en heeft in zijn carrière diverse taken uitgevoerd. Om enkele te
noemen: studieadviseur, coördinator van verschillende activiteiten en studieonderdelen van het studieprogramma, onderzoeker
op het terrein van de zeer moeilijk opvoedbare kinderen en de
diagnostiek ten behoeve van deze doelgroep, deelname aan verschillende bestuurlijke activiteiten ten behoeve van de inrichting
van de opleiding en natuurlijk niet in de laatste plaats: docent.
Een rode draad door zijn carrière was de orthopedagogische
diagnostiek. Dat zat destijds al als kerntaak in zijn aanstelling en
is in vrijwel alle onderwijs, waarbij hij betrokken was, wel aan de
orde gekomen. Vooral de link tussen de in de opleiding behandelde theorie en de in de praktijk uitgevoerde diagnostiek was een
blijvend aandachtspunt in het onderwijs. De laatste jaren kreeg
dit steeds meer vorm om de door de beroepsvereniging NVO
gevraagd competenties van de orthopedagoog een plek te geven in
het onderwijs van de opleiding en daarmee te werken aan de
academische en klinische vaardigheden van de orthopedagogen,
die de opleiding aan het werkveld afleverde.
In het kader van dat thema was er voor gekozen om op vrijdagmiddag 15 november 2019 van 14.00-16.00 uur een symposium te
houden in de Snijderszaal van GMW over de Orthopedagogische
Diagnostiek. Verschillende sprekers gingen in op de relatie tussen
de diagnostiek als thema in de opleiding en de diagnostiek in het
werkveld waar de opleiding contact mee heeft.

Sprekers tijdens het symposium waren Dr. Wendy Post met als
thema: “De opleiding als start”. Dr. Jelle Drost met als titel van zijn
lezing: “Van terug- naar vooruitkijken: van psychodiagnostiek
naar orthopedagogische diagnostiek”. Dr. Elianne Zijlstra met
“Orthopedagogische diagnostiek: de meerwaarde van een contextueel perspectief” en Anne-Marie Snoek-Voorendt: “De orthopedagogische praktijk Asgard”. Daarna volgde het afscheidscollege
van drs. Harjo Knijff: “De weg van praktijk naar theorie en terug”.
Na het symposium was er een receptie.
We hopen dat Harjo nog vele jaren van zijn welverdiende pensioen
mag genieten in goede gezondheid.
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■ Aanwezigheid van collega’s op de

manifestatie ‘Let’s Gro: Het simuleren van
doofheid en blindheid met blinddoeken en
koptelefoons wordt binnen zorgorganisaties veel gebruikt om ouders, familieleden,
begeleiders en leerkrachten van kinderen
en volwassenen met deze beperkingen een
idee te geven hoe het is om hiermee te
leven. We weten echter niet precies wat de
impact is van simulatieoefeningen. Vanuit
de RUG hebben Saskia Damen en Marja
Cantell met twee masterstudenten orthopedagogiek onderzoek naar deze vraag
gedaan op het Festival Let’s Gro!’
Vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019
stonden ze op het festival met een ‘deafblind experience ruimte’. Bezoekers konden
uitproberen hoe het is om doof en blind te
zijn. Dit onderdeel van Let’s Gro vond
plaats in het gebouw van het Kunstcentrum aan de Sint Janstraat in Groningen.
https://www.ukrant.nl/als-de-wereld-eenarmlengte-groot-is/ en
https://www.facebook.com/universiteitskrant/videos/570001860205108/?t=9
tverk/kognitionsnatverk/

beelden van wat je kunt doen omtrent
differentiatie in de klas. Het was een
inspirerende sessie!
https://www.rug.nl/gmw/pedagogical-and-educational-sciences/research/
differentiatie

■ Op 27 november was er een item op RTV

Drenthe, waarbij Professor Alexander
Minnaert kritisch commentaar gaf. Peuters
in de gemeente Meppel, die niet naar een
kinderdagverblijf zijn geweest, beginnen
op de basisschool nog te vaak met een
achterstand volgens onderwijsinstanties
in de stad. Daarom is hard gewerkt aan een
gezamenlijk overdrachtsformulier met
informatie over de kinderen om op tijd
aandachtspunten in de ontwikkeling te
kunnen vaststellen. Dat formulier wordt
ingevuld door de ouders zelf, met hulp van
een deskundige. Kijk en luister naar het
item:
https://www.rtvdrenthe.nl/
nieuws/154690/Hoogleraar-orthopedagogiek-kritisch-op-overdrachtsformulier-peuters-gemeente-Meppel

■ Op donderdag 28 november 2019 was het
tijd voor de Docent van het Jaar verkiezing!
Drie GMW-docenten streden om de titel:
Liesbet Heyse, Laura Batstra en Anastasios Sarampalis.

Tijdens de verkiezing werden de docenten
ieder voorgesteld door een student, die in
een korte pitch uiteenzette waarom hun
docent dé docent van het jaar diende te zijn.
Vervolgens gaven de docenten een minicollege. Een vakjury, bestaande uit studenten
en docenten, koos de winnaar. De bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijke
borrel.

Let’s Gro

■ Op 2 november 2019 was er een interactieve presentatie door Alianne Bakker,
bijgestaan door Bodien Grijpstra van de
CSG Liudger. Differentiatie binnenstebuiten: factoren die een rol kunnen spelen bij
succesvolle differentiatie in de klas.

In deze sessie werden de eerste resultaten
van het onderzoeksproject ‘Differentiatie
binnenstebuiten’ uitgelicht. Welke factoren spelen een rol bij succesvolle differentiatie? Wat kan jouw school of leidinggevende hierin betekenen? En wat kun je als
docent zelf doen om differentiatie te doen
slagen? Aan de hand van een aantal stellingen en casussen uit de praktijk werden
bovenstaande vragen toegelicht. Daarnaast
gaf één van de docenten, die heeft deelgenomen aan het project, een aantal voor-

De winnaar werd dr. Laura Batstra van de
Basiseenheid Orthopedagogiek Gedrag,
Opvoeding en Kinderrechten. ‘Ik voel me
schuldig.’ Zo begon Laura haar verhaal
tijdens de ‘docent van het jaar verkiezing’
van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, waar ze, hoe ironisch, een
minicollege gaf over de onzin en schadelijkheid van wedstrijdjes.
De studenten van de opleiding Orthopedagogiek kozen Laura als beste docent van de
opleiding. Vervolgens ging de ‘strijd’ van
Laura door binnen de faculteit. Voor Laura
Batstra gaf deze wedstrijd een uitgelezen
podium om haar punt te maken over de
huidige prestatiemaatschappij en de
negatieve gevolgen daarvan, waarvan ze
nota bene zelf in het middelpunt stond.
De aanwezigen werden meegenomen in het
kritische verhaal, maar ook vooral aan het
lachen gemaakt door de mooie voorbeel-

Docent van het Jaar verkiezing

den, die Laura gebruikte, en haar zelfspot.
En als kers op de taart werd Laura aan het
einde van de rit als winnaar van de faculteit GMW gekozen door de jury.
Het leukste van het evenement was eigenlijk dat er drie fantastische docenten
stonden (en er zijn er vast nog veel meer),
en daarnaast is Laura heel blij met het feit
dat de studenten haar inzet zo waarderen.
Wij als team zijn uiteraard trots op haar
dat ze zoveel anderen weet te inspireren.
Een tijdje later werd de RUG Finale gehouden waar alle winnaars van de faculteiten
mochten strijden om de bokaal ‘RUG
Docent van het Jaar 2019.’ In die finale werd
Laura Batstra tweede. Zie haar presentatie
via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=5UlH6U3TPJQ

■ Congresaankondiging: In de nazo-

mer van 2021 wordt in Zürich, Zwitserland, een vierdaagse conferentie gehouden. Eusarf 2021
Het perspectief van het kind. De ZHAW,
Zürich University of Applied Sciences zal
de XVI European Scientific Association on
Residential & Family Care for Children and
Adolescents (EUSARF) conferentie organiseren en wel van 31 augustus tot 4 september 2021. Eigenlijk was de conferentie in
september van dit jaar gepland, maar door
de Corona crisis is deze tot volgend jaar
uitgesteld.
Het organisatiecomité en het bestuur van
het EUSARF-comité kijken uit naar een
boeiende conferentie.
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Zürich, de grootste stad van Zwitserland gelegen in het hart van Europa - biedt een
uitstekend kader voor de EUSARF-conferentie 2021. De stad staat niet alleen
bekend als het economische en culturele
centrum van het land, maar ook om zijn
beroemde oude stad, het prachtige meer en
het prachtige uitzicht op de bergen, waardoor het ook een charmante en fascinerende plek is voor toeristen en bezoekers.

