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Beste alumni orthopedagogiek
Het lustrum van de Rijksuniversiteit
Groningen ligt al weer achter ons.
We kunnen terugkijken op een
geslaagd feest met verschillende
aspecten. Onze afdeling heeft zich,
dankzij de inzet van Hans Knot,
goed kunnen profileren op deze
feestelijkheden. Veel van u
hebben gehoor gegeven aan zijn
uitnodiging om de lezing van
Elisa Küpers, een van onze nieuwe
medewerkers (zie ook bij ‘nieuwe
medewerkers’ in deze nieuwsbrief)
bij te wonen.
In september vinden de
feestelijkheden rond het 50-jarig
bestaan van onze faculteit plaats.
U kunt het boek ‘Onder
professoren’ dat ter gelegenheid
daarvan wordt uitgegeven, nog
bestellen. U heeft hierover enige
tijd geleden een mail ontvangen.
En als derde punt wil ik nog even
het 45-jarig bestaan van onze
eigen afdeling Orthopedagogiek
noemen. Ook hierover kunt u
lezen in deze nieuwsbrief.
En dan nog dit:
Heeft u nieuws dat u wilt delen met
andere alumni dan kunt u dat
naar ons sturen op onderstaand
adres. Als u zich geroepen voelt,
als alumni uit het werkveld, een
stukje te schrijven voor dit blad,
dan bent u van harte welkom en
kunt u dat melden op onderstaand
adres.
Wanneer u een op- of aanmerking
heeft dan verzoek ik u deze te
mailen naar alumni.ortho@rug.nl
Op de website: http://www.rug.nl/
pedok/informatievoor/alumni/
alumnivereniging_
orthopedagogiek/index staan de
vorige nieuwsbrieven.
Cintha de Jong
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Wat verwachten we van het
Passend Onderwijs beleid?
Sip Jan Pijl, hoogleraar orthopedagogiek, i.h.b. Inclusief Onderwijs

het regulier onderwijs is gestegen en het aantal
leerlingen in Speciale Scholen voor Basisonderwijs
(SBAO) is afgenomen. Critici zijn niet zo onder de
indruk van deze laatste twee ontwikkelingen, maar
ik tel ze als positieve ontwikkelingen. Toch is dit
goede nieuws kennelijk niet goed genoeg voor de
overheid. De uitgaven, het aantal leerlingen met een
label en de vorderingen met Inclusief Onderwijs,
stellen teleur en van Passend Onderwijs wordt de
doorbraak verwacht.

Beleidsmakers in Nederland hebben het niet
gemakkelijk. Ik weet niet of dat voor alle beleidsmakers geldt, maar vaststaat dat beleidsmakers
verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen
met beperkingen het druk hebben: denk maar aan
weer Samen Naar School (WSNS), het Rugzak beleid
en nu Passend Onderwijs. Er zijn lange lijsten te
maken met de doelen voor deze beleidsinitiatieven,
maar ik richt me op twee daarvan: kostenbeheersing
en inclusief onderwijs. Dat moet gerealiseerd worden
door het afremmen van de groei van het aantal
leerlingen met een formele indicatiestelling (kort
gezegd: een label) en het terugdringen van het aantal
leerlingen in speciale scholen.
Met WSNS en het Rugzak beleid hebben we ruim
10 jaar ervaring. Je kunt er wisselend over oordelen,
maar beide beleidsinitiatieven zijn geen doorslaand
succes geworden. Het aantal leerlingen met een
formele diagnose is gegroeid, het aantal leerlingen
in scholen voor speciaal onderwijs is niet afgenomen
en de kosten zijn verder gestegen. Maar er is ook goed
nieuws. Het aantal leerlingen met een beperking in