In de middaguren werd er in een meer
ontspannen sfeer genoten van een lunch en
een uitgebreide stadswandeling, met als
hoogtepunt een bezoek aan het nieuwe
dakterras van Groningen, het Forum.

■ Laura Batstra schreef het boek: ‘Hoe

voorkom je ADHD? Door de diagnose niet
te stellen’. Ze nam het initiatief voor Festival Apaart, voor meer tolerantie voor
mensen die ‘anders’ zijn. En ze bedacht een
plan voor klassikale kinderfeestjes. lees
hier meer:
https://www.rug.nl/news/2020/02/we-zitten-vast-in-het-stoornisdenken

Het erkennen en begrijpen van ‘het perspectief van het kind’ in de praktijk en het
onderzoek doen op het gebied van kinderen jeugdzorg is een kernpunt geworden
voor het bevorderen van het maatschappelijk werk.

■ Binnen de Pedagogische wetenschappen

Niek Frans

De uitdagingen en kansen, die deze fundamentele taak met zich meebrengen, staan
centraal op de XVI internationale
EUSARF-conferentie.
De EUSARF-conferentie 2021 wordt georganiseerd in samenwerking met Amt für
Jugend und Berufsberatung (AJB) Kanton
Zürich, PACH en INTEGRAS.
Vanuit de Basiseenheid Orthopedagogiek:
Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten, zal
men met een grote delegatie het congres
bezoeken en deelnemen aan lezingen en
workshops.
http://eusarf2021.ch/committee/

■ In het dagblad Trouw van 6 januari was
er aandacht voor het promotieonderzoek
van Niek Frans.

Barbara Vollebregt schreef onder meer:
‘Niek Frans (30), van de Rijksuniversiteit
Groningen keek in zijn promotieonderzoek
naar de voorspellende waarde van toetsen.
Die blijkt beperkt te zijn. “Je kunt weinig
zeggen over de toekomstige ontwikkeling
van kinderen door te kijken naar hun
toetsresultaten.” Dat is vreemd, zegt de
onderzoeker, omdat toetsresultaten nu wel
worden gebruikt om toekomstige taal- of
rekenproblemen bij een kind te ontdekken.
Voor het onderzoek heeft hij de taal- en
rekentoetsen van 1800 leerlingen tussen
groep één en het einde van groep vijf
bestudeerd. “Een hele slechte zegt alleen
dat de resultaten op dat moment afwijkend
zijn in vergelijking met wat leeftijdsgenoten scoren”, legt Frans uit. “Het zegt bijvoorbeeld dat je score tot de laagste 25
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procent behoort, maar niet of dat een risico
vormt voor jouw eigen reken- of taalontwikkeling.” Lees hier meer
https://www.trouw.nl/onderwijs/toets-opjonge-leeftijd-zegt-niets-over-de-ontwikkeling-van-een-kind~ba610407/

■ Op donderdag 20 februari bracht een

afvaardiging van de Carl von Ossietzky-Universität uit Oldenburg (Duitsland),
onder leiding van Professor dr. Gisella C.
Schulze, tezamen met een vertegenwoordiging van de Universiteiten in Osaka
(Japan), onder leiding van Associated
Professor Kemma Tsujino, een bezoek aan
Orthopedagogiek aan de Grote Rozenstraat.
In de ochtenduren werd een aantal lezingen gegeven door achtereenvolgens Prof.
dr. Alexander Minnaert, Judith Loopers
MSc en Dr. Jana-Knot Dickscheit. De
lezingen hadden als onderwerp: ‘motivatie
en drop-out van leerlingen uit het onderwijs’, ‘motivatie van VMBO-leerlingen bij
inclusief onderwijs’ en ‘gezinnen met
meervoudige en complexe problematiek’.

in Groningen is sinds kort het eerste en
enige onderzoeksinstituut ter wereld dat
zich volledig richt op doofblindheid. Hoe
kun je een taal leren als je niet hoort of
ziet? Het onderzoek is, volgens Professor
dr. Marleen Janssen, modern monnikenwerk. Lees hier meer:
https://www.trouw.nl/wetenschap/voorde-goede-verstaander-heeft-de-doofblinde-zo-veel-te-vertellen~b1a5c462/

■ Graag brengen we nogmaals de Acade-

mische Werkplaats EMB, waarin Orthopedagogiek ook participeert, onder de aandacht: ‘De Academische Werkplaats EMB
wil een bijdrage leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinde-

ren en volwassenen met een (zeer) ernstige
verstandelijke en meervoudige beperking
(EMB) en hun gezinnen. De internetsite
van EMB wordt regelmatig bijgewerkt en
hier kun U meer informatie vinden:
https://aw-emb.nl/

■ Een is een Facebook pagina voor stu-

Bezoek aan Forum

denten Pedagogische Wetenschappen en
de alumni. Het doel van deze Facebook
pagina is alumni Pedagogische Wetenschappen van de RUG Groningen evenals
de huidige studentenpopulatie te informeren over vacatures, nieuwtjes en publicaties als ook congressen en gastcolleges en
televisietips. Ook andere geïnteresseerden
zijn welkom in deze groep. Hans Knot is de
beheerder van de groep als zijnde de coördi-

nator alumni Orthopedagogiek Groningen.
Door de pagina te ‘liken’ ontvang je automatisch een bericht als er een nieuwe
update is gemaakt.
https://www.facebook.com/ActualiteitenCollegesEnExcursies/

■ In het april/mei nummer van de Pedagoog, een uitgave van het NVO, was een
uitstekend interview te lezen van ons
collega bij Orthopedagogiek, Saskia
Damen. Zij sprak met Paula Sterkenburg
die sinds 1 juni 2019 bijzonder hoogleraar

‘Mensen met een visuele, of visuele en
verstandelijke beperking; sociale relaties &
ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam
is. De leerstoel werd mogelijk gemaakt
door Bartiméus, een organisatie die zorg en
onderwijs biedt aan mensen met een
visuele beperking. De Vrije Universiteit en
Bartiméus werken al langer samen.

■ Een andere Orthopedagogiek collega uit

Pedagoog. Ze zit in het derde jaar van haar
promotietraject aan de Rijksuniversiteit
Groningen en onderzoekt differentiatiegedrag van docenten in de onderbouw van het
vmbo. Onder meer legt ze uit waarover het
onderzoek gaat; hoe ze tot dit onderwerp is
gekomen en waarom ze voor Orthopedagogiek Groningen koos. Ook gaat ze in op de
vraag waarom nu promoveren en niet later
met er naast een baan als pedagoog.

Groningen, Alianne Bakker, kwam ook aan
het woord in voornoemde editie van de

Publicaties
Voor meer informatie:
https://www.swpbook.com/boeken/10/
justitieel-criminologie-en-juridische-uitgaven/2198/uithuisgeplaatste-jeugdigen

■ Een andere interessante publicatie die
we willen aanprijzen is:

■ Uithuisgeplaatste jeugdigen.

Sleutels tot succes in behandeling en
onderwijs.
Een recent verschenen boek onder redactie
van Annemiek Harder, Erik Knorth en
Chris Kuiper.
Aan dit boek werd naast Erik Knorth,
vanuit de afdeling Orthopedagogiek Groningen door een aantal andere collegae
meegewerkt, namelijk Jonathan D. Leipoldt en Annika Eenshuistra.
De hulp aan uithuisgeplaatste jeugdigen
staat sterk in de belangstelling. Zo is er
veel media-aandacht voor het veelvuldig
overplaatsen van jeugdigen die niet meer
thuis kunnen wonen, de verzwaring in
problematiek en de moeite die het kost om
pleegouders te vinden. Het gaat jaarlijks
om circa 45.000 jeugdigen. Het is dan ook
van belang om goede hulp te bieden. Dit
boek geeft een overzicht van ‘wat werkt’ in
de hulpverlening en het onderwijs.

Rip, J., Zijlstra, E., Post, W., Kalverboer,
M., & Knorth, E.J. (2020). ‘It can never
be as perfect as home’: An explorative
study into the fostering experiences
of unaccompanied refugee children,
their foster carers and social workers.
Children and Youth Services Review, 104924.
doi:10.1016/j.childyouth.2020.104924.
Het artikel kan via de volgende link worden
gelezen alsook via pdf file worden gedownload.
https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0190740919313702?via%3Dihub

■ NEW BOOK – Decision Making and

Judgment in Child Welfare and Protection: Theory, Research and Practice
By Ortho colleagues Mónica López López &
Erik Knorth
Professionals working in child welfare and
child protection are making decisions with
crucial implications for children and
families on a daily basis. These decisions
are intended to help achieve the best
interests of the child, but unfortunately,
they can sometimes also doom children
and families unnecessarily to years of pain
and suffering. Surprisingly, despite the
central role of judgments and decision
making in professional practice and its
deep impact on children and families, child
welfare and protection training and research programs have paid little attention to
this crucial aspect of practice.

This book edited by Fluke, López López,
Benbenishty, Knorth and Baumann (Oxford
University Press, 2020) represents the
aspiration to fill a critical gap in the child
welfare and protection research, while
providing an up-to-date resource for
practitioners and policy makers. It provides the reader with the ideas, methods and
tools to improve their understanding of
how context and decision maker behaviors
affect child welfare and protection decision
making, and how such knowledge might
lead to improvements in decision making.
This book is thus intended for academic
researchers and graduate students in
orthopedagogy, social work, psychology,
and related disciplines. From a professional perspective, we also hope that child
welfare managers, administrators, and
senior practitioners will find this book an
excellent resource for reflecting on their
decision-making processes at a personal,
organizational, and policy level.
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Het mysterie van de verdwenen ponskaarten
In 1964 zat ik in klas 3 van de Cort van der
Lindenschool in de Violenstraat te Groningen en werden in het najaar de leerlingen
in de gelegenheid gesteld een bezoekje te
brengen aan de Grote Appelstraat. Daar
was toen het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit gevestigd. Een wandeling van
een vijftal minuten bracht ons bij het
gebouw waar het toen grootste rekenwonder van Nederland stond opgesteld.
Ik dacht er even aan toen ik het volgende
berichtje terugvond in de krant van 16
maart 1964: ‘In een verhuiswagen uit de
Duitse stad Konstanz heeft het afgelopen
weekend voor een waarde van 3 miljoen
gulden op de Groninger Ossenmarkt
gestaan. De wagen bevat de complete
Telefunken TR4 rekeninstallatie voor de
Groninger Rijksuniversiteit. Vandaag is
men begonnen met de opbouw van dit
supersnelle rekenmonster, dat gemiddeld
het rekenwerk 500 maal sneller kan verrichten dan de oude – tot dusver gebruikte
– Zebra rekenmachine.
In het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit zal waarschijnlijk reeds over ongeveer
zes weken het apparaat in vol bedrijf
kunnen zijn. De rekeninstallatie, die na
opbouw de grootste in Nederland zal zijn,
verrichtte bij een test in een minuut een
berekening waar de oude machine een hele
nacht voor nodig had. Een regeldrukker
(printer) drukt de resultaten met een
snelheid van 20 regels (van 120 cijfers en/of
letters elk) per seconde af.’

Dat was dus jaren voordat ik besloot te
gaan voor een baan bij de universiteit en
terecht kwam bij Orthopedagogiek aan de
Grote Rozenstraat 15. Uiteraard had men
daar ook te maken met het rekencentrum,
want berekeningen per eigen computer
was nog enkele jaren uit den boze en dus
dienden rekengegevens ingevoerd te
worden via een zogenaamde ponskaartenmachine. Daarvoor was een speciale
medewerker ingehuurd die vrijwel niets
anders deed dan het invoeren van gegevens. Als al deze gegevens waren ingevoerd
en hij een akkoord kreeg van de betreffende
medewerker – waarvoor hij de gegevens
invoerde – dan zorgde de ponstypist ervoor
dat de ponskaarten ter verwerking naar het
Rekencentrum gingen. Inmiddels had het
Rekencentrum al een nieuwe locatie
gekregen op het Universiteitscomplex in
een deel van de wijk De Paddepoel, later
bekend als het Zernikecomplex.
Uiteraard werden daar vanuit allerlei
instituten de dozen met ponskaarten
aangeleverd en kon het dus wel eens goed
misgaan. Het was op 24 november 1977
toen er een advertentie verscheen in de UK
(Universiteitskrant) waarin melding werd
gemaakt van de verdwijning van 7 dozen
met ongeveer 14.000 ponskaarten. Alle
informatie over de vermissing kon worden
gemeld aan Mej. A. Muntinga van de
Centrale Administratie van de subfaculteit
P.A.W. De toenmalige beheerder van de
subfaculteit, drs. Aart te Velde, had maatregelen genomen en een andere persoon

dan de ponstypist, annex rekenwonder,
ingeschakeld om alles te regelen rond de
zoekactie naar de vermiste ponskaarten.
Toch vond ik in het archief van Orthopedagogiek een document terug, uitgeprint op
een zogenaamd kettingformulier, dat
geschreven is door de betreffende ponstypist en rekenwonder Roel van de Veen. Hij
meldde daarin dat hij op een vrijdagmiddag
drie dozen, waarin kleinere dozen, met
ponskaarten in de hal van het Rekencentrum plaatste en vervolgens de vervoersdienst verzocht deze dozen te vervoeren
naar het instituut, dat toen gevestigd was
aan de Grote Rozenstraat 15.
Bij telefonisch contact met de vervoersdienst van de universiteit werd aan Roel
van de Veen verteld dat de wens tot transport pas op de daaropvolgende maandag
kon worden uitgevoerd, hetgeen hem niet
deerde. Na het weekend uitvoeren van de
opdracht betekende voor Roel van de Veen
dat de volgende dinsdag wel achter de
voordeur de kaarten te verwachten waren,
maar in plaats van de verwachte drie grote
dozen stond slechts één grote doos achter
de deur. Roel van de Veen dacht dat de rest
nog zou komen, maar helaas het wachten
was tevergeefs. Uiteraard werd door van
Roel van de Veen contact opgenomen met
de vervoersdienst waaruit hij leerde dat er
door de chauffeur slechts één doos voor
transport was aangetroffen. De grote vraag
was vervolgens waar de ontbrekende dozen
met ponskaarten waren gebleven.
De vermiste ponskaarten bevatten belangrijke onderzoeksgegevens van ondermeer
het L.B.O. en I.T.O.-onderzoek van Roel de
Groot en Rimmert van der Kooij. De meeste
tijd van zijn werk besteedde Van de Veen
aan het uitwerken van rekenopdrachten
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voor ondermeer toenmalige collega Gerard
Kema. In zijn aantekeningen meldde hij
dat er roerige tijden waren binnen de
afdeling en dat vooral de verhouding van
voornoemde Kema en Van der Kooij bij
lange na niet optimaal was. Hij ging zelfs
zo ver door te stellen: ‘Door de onderlinge
collegialiteit tussen Van der Kooij en De
Groot wordt al gauw vermoed, dat iemand
de ponskaarten bewust heeft ontvreemd.
Als directbetrokkene voel ik mij aangesproken, echter doordat ik mij van het begin
loyaal heb opgesteld jegens alle betrokkenen, leidt het tot een andere veronderstelling.’
Hij stelde verder dat er zelfs beweerd werd
dat een andere persoon betrokken zou zijn
bij de verdwijning maar dat dit op geen
enkele grond bewezen kon worden. De
conclusie van Roel van de Veen was dat hij
niemand kende die hij tot een dergelijke
actie aansprakelijk achtte. Feit bleef voor
hem dat het mysterie de gemoederen van
de betrokkenen danig verhitte maar gelukkig bleef het daarbij. Ook verrichtte Van de
Veen speurwerk op andere adressen, echter
ook dat zonder resultaat.