De kosten
Al in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd de
snelle groei van vooral de scholen voor kinderen
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en moeilijk
lerende kinderen (LOM en MLK) als zorgwekkend
bestempeld. Toen hadden we het over 1.5% van de
leerlingen in speciale scholen. Op dit moment
echter, gaat 5 procent van alle leerlingen in de
leeftijdsgroep 6 – 17 jaar naar een speciale (basis-)school. De groei van het aantal leerlingen in het
speciaal onderwijs heeft onmiddellijk ook financiële
consequenties. Een doorsnee leerling in het speciaal
onderwijs is vergeleken met een leerling in het
regulier onderwijs immers beduidend duurder door
onder meer de lagere klassengrootte in het speciaal
(basis-)onderwijs.
Met de introductie van WSNS is een deel van de
kostengroei gestopt. De basisscholen en de speciale
scholen voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband krijgen in principe een vast bedrag voor
speciale zorg en kunnen tot op zekere hoogte zelf
beslissen hoe dat geld wordt besteed. Voor het
Rugzak beleid is gekozen voor een andere financieringsmethode. Voor elke leerling met een
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indicatiestelling is een bedrag beschikbaar.
Meer leerlingen met een indicatie betekent
meer uitgaven voor de overheid. Het ligt
voor de hand dat de financieringsmethode
voor Passend Onderwijs een kopie wordt
van het WSNS model en dat de financiering
van het Rugzak beleid niet wordt voortgezet.
Inclusief onderwijs
Inclusief onderwijs gaat uit van het recht
van leerlingen deel uit te maken van de
lokale gemeenschap en vat segregatie op
als een vorm van discriminatie van de
betreffende leerlingen. Inclusie en
democratie worden wel op één lijn gezet
omdat beide uitgaan van het samenleven
en samenwerken van mensen met en
zonder beperkingen. Hun beperking is dan
niet een conditie die na een diagnose
behandeld moet worden en na een
geslaagde behandeling deelname aan de
samenleving mogelijk maakt, maar de
beperkingen zijn een natuurlijk onderdeel
van de diversiteit in de samenleving.
De literatuur heeft het in dit kader over
‘valuing diversity’ en over ‘celebrating
diversity’. In die gedachtegang is het bijna
standaard verwijzen van bepaalde groepen

leerlingen naar aparte scholen geen optie.
Het benadeelt de leerlingen met beperkingen
en ontneemt ook de andere leerlingen de
mogelijkheid contacten te hebben met een
deel van hun leeftijdsgenoten.
In deze visie op het onderwijs aan leerlingen
met beperkingen spelen begrippen als
segregatie, democratie, discriminatie,
gelijke behandeling en onderdrukking een
belangrijke rol. Dat is niet het jargon van
een klein groepje voorstanders van
inclusief onderwijs. Voor veel mensen,
organisaties (denk aan ouderorganisaties)
en overheden in de Westerse wereld is
deelname van het overgrote deel van de
leerlingen met een beperking aan het
regulier onderwijs eigenlijk geen punt van
discussie meer: zij steunen de ideeën
achter inclusief onderwijs. Dat geldt veel
minder in Nederland, België, Duitsland en
Zwitserland. Deze landen behoren tot
achterblijvers in Europa. Verder vinden we
ook in verdragen van de Raad van Europa
(1990), van de UNESCO (1994) en heel
recent van de VN (2008) deze visie en het
begrippenkader weer terug. De boodschap
in die verdragen is eensluidend: leerlingen
met beperkingen horen in de lokale reguliere

school en allerlei vormen van discriminatie
en ongelijke behandeling moeten bestreden
worden. De Nederlandse overheid heeft deze
verdragen mede ondertekend. Met andere
woorden: inclusief onderwijs is een
beleidsontwikkeling waar we iets mee
moeten.
Is passend onderwijs een oplossing?
Met het kopiëren van de financieringsmethode van Weer Samen Naar School
door Passend Onderwijs kan een groot deel
van de groei van het aantal leerlingen met
een formele diagnose stoppen. Er is dan
immers niets meer te verdienen met een
formele diagnose en wellicht kan een deel
van die inspanningen benut worden voor
meer handelingsgerichte diagnostiek.
Weer Samen Naar School heeft niet geleid
tot en serieuze afname van het aantal
speciale scholen. Er is weinig reden te
verwachten dat dat onder Passend
Onderwijs wel zal gebeuren. Zolang er een
onderwijsaanbod van speciale scholen
bestaat, zal verdere ontwikkeling van
Inclusief Onderwijs traag lopen. Als ik
beleidsmaker was, zou ik daar wakker van
liggen… .