Er kwam een aantal reacties binnen op de
eerdergenoemde advertentie, die voornamelijk hilarisch waren en gericht aan de
ponsspecialist. Maar een andere reactie
kwam enkele dagen later toen Roel van de
Veen, destijds woonachtig aan de Spirealaan in Groningen, plotseling bezoek kreeg
van een manspersoon die hem stond op te
wachten bij thuiskomst. Deze man vertelde
hem, in het geheim, dat hij iemand kende
die op een dweepzuchtige manier allerlei
zaken verzamelde die betrekking hadden
op het nieuwe in de wereld: computers.
Daarbij zou het gaan om onderdelen van
computers tot en met het verzamelen van
ponskaarten.
De persoon in kwestie vertelde dat de
verzamelaar ook werkzaam was bij de
universiteit en nogal verstrooid overkwam.
Hij was nog niet in de gelegenheid geweest
te traceren waar deze persoon woonachtig
was. Wel sprak hij over het gegeven dat er
sprake kon zijn van kleptomanie. De
volgende stap was geweest een poging te
ondernemen om toegang te krijgen tot het
werkgebied van de verdachte persoon, wat
helaas ook niet was gelukt. Een ouderwetse
poging van hacking.

Het werd spannend voor hem want er
gingen dagen voorbij zonder een spoor van
de verdwenen kaarten. Wat wel volgde was
een gesprek met de directie van het Rekencentrum waarbij hij nogmaals werd gewezen op de onbezonnenheid van hem door
vlak voor het weekend een dergelijke
hoeveelheid aan ponskaarten te plaatsen in
de hal van het Rekencentrum.

Jaren later, zo is terug te vinden in de
aantekeningen van de rekenaar, werd er
een opmerking door een collega van het
toenmalige Academisch Ziekenhuis
gemaakt. Ten tijde van de vermissing was
deze persoon langdurig werkzaam op het
Rekencentrum. Hij beweerde dat er tijdens
een interne verhuizing ponskaarten waren
aangetroffen waarvan de herkomst onbekend was. Maar helaas meldde hij tevens
dat de kaarten vernietigd waren en er
destijds niets meer te achterhalen viel.
Afsluitend kan over het mysterie van de
vermiste ponskaarten worden gemeld dat
de ‘vermiste gegevens’ grotendeels in
andere vorm aanwezig waren, namelijk
ondermeer via de bestanden op een magneetband. Zeg maar de uitgelezen versie
van de ponskaarten. Slechts ruim twee
dozen met ponskaarten met in totaal rond
de 3500 kaarten dienden opnieuw te worden geponst aan de hand van zogenaamde
ponsconcepten. Het kostte Van de Veen
gelukkig niet zijn baan maar wel enkele
weken extra werk.

Van de Veen was behoorlijk overdonderd
door de gebrachte informatie en verzocht
deze collega verder te gaan met zijn onderzoek om zodoende toch eventueel in contact te komen met betreffende verwarde
verzamelaar. Tien dagen later ontving hij
het bericht dat de man alsnog betrapt was
tijdens zijn inzamelingen en door de politie
was aangehouden. Van de Veen voegde
eraan toe dat de ponskaarten van Orthopedagogiek echter niet bij hem waren aangetroffen. Tevens veronderstelde hij dat zijn
opsporingsadvertentie mogelijk via zijn
contactpersoon de politie tot actie had
aangezet.
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PROMOTIES BIJ ORTHOPEDAGOGIEK

Vooraankondiging Congres
Op 22 september 2020 vindt het Online congres - Multiprobleemgezinnen – 4de editie plaatst. Deze oorspronkelijk in maart in
Eindhoven geplande conferentie vindt dit keer in een online versie
plaats.
Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat deze keer in het teken van de werkrelatie en communicatie.
Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al hele lastige problemen als ze op zichzelf
staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke
heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin
ook LVB- en / of psychiatrische problematiek. En ga er dan maar
eens aan staan als hulpverlener.

■ 27 februari: Renske de Leeuw
27 februari promoveerde Renske de Leeuw tot Dr. in de Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek, Leren en Ontwikkelen).
Perspectief van leerling onderbelicht bij bevordering sociale
participatie
Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs streven scholen
na dat elke leerling optimale leeruitkomsten behaalt en zich
sociaal goed voelt in de reguliere klas. Het blijkt echter dat leerlingen met gedragsproblemen moeilijkheden ervaren met de sociale
participatie in de klas, zoals acceptatie door klasgenoten.
Renske de Leeuw onderzocht vanuit het perspectief van leerkracht, leerlingen met gedragsproblemen en wetenschappelijke
literatuur hoe sociale participatie gestimuleerd wordt en wat de
behoeften zijn om de sociale participatie te verbeteren.
Het perspectief van de leerling is onderbelicht wat de bevordering
van de sociale participatie in de klas betreft. Het is belangrijk ook
voor dit perspectief aandacht te hebben, omdat leerlingen verschillen in hun ondersteuningsbehoeften en voorkeuren over hoe
én wie de sociale participatie kan verbeteren.
Verder blijkt dat er meer aandacht moet komen voor de uitbreiding van het handelingsrepertoire van de leerkracht om de sociale
participatie van leerlingen te verbeteren. Leerkrachten gebruiken
te weinig verschillende strategieën, wat mogelijk kan leiden tot
een ‘one-size-fits-all approach’. Mogelijk is dit te verklaren doordat
interventieprogramma’s te weinig op zichzelf staande elementen
bevatten. Hierdoor kunnen programma’s moeilijk aansluiten bij
de specifieke (ondersteuning) behoeften van een leerling.
In het onderzoek zijn verschillende leerkrachtstrategieën verzameld en interviewmaterialen ontwikkeld. Deze kunnen gebruikt
worden in de praktijk, om beter aan te sluiten bij de behoeften van
leerlingen met én zonder gedragsproblemen. Dit is van belang om
ervoor te zorgen dat ‘Passend Onderwijs’ ook werkelijk passend is
voor elke leerling.

Het begint er in ieder geval mee dat je contact maakt met deze
gezinnen. Dat valt niet altijd mee, want in veel gevallen hebben
deze mensen al een hele hulpverleningsgeschiedenis achter de
rug en is er vaak scepsis of zelfs wantrouwen tegenover hulpverleners. Om dat wantrouwen te doorbreken is het in de samenwerking met zulke gezinnen belangrijk dat je bij hen aansluit en
samen met hen kunt werken aan gezamenlijk gedragen doelen.
Die zaken zijn allemaal afhankelijk van de mate waarin je erin
slaagt een goede werkrelatie op te bouwen en op een goede, duidelijke en eerlijke manier met hen te communiceren.
Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling,
sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo’s voltrekt, zoals bijvoorbeeld het
geval is bij veel mensen met een LVB? Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen?
Wat zijn ieders rechten en plichten binnen de werkrelatie tussen
een hulpverlener en (leden van) een multiprobleemgezin, zoals
bijvoorbeeld zwakbegaafde mensen of mensen die vanwege een
migratieverleden de Nederlandse taal niet goed beheersen? Hoe
houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van
migrantengezinnen wanneer je met hen in contact treedt en
communiceert? Hoe ga je om met de kansen en risico’s die social
media voor multiprobleemgezinnen en hun hulpverleners met
zich mee brengen? Hoe kun je een ouderbegeleidende positie
innemen bij opvoedingsproblemen binnen multiprobleemgezinnen?
Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun
antwoorden.
Bron: https://www.congresburo.com/aanbod/291/multiprobleemgezinnen-4e-editie.html
Vanuit de Basiseenheid Orthopedagogiek zal oud-collega Jelle
Drost en onze collega Jana Knot-Dickscheit een online lezing
verzorgen.
Dr. Jelle Drost [Rijks Universiteit Groningen] - Werkzame elementen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen
Dr. Jana Knot- Dickscheit [Rijks Universiteit Groningen] - ‘Wat
we weten en (niet) doen’
Inschrijven is nog mogelijk!

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(...)f7-a4ce-69b9354836e9
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Beste alumni,
Dit is een bericht namens de stage-coördinatoren van de master
Orthopedagogiek Groningen. Allereerst hopen we dat het jullie
goed gaat in deze bijzondere tijd. Via deze weg willen we jullie om
een gunst vragen.
Het goede nieuws is dat er ontzettend veel studenten geïnteresseerd zijn in de master Orthopedagogiek aan de RUG. Hier zijn we
natuurlijk heel blij mee, maar de keerzijde is dat het bieden van
stageplaatsen een grote opgave is.
Op dit moment zijn we (nog) niet in staat om alle studenten te
kunnen voorzien van een leuke en leerzame stageplek. We doen er
alles aan om extra stageplekken te werven. We willen jullie bij
deze daarom ook vragen of jullie ons hierbij kunnen helpen.
Ben je zelf in de gelegenheid om een (of meerdere) stagiaire(s) te begeleiden of heb je een collega die dit zou kunnen en
willen doen? Dan horen we dit graag! Mail naar stage.ortho@
rug.nl als je binnen jouw instelling een stageplek kan aanbieden.
De masterstage bestaat uit 3 varianten:
• Parttime jaarstage van september/oktober 2020 – zomer 2021,
ongeveer twee dagen per week
• Fulltime stage van september 2020 – januari 2021, ongeveer vier
dagen per week
• Fulltime stage van februari 2021 – zomer 2021, ongeveer vier
dagen per week
In het kort:
• de student loopt in totaal 560 uren stage
• de maandagen zijn gereserveerd voor onderwijs. Op deze dagen
kan dus geen stage worden gelopen door de student. De stagedagen per week, in het geval van een parttime jaarstage, worden
in overeenstemming met de begeleider gepland.

Inhoudelijk verwachten we dat de stagiaire leerdoelen kan behalen op de volgende domeinen:
• organisatie en beleid;
• diagnostiek;
• interventie/begeleiding;
• professionele en persoonlijke vaardigheden.
Daarnaast dient de stagiaire minimaal 1 integrale casusbeschrijving uit te voeren. Dit wil zeggen dat de stagiaire een cliënt dient
te volgen, waarbij de student zoveel mogelijk zelf doet binnen het
proces van diagnostiek en interventie. De student dient begeleid
te worden door een academisch geschoolde gedragsdeskundige
die minimaal 2 jaar werkzaam is in deze functie en in het bezit is
van de basisaantekeningen diagnostiek. Begeleiding zal gemiddeld 1 uur per 2 weken in de vorm van een begeleidingsgesprek
zijn en daarnaast bestaan uit het superviseren bij het uitvoeren
van de werkzaamheden.
Alvast heel hartelijk dank voor het meedenken. Hopelijk kunnen
we, mede door jullie inzet, alle studenten het komende studiejaar
voorzien van een stageplek! Reacties gaarne naar
stage.ortho@rug.nl

Nieuwe onderzoekster
Ymke Riemersma is vorig jaar begonnen
met een promotieonderzoek, waarover zij
in het kort het volgende meldde:
‘Sinds 2015 is het aantal jeugdigen in
Nederland, dat door problemen thuis en/of
bij henzelf niet thuis kan wonen, toegenomen, met in 2017 een piek van 35.670
jeugdigen (CBS, 2018). Iets minder dan de
helft van deze jeugdigen (49%) verblijft in
een residentiële vorm van hulp. Aangezien
het beleid zich de afgelopen decennia
focust op ambulantisering van jeugdhulp,
is residentiële hulp een ‘laatste redmiddel’
en gericht op de kinderen met de meest
ernstige en complexe problematiek
(Leloux-Opmeer et al., 2016). Residentiële
hulp wordt, mede vanwege de hoge kosten,
vaak kortdurend ingezet (Thoburn, 2016).
Door de ernstige problematiek, eerdere
ambulante hulp en kortdurende inzet van
residentiële hulp worden jeugdigen in
residentiële jeugdhulp geconfronteerd met

diverse overplaatsingen. De maatschappelijke discussie rondom het gebrek aan een
toekomstperspectief en ongewenste overplaatsingen van jeugdigen in residentiële
hulp bereikte een hoogtepunt door de
documentaire Alicia.”
Inmiddels zijn er meerdere initiatieven in
Nederland gericht op het creëren van
stabiliteit en een toekomstperspectief voor
jeugdigen. Omdat de nieuwe vormen van
residentiële jeugdhulp redelijk recent
gestart zijn, is het nog niet duidelijk wat de
uitkomsten van deze vormen van hulp zijn.
Het doel van mijn onderzoek is om de
uitkomsten, ervaringen en ondersteunende
factoren van de nieuwe vormen van residentiële hulp in beeld te brengen. Hierbij
zal ik het perspectief van de jeugdigen,
ouders en pedagogisch medewerkers
gebruiken. Ik zal een mix van kwalitatieve
en kwantitatieve onderzoeksmethoden
toepassen om dit te onderzoeken.
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Onderzoeker aan het woord
Mijn naam is Jonathan Leipoldt (31) en de afgelopen jaren heb ik
gewerkt als promovendus bij de basiseenheid Orthopedagogiek,
sectie Jeugdzorg. Het mooie van mijn werk is dat ik in mijn project
heb samengewerkt met de Norwegian University of Science and
Technology (NTNU). Door deze samenwerking ben ik één jaar naar
Noorwegen geweest om daar te onderzoeken hoe het gesteld is
met de residentiële jeugdzorg. Ik wil graag wat vertellen over mijn
ervaringen als promovendus en hoe het is om internationaal te
werken, het onderzoek, en de periode daarna.
Naar Groningen en Noorwegen
Gedurende mijn master ontwikkelingspsychologie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) heb ik ontdekt dat de 24-uurszorg
een setting is die mij heel erg boeit. Ik werkte enige tijd in een
kliniek voor persoonlijkheidsproblemen onder jongeren en jongvolwassenen. Het diagnosticeren van persoonlijkheidsproblemen
onder de 18 jaar is nog steeds een controversiële gang van zaken,
maar in de kliniek werd echter duidelijk dat de problemen soms
niet op een andere manier verklaard konden worden.
Het was best heftig om meisjes van 14 jaar te zien die trekken van
een borderline persoonlijkheidsstoornis lieten zien, verschillende
vormen van automutilatiegedrag vertoonden en continu in een
staat van wantrouwen en onzekerheid waren. In het longitudinale
onderzoek naar de behandeleffecten, waar ik aan bijdroeg, merkte
ik dat ik meer wilde doen en mij wilde inzetten voor deze doelgroep. Nadat ik onderzoeksbevindingen over de behandeleffecten
op een internationaal congres in Rome had gepresenteerd wist ik
het: Ik wilde verder met deze doelgroep in het onderzoek en
onderzoeken waarom sommige behandelvormen wel of niet
aanslaan bij de diverse problematiek die er heerst. Het belang van
een duurzaam behandelresultaat werd al heel snel duidelijk,
omdat deze groep heel gevoelig was voor terugval. Hoe voorkomen
we dat? Wat is daarin belangrijk? Ik wilde daar meer mee doen en
zag een vacature voorbijkomen voor een internationaal onderzoekstraject binnen de 24-uurzorg voor jeugdigen. Dat moest ik
wel gaan doen, dus daar ging ik, naar Groningen.
Het leuke gedurende mijn werk als promovendus vond ik de
passie die er heerst bij mijn collega’s van de basiseenheid Orthopedagogiek. Je krijgt de kans om je op een onderzoeksgebied flink
te specialiseren en daar goede gesprekken over te voeren met
anderen die ook gepassioneerd zijn over onderzoek. Samen brainstormen over de aanpak van een studie of puzzelen met stukjes
data vond ik heel leuk om te doen. Je breidt je netwerk internationaal uit en leert hoe divers de organisatie en aanpak binnen de
residentiële jeugdzorg kan verschillen. Zo heeft het onderzoek mij
naar Noorwegen, Spanje, Portugal en Hong Kong gebracht.
In Noorwegen leerde ik al snel dat de dagelijkse gang van zaken
enorm verschillend kan zijn van Nederland. Men is daar meer op
zichzelf en de informele contacten tussen collega’s waren daar
flink minder dan ik gewend was in Groningen. Met name de
cultuurverschillen waren in het begin even wennen, want smalltalk werd daar niet echt gedaan. Er heerst daar een filosofie van
elkaar niet storen en dat zag je op vele manieren terug.
Uiteindelijk bouwde ik een netwerk op van Noorse en internationale vrienden en collega’s en leerde ik hoe gelijkheid heel belangrijk is in Noorwegen. Dit werd vooral duidelijk bij het geven en
krijgen van feedback, waarbij de Noren dat veel voorzichtiger
brengen dan in Nederland. De samenwerkingen met mijn twee
Noorse en twee Groningse supervisors was heel interessant om
mee te maken. Een moment dat ik nooit ga vergeten was op een
redelijk koude dag toen ik door het centrum van Trondheim liep
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en buiten bij een café een kinderwagen zag staan met een baby
erin. De ouders zag ik niet zo snel en ik maakte mij zorgen. Na wat
rondvragen bleken die binnen te zijn om koffie te halen of te
drinken en dat was blijkbaar de normaalste zaak van de wereld na
navraag bij mijn Noorse collega’s. Kinderwagens zijn vaak niet
toegestaan in cafés. De filosofie is blijkbaar dat kinderen op jonge
leeftijd wennen aan de kou. Ik wist niet wat ik hoorde…
Gedurende mijn jaar daar heb ik veel geleerd over de verschillen in
aanpak op het gebied van de residentiële jeugdzorg tussen Nederland en Noorwegen. Zo worden in Noorwegen diagnoses veel
minder snel geaccepteerd door zowel jeugdigen als medewerkers.
Dit bemoeilijkte soms de discussie over de problematiek en hulp
die daarbij noodzakelijk was. Waar wij in Nederland meer doen
aan integratieve hulpverlening is de geestelijke gezondheidszorg
en de jeugdzorg een stuk meer gescheiden terrein. Het was
daarom best bijzonder om met orthopedagogische insteken te
komen binnen een academisch kinder- en jeugdpsychiatrisch
ziekenhuis.
Het leefklimaat in de residentiële jeugdzorg
Mijn onderzoeksproject richt zich op het leefklimaat in de residentiële jeugdzorg. In Nederland ging het in 2018 om 32940 jeugdigen
die een vorm van uithuisplaatsing hebben gehad. Een deel daarvan eindigt in de residentiële jeugdzorg en woont gedurende een
tijd in leefgroep verband. Dit kan een open of gesloten (jeugdzorgplus) vorm aannemen. Uithuisplaatsing naar de residentiële
jeugdzorg wordt vaak gezien als een laatste optie nadat vele ander
hulpverleningsvormen niet geslaagd zijn. Een jeugdige heeft dan
al een flink hulpverleningstraject of meerdere plaatsingen erop
zitten.