Een wijde blik verruimt het denken1
Leontine Bakker

en consequenties van het grensoverschrijdende gedrag, nader toelichten.

Aangezien orthopedagogiek een handelingswetenschap is, ben ik erop gericht theorie
en praktijk met elkaar te verbinden, zo ook
betreffende het thema ‘normen en waarden’.
Een specifieke vorm van grensoverschrijdend
gedrag2 is seksuele grensoverschrijding.
Graag wil ik door middel van een casus
waarin (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag heeft plaatsgevonden tussen cliënten
onderling, de verschillende normen en
waarden, die een rol spelen bij de beoordeling

Als onafhankelijk beoordelaar heb ik vanuit
mijn adviesbureau een onderzoek gedaan
naar een complexe begeleidingssituatie
waarin een volwassen ernstig verstandelijk
gehandicapte man (Frits, 42 jaar) (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag heeft getoond
naar een medebewoonster (Lenie, 40 jaar,
autistisch en ernstig verstandelijk gehandicapt). Frits woonde al jaren op een vaste
plek bij de instelling en had seksuele contacten
met andere mannelijke bewoners. In de loop
der jaren werden zijn vrijheden daarin beperkt.
Onlangs kwam Lenie in zijn huis wonen, die
vanwege haar kwetsbaarheid overgeplaatst
diende te worden naar een woonomgeving
met meer vrijheidsbeperkende mogelijkheden.
Frits heeft Lenie bij haar borsten gepakt toen

zij aan het afwassen was en een paar dagen
later heeft hij haar, volgens de begeleiders,
te stevig vastgehouden buiten op de
schommel. Het (seksueel) grensoverschrijdende gedrag heeft ertoe geleid dat Frits na
ruim 20 jaren van zijn vaste woonplek weg
moest, omdat het protocol dat voorschreef.
De consequenties naar aanleiding van het
seksueel grensoverschrijdende gedrag zijn
ingrijpend geweest ten aanzien van het
welzijn en het welbevinden van Frits. Lenie
is gebleven op haar groep, omdat het
vanwege haar autisme ongewenst was om
haar in korte tijd weer over te plaatsen.
Op het niveau van de cliënten kan opgemerkt worden dat Frits de afgelopen jaren
beperkingen opgelegd heeft gekregen voor
seksuele uitingen die jaren daarvoor wel
geuit konden worden terwijl er geen

1 Loesje
2 Grensoverschrijdend gedrag omvat elke vorm van handelen of het nalaten van handelen, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk,

waardoor de persoon die het ondergaat lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal (Janssens, et al., 2012).
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andere concrete invulling van zijn
seksualiteitsbeleving in het ondersteuningsplan voor in plaats was gekomen.
Lenie kan als gevolg van haar handicap
verbaal en non-verbaal niet of nauwelijks
aangeven waar haar grenzen liggen. In het
verleden is daar helaas ook misbruik van
gemaakt door een persoon buiten de
instelling. In hoeverre zij het gedrag van
Frits als overschrijdend heeft ervaren is
onduidelijk.
Op het niveau van het cliëntsysteem is
gebleken dat de (bejaarde) ouders van Frits
het onterecht vinden dat hun zoon in zijn
vrijheid wordt beperkt en overgeplaatst is
naar een andere groep. De ouders van Lenie
vinden het heel erg wat hun dochter buiten
de instelling is overkomen en willen dat de
instelling haar veiligheid waarborgt.
De maatregelen om seksueel grensoverschrijdende gedragingen te stoppen op het
niveau van de begeleiders leken eerder
gelegen te zijn in het beheersen (aanpassingen in de woning, camera toezicht) en
het beperken van vrijheden (geen seksueel
contact meer mogen hebben, kamerdeur op
slot en uiteindelijk overplaatsing van Frits)
dan in een combinatie van beheersen en
aanpassen van het ondersteuningsplan
van Frits en Lenie.
Ten aanzien van het niveau van de organisatorische context kan opgemerkt worden dat