Zo laten resultaten uit mijn onderzoek zien
dat een jongere gemiddeld meer dan drie
eerdere plaatsingen heeft gehad, met een
uitschieter naar wel 25 plaatsingen. De
residentiële jeugdzorg is momenteel nog te
veel een ‘black box’. Dit houdt in dat we
weten hoe jeugdigen binnenkomen en ook
weten hoe jeugdigen de zorg verlaten, maar
dat we met betrekking tot het proces daar
tussenin eigenlijk geen goed zicht hebben
op wat de effectieve componenten zijn van
de behandeling. In onderzoek is lange tijd
meer aandacht geweest voor de wat (werkt)
vraag dan voor de hoe (werkt het) vraag. Het
is van groot belang eveneens meer grip te
krijgen op de hoe-vraag, ten behoeve van
het werken aan een optimale kwaliteit van
zorg voor de jeugdigen die hier gedurende
een bepaalde periode in hun leven op
aangewezen zijn.
Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar factoren die direct gerelateerd
zijn aan de behandeling, zoals afname van
gedragsproblemen. Contextuele factoren
worden daarentegen minder vaak onderzocht. Deze zijn wel belangrijk, omdat zij
de voorwaarden scheppen voor de succesvolle uitvoering van een behandeling. Eén
van deze contextuele factoren, die relevant
is voor de belangrijke hoe vraag, is het
leefklimaat. Dit begrip is niet éénduidig te
definiëren, mede omdat het context afhankelijk is en kan verschillen per behandelprogramma. Het leefklimaat wordt in het
onderzoek vaak opgedeeld in verschillende
aspecten, zoals ondersteuning, autonomie,
structuur, ondersteuning, betrokkenheid,
sfeer, persoonlijke groei, duidelijkheid over
de regels, stafcontrole en repressie. De
positieve aspecten worden vaak samengenomen onder een ‘open’ leefklimaat en de
negatieve aspecten onder een ‘gesloten’
leefklimaat.
In het onderzoek heb ik mij gericht op een
integratie van contextuele factoren van een
organisatie, emotionele en gedragsproblemen van jeugdigen, het leefklimaat en de
kwaliteit van leven. In termen van contextuele factoren laten de resultaten zien dat
personeelsaspecten, zoals continue opleiding, goed klinisch leiderschap, anti
burn-out maatregelen gerelateerd zijn aan
een positief en veilig leefklimaat zoals
ervaren door de jongeren. Verder wordt een
gestructureerd, gevarieerd en routinematig
programma in verband gebracht met een
positief of en veilige perceptie van het
leefklimaat. Op het gebied van jongerenkenmerken komt naar voren dat het
focussen op positieve aspecten van de
jeugdige kan bijdragen aan een positieve
perceptie van de jeugdige op het gebied van
ondersteuning, duidelijkheid over de

regels, autonomie, groei, sfeer, controle van
de staf, en vrije uiting van gevoelens.

heid ervaren bij een grotere instelling dan
in een gezinshuisvorm.

Verder is een open setting (in vergelijking
met een gesloten setting) gerelateerd aan
een positieve perceptie op het gebied van
ondersteuning en een goede manier van
werken aan problemen. Een lange zorggeschiedenis van de jeugdige houdt verder
verband met minder aandacht van medewerkers en meer onderling conflict tussen
de jongeren. Verder verschilt de perceptie
van het leefklimaat afhankelijk van de
klachten die jeugdigen vertonen. Jeugdigen
met een ernstig klachtenprofiel hebben een
grotere kans om het leefklimaat als onveilig en ongezond waar te nemen. Het is
hierbij dus van belang om in het leefklimaat rekening te houden met het unieke
klachtenprofiel van de jeugdigen. Een
one-size-fits-all benadering is hier zeer
ongeschikt.

Ook hier komt de ongeschiktheid van de
one-size-fits-all benadering naar voren. Het
is dus van belang dat medewerkers in de
residentiële jeugdzorg rekening houden
met diverse problematiek en populaties die
er zijn onder de jeugdigen en dat er verschillende organisatiekenmerken waarmee
rekening moet worden gehouden bij deze
groepen. Als we op deze manier meer oog
voor het individu krijgen in de behandeling, omgangsvormen en contextuele
factoren van een organisatie kan dat
bevorderend werken voor een duurzaam
behandelresultaat. Hoe men het leefklimaat ook definieert, meet of beschrijft, het
belangrijkste aspect is dat het leefklimaat
continu bespreekbaar gemaakt wordt en
dat er ook op een actieve manier in de groep
mee aan slag wordt gegaan.

In termen van behandeluitkomsten laat
onderzoek zien dat een open leefklimaat
gerelateerd is aan een hogere behandelmotivatie en actieve coping strategieën onder
de jeugdigen. Ook zijn aspecten als ondersteuning vanuit medewerkers, autonomie
en persoonlijke groei van jeugdigen gerelateerd aan minder pesten en agressie onder
jeugdigen en een betere omgang met
sociale probleemsituaties. Een goede
structuur kan bijdragen aan een afname
aan conflicten. Een gesloten leefklimaat
houdt echter verband met meer externaliserende gedragsproblemen. Als het werkklimaat van de medewerkers als negatief
wordt ervaren kan dat verder ook bijdragen
aan meer internaliserende klachten bij de
jeugdigen.

Inmiddels werk ik met veel plezier al enige
tijd bij de VU Amsterdam in het onderwijs
bij de opleiding psychologie en pedagogische wetenschappen. De combinatie van
onderzoek en onderwijs spreekt mij ontzettend aan vanwege de diversiteit aan mogelijkheden. Mede door mijn internationale
ervaring werk ik ook als gastdocent bij de
cursus mixed classroom om mijn mededocenten binnen de universiteit op te leiden
om het leefklimaat binnen de diverse
populatie van een internationale klas goed
af te stemmen. Ik geniet ervan om onderzoeksbevindingen van mijn collega’s en
mijzelf terug te kunnen laten komen in het
onderwijs en een nieuwe generatie psychologen en pedagogen hiermee te inspireren.
Toch knaagt het wel weer om in het buitenland te gaan werken. Ik heb niet genoeg
ruimte om veel details te bespreken van
mijn ervaringen, maar als je meer wilt
weten over het onderzoek of hoe het is om
een tijdje in het buitenland te werken,
stuur mij dan gerust een bericht op:
j.d.leipoldt@rug.nl.

De meest recente onderzoeksresultaten
laten zien dat we jeugdzorginstellingen
kunnen opsplitsen naar grote instellingen
met meerdere leefgroepen en relatief
kleinere instellingen die een meer gezinshuisvorm aannemen. Daarnaast is de
populatie jeugdigen divers en onder te
verdelen in een migrantengroep, een groep
die vooral gezinsproblemen ervaart, een
groep waarbij vooral incidentele problemen
hebben geleid tot plaatsing en tenslotte een
groep met ernstige problemen. Het interessante hiervan is dat deze verschillende
settingen en verschillende populaties het
leefklimaat ook verschillend interpreteren,
waardoor er een diverse aanpak in de
praktijk nodig is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat
jeugdigen die gezinsproblematiek ervaren
positiever zijn over de betrokkenheid in een
gezinshuis in vergelijking met een grotere
instelling. Daarentegen blijkt juist dat
jeugdigen die herhaaldelijk incidentele
problematiek laten zien meer betrokken-

Passages in deze tekst zijn gebaseerd op:
Leipoldt, J. D., & Strijbosch, E. L. L. (2020).
Een positief leefklimaat in gezinshuizen en
residentiële leefgroepen. In A. T. Harder, E.
J. Knorth, & C. Kuiper (Eds.), Uithuisgeplaatste jeugdigen.
Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs. Amsterdam: SWP.
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BRIGHTER FUTURE
Een “BRIGHTER FUTURE” Vooruitgang voor kinderen in de zorg
dankzij onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en
partners.
Naar schatting 1,5 miljoen kinderen in Europa leven in wat vanuit
De Raad van Europa benoemt als alternatieve zorgsituaties.
Daarnaast worden elk jaar ongeveer 15.000 kinderen in Europa
geadopteerd, hetzij internationaal, hetzij in eigen land. Kinderen
in opvangcentra en geadopteerde kinderen kunnen op verschillende gebieden in hun leven, waaronder hun opleiding, voor extra
uitdagingen komen te staan. Als antwoord op deze uitdagingen
hebben zeven organisaties uit vier verschillende Europese landen
hun krachten gebundeld om deze kinderen te helpen toegang te
krijgen tot een BRIGHTER FUTURE.
Een Erasmus+ project, BRIGHTER FUTURE, ging van start in
Barcelona op 18-19 december 2019 en bracht onderzoekers, professionals, kinderen en gezinnen van de volgende partnerinstellingen en hun gemeenschappen samen: De Universiteit van Verona
en de stad Turijn (Italië); de Rijksuniversiteit Groningen en Pharos
(Nederland); de Autonome Universiteit van Barcelona en CORA
(Spanje); en PAC-UK (Verenigd Koninkrijk). Dit project van 30
maanden, dat met 298,103 euro wordt gefinancierd door ERASMUS+ Key Action 2, heeft tot doel de onderwijservaring van
kinderen in de zorg en van geadopteerde kinderen rechtstreeks te
verbeteren door middel van een innovatieve opleiding voor een
aantal van de belangrijkste mensen voor hun toekomst: hun
leerkrachten.
Het project zal gebruik maken van de beste praktijken om veranderingen teweeg te brengen, niet alleen in Europa maar in de hele
wereld. Naast de ontwikkeling van een opleidingsmodule voor
leerkrachten zal BRIGHTER FUTURE in elk partnerland leer- en
verspreidingsevenementen organiseren en zal het ook een online
bibliotheek van hulpmiddelen produceren die gratis beschikbaar
is voor geïnteresseerde gebruikers.
Het projectteam in Nederland bestaat uit Mónica López López
(coördinator), Carla van Os, Elianne Zijlstra, Mijntje ten Brummelaar en Anna de Haan (Pharos). Voor meer informatie over het
project en de toekomstige activiteiten in Nederland kunt u contact
opnemen met: m.lopez.lopez@rug.nl

14

Demonstratie augustus 1971
Protesten van studenten zijn er redelijk
langdurig geweest met een golvende
beweging gedurende de afgelopen decennia
in Groningen. Bezetting van een bestuurskamer en later zelfs een geheel gebouw
waren er bijvoorbeeld bij de afdeling
Orthopedagogiek. Tentamenzalen die
werden geblokkeerd maar ook demonstratieve tochten door de binnenstad trokken
de belangstelling van de geschreven pers.
Binnen de Sociale Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen had je destijds
een subfaculteit P.A.W., dat stond voor
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen. In de zestiger jaren van de vorige
eeuw was deze subfaculteit kabbelend in
aantal studenten en met de komst van
onder meer de toen nieuwe studierichting
Orthopedagogiek groeide de subfaculteit,
in de tweede helft van de jaren zestig, meer
en meer. De groei was op een gegeven
moment zelfs zo sterk dat er een inschrijvingstop werd overwogen. Maar er was
meer aan de hand toen in de voorzomer van
1971 bekend werd gemaakt dat de toenmalige regering bezuinigingen wenste in te
voeren, waardoor tal van activiteiten
binnen het universitaire leven in het nauw
kwamen.
Het bericht kwam voor de universitaire
zomerstop en aangenomen werd dat dit
met opzet op dat tijdstip naar buiten werd
gebracht, maar studenten en medewerkers
zaten niet stil en er werd in de daarop
volgende weken veelvuldig overlegd binnen

onder meer de faculteitsraad, om te kijken
op welke manier men kon protesteren
tegen de uitgelekte plannen. In de week
voordat het Universitaire jaar 1971-1972
officieel werd geopend leidde dit tot een
demonstratie in de Groninger binnenstad
en wel op vrijdagmiddag 27 augustus.
Gevolg was dat de toenmalige voorzitter
van het Groninger Universiteitsbestuur,
Prof. dr. J. Th. Snijders, die middag twee
moties aangeboden kreeg, waarin geprotesteerd werd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Dat gebeurde na
afloop van een demonstratieve optocht
door de binnenstad, georganiseerd door
studenten en leden van het administratief
en technisch personeel van de Universiteit
Groningen.
In de motie werden de eerder aangekondigde bezuinigmaatregelen als bouwstop
van nieuwe projecten, wachtlijsten bij
studierichtingen en de eventuele afremming van personeelsuitbreiding door de
opstellers van de moties afgewezen.
Professor dr. J. Th Snijder (Archief Orthopedagogiek)

De leden van de sub-faculteitsraad van
P.A.W. hadden de opstellers van de moties
gesteund in de strijd tegen de bezuinigingen. In de stoet demonstranten waren ook
aankomende (ortho) pedagogen en andragogen actief en betuigden hun sympathie met
het toenmalige universiteitsbestuur. In de
betreffende middag was het de bedoeling
dat het universiteitsbestuur zou vergaderen
over onder meer de geplande bezuinigen,

maar ook over de invoering van de W.U.B.,
de Wet Universitaire Bestuurshervorming.
Om een beeld te geven van een dergelijke
demonstratie was er de inschatting dat
destijds ruim 1000 mensen in de stoet, die
vertrok vanaf het Zuiderdiep richting het
Broerplein en het Academiegebouw, aanwezig waren. Namens de toenmalige
Groninger Studenten Raad, die als ‘Gronstra’ door het leven ging, en de GSB, de
Groninger Studenten Bond, werden er
toespraakjes gehouden, waarna de petities
werden aangeboden aan de voorzitter van
het Universiteitsbestuur.
Op het plein konden de aanwezige studenten via een geluidsinstallatie bij uitzondering de daarop volgende vergadering van
het universiteitsbestuur volgen, waarna de
demonstranten rustig hun eigen weg
volgden. Een stop kwam er niet en de
W.U.B. werd landelijk ingevoerd.

Demonstrerende studenten (foto: Archief Orthopedagogiek)
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Nieuws met betrekking tot onderzoek
In de afgelopen periode zijn twee ZonMw
subsidies gehonoreerd waarbij collega’s
van orthopedagogiek zijn betrokken.
Een subsidie is verkregen voor het project
C4Youth 2020-2024, Regionale Kennisen Leerwerkplaats Jeugd Provincie
Groningen. De algemene doelstelling is
het bevorderen van een lerende omgeving
in de jeugdhulp voor hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleiders, en het
bevorderen van vakmanschap ten behoeve
van het gezond, veilig en kansrijk
opgroeien en opvoeden van de jeugd. De
volgende vraagstukken rond jeugdhulp in
de provincie Groningen zijn daarbij ons
vertrekpunt:
1. Versterken van preventie
2. Betere toegang tot (jeugd)hulp voor
kinderen en ouders
3. Afstemming onderwijs en jeugdhulp
vooral voor kwetsbare kinderen
4. Meer kinderen groeien thuis op
5. Verbeteren van veiligheid
Wij hebben deze vraagstukken geclusterd
in twee kennis- en leerateliers: het atelier
‘Samenhang in preventie en hulpverlening’
(1-3) en het atelier ‘Veilig en thuis
opgroeien’ (4-5). Activiteiten vanuit de
Programmaorganisatie Transformatiefonds worden hierbij betrokken zodat er
optimaal geprofiteerd wordt van bestaande
kennis, inzichten en contacten.
Het kennisatelier ‘Samenhang in preventie
en hulpverlening’ richt zich in eerste
instantie op secundaire preventie, namelijk vroegsignalering en -behandeling van
dreigende problemen bij jeugdigen, zoals
schooluitval, middelengebruik en dreigende criminaliteit. Het atelier ‘Veilig en
thuis’ is gericht op de meest kwetsbare
jeugdigen, die opgroeien in een onveilige
gezinssituatie met als doel hen en hun
ouders eerder, sneller en beter passende
hulp te bieden.
Elk van de twee kennis- en leerateliers
bestaat uit een ‘ateliergroep’ met partijen
uit praktijk, onderzoek, beleid en opleiding,
waarbij één partij als ‘trekker’ optreedt. Via
het participatienetwerk worden ouders en
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jongeren bij alle activiteiten betrokken. Elk
atelier heeft menskracht en middelen ter
beschikking voor coördinatie en uitvoering.
De ateliers gaan de vraagstukken aanpakken in een co-creatief proces met de volgende uitgangspunten: gelijkwaardige
samenwerking, participatie van ouders en
jongeren, permanent leren en streven naar
vakmanschap, monitoren van resultaten
en (gericht zijn op) effectieve ketensamenwerking. De overkoepelende kennis- en
leerwerkplaats C4Youth zorgt voor ‘overstijgende’ uitwisseling en onderlinge
verbindingen, ook met landelijke (kennis)
partners.
(Bron: C4Youth 2020-2024 (2020). Publiekssamenvatting. C4Youth 2020-2024. Regionale kennis- en leerwerkplaats jeugd provincie Groningen.)
Vanuit de Basiseenheid Orthopedagogiek is
Jana Knot-Dickscheit als mede-projectleider betrokken bij C4Youth 2020-2024. Zij
vormt samen met Menno Reijneveld en
Lucienne van Eijk (UMCG/Gezondheidswetenschappen) het Coördinatie Team van
C4Youth. Anne-Marie Huyghen en
Carolien Lunenborg (Orthopedagogiek)
versterken met hun kennis en expertise de
kennisateliers.

Drie thema’s die relevant en urgent zijn in
de regio Friesland vormen het vertrekpunt
voor de beoogde inhoudelijke projecten:
1) Leren van casussen: gezamenlijk ontwerpen en toepassen van een methodische,
goed onderbouwde en praktische werkwijze om casuïstiek te bespreken; inzichten
samen te brengen en er in gezamenlijkheid
van te leren, knelpunten op te lossen en
vakmanschap te stimuleren;
2) Maatwerkaanpak voor de meest kwetsbare gezinnen: gezamenlijk ontwerpen en
toepassen van een methodische, goed
onderbouwde maatwerkaanpak; kritisch
volgen, inzichtelijk maken van werkzame
elementen en opbrengsten en leren van
ervaringen;
3) Samenwerking tussen zorg en onderwijs: zorgkennis en onderwijskennis op
casus niveau bij elkaar brengen en leren
van ervaringen; jongeren, ouders, jeugdhulpverleners en leerkrachten leren door
echte praktijkvoorbeelden over wat goed
werkt in de samenwerking, hoe dat komt
en hoe de principes van goede samenwerking toe te passen zijn in de praktijk.
(Bron: ZonMw- aanvraag Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Dossier
nummer: 70-74700-98-316)

Een andere ZonMw subsidie is verkregen
door de Regionale Kenniswerkplaats
Jeugd Friesland. Binnen de Regionale
Kenniswerkplaats Jeugd Friesland werken
jongeren, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek samen. Er wordt
gestreefd naar het verzamelen van actuele
kennis en het investeren in ontwikkelingen van een lerend landschap in de regio.
Ook bij deze kenniswerkplaats ligt dus de
nadruk op het vergroten van vakmanschap
van professionals, beleidsmakers en
bestuurders, en in het zichtbaar en meetbaar beter maken van de Friese jeugdhulp.
Doelen zijn (1) de kwaliteit en de samenwerking in de zorg voor jeugd te verbeteren,
en (2) de lerende omgeving en verbetercyclus in de regio te versterken t.b.v. sterker
opvoedklimaat, effectieve preventie en
doelmatige en passende zorg aan de jeugd
en gezinnen.

Vanuit de Basiseenheid Orthopedagogiek is
Jana Knot-Dickscheit als projectadviseur
verbonden aan de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

ROOTS
ROOTS is a science enrichment, multilingual, community-based
programme that draws on disciplines in science, technology, the
arts, the environment, engineering and mathematics (STEAM).
ROOTS is used to refer to the urgency of communities to move
towards a more environmentally sustainable future. “Ik ben
Science” refers to the programme’s aspiration to increase students’ self-identification with science, or put simply, to see themselves as future scientists.
The science enrichment programme is an initiative that offers
children and their families experiences with science in a familiar
and easily accessible space. To do this, the setting is curated in
their neighbourhood where they are connected to the familiar. The
activities are not only related to science but incorporate technology, engineering, environmental sciences, the arts and mathematics (STEAM). The programme aims to create a divers collective
where families, educators, visiting scientists and artists come to
work together on science investigations that have social and
personal implications.

What does Roots look like on a Saturday morning?
ROOTS: “Ik ben Science!” is open to 8-13 year-olds and their families in Beijum and neighbouring districts. We met weekly on
Saturday mornings to engage in science-related activities. Our
Open Day on Feb. 8th was the first of what was supposed to be a
20-week programme. On the first day, we had about 50 people
packed into the Grand Theatre room of the Trefpunt centre.
Children were engaged from the doors opened at 10:30 am until 12
noon. They were engrossed with attractions such as the blender
bikes where you ride the bicycles to make your own smoothie and
kitchen science with slime for the 90 minutes. The feedback has
been wonderful with the kids inviting their friends to join them in
the following weeks.
We will resume sessions in September and there are opportunities to volunteer your time. We are also looking for ways to make a
bigger impact and welcome tips for best practices or funding
ideas. We can be contacted at t.s.smith@rug.nl.
ROOTS serves as a context for the research study of PhD candidate
Theila Smith, supervised by Lucy Avraamidou (Department of
Science Education at the Faculty of Science and Engineering) and
Mónica López López (Department of Pedagogical and Educational
Sciences at the Faculty of Behavioural and Social Sciences). The
research study addresses the following question: How can young
children from marginalized backgrounds (i.e., girls, children from
migrant and low socio-economic backgrounds) be supported in
developing an interest in STEM studies/careers?
The programme aims to engage young children in diverse communities in science investigations rooted within authentic problems situated in their local contexts. This means, for example,
exploring the environmental and social implications of the earthquakes that happen in the north of the province. In doing so, the
project is designed to broaden the scope of science and offer young
children a look at how science is crucial to their everyday lives as
well as appeal to their interest in studies/careers possibilities in
science. Essentially, the program envisions preparing the next
generation of scientists by strengthening their interest in science
while at the same time helping migrant children and their families connect with their local communities.
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