een veranderd beeld ten aanzien van
seksualiteit een integer doel in zich heeft,
namelijk seksualiteit op een op dit moment
in onze samenleving geldende norm,
adequaat te kunnen beleven en te uiten en
veiligheid te kunnen waarborgen voor de
bewoners. Vooral de veiligheid van Lenie
diende, gezien haar eerdere ervaring met
seksueel grensoverschrijdend gedrag,
gewaarborgd te worden. Echter er zijn
geen wegingscriteria wanneer een
overplaatsing van een medebewoner
gerechtvaardigd is bij welk (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag.
In casuïstiek waarin normen tussen en/of
binnen de niveaus onderling strijdig zijn
met elkaar en het voor de orthopedagoog
onduidelijk is welke norm en welke
achterliggende waarde(n) hij of zij zal laten
prevaleren (Van den Ende, 2011) wil ik het
volgende meegeven;
– vaardigheden: de orthopedagoog kan
aansluiten bij anderen op basis van
warmte, authenticiteit en compassie.
– attitude: de orthopedagoog is zich bewust
van de normativiteit op verschillende
niveaus rondom het cliëntsysteem (Van
den Ende, 2011). De orthopedagoog heeft
met een systeemgerichte blik een
meerzijdig partijdige houding ten
aanzien van alle betrokkenen.

– kennis: de orthopedagoog handelt vanuit
een transparant oriëntatie- en interpretatiekader en weet vanuit de
(ortho)pedagogische onderzoeksliteratuur
wat adequaat opvoeden/begeleiden is en
welke factoren daarbij van belang zijn en
welke belemmeringen er kunnen zijn
(Bakker, 2001). De orthopedagoog heeft
kennis van de Rechten van het Kind (en
in deze specifieke situatie de Rechten
voor Personen met een Beperking 3).
Referenties
– Bakker, L.W.H. (2001). Pedagogische
Variabelen Lijst (PVL); de ontwikkeling
van een pedagogisch diagnostisch
instrument voor de gezinsvoogden van de
Ambulante Jeugdbescherming en
Jeugdhulpverlening van het Leger des
Heils (AJL). Leuven: Garant.
– Ende, T. van den (2011). Waarden aan het
werk. Over kantelmomenten en normatieve
complexiteit in het werk van professionals.
Amsterdam: Uitgeverij SWP.
– Janssens, K., Lammers, M., Hartog, Z.,
Goes, A., & Heeringa, N. (2012). Toolkit
Werken aan Sociale Veiligheid. Preventie
en aanpak van grensoverschrijdend gedrag
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Movisie.

3 Rechten van het Kind en Rechten voor Personen met een Beperking (2014). Geraadpleegd 30 april 2014 op http://www.mensenrechten.nl/ .
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Zorg voor jeugdigen met gedragsmatige en
emotionele problemen
De zoektocht naar een manier om meer inzicht te krijgen
in de feitelijk aangeboden zorg
Door Els Evenboer (k.e.evenboer@rug.nl) – promovenda, begeleid door Prof. Dr. Erik Knorth, Dr. Anne-Marie Huyghen, Dr. Jolanda Tuinstra en Prof. Dr. Menno Reijneveld

heeft in nauwe samenwerking met Accare,
Elker, GGD Groningen en Jonx|Lentis
plaatsgevonden. Door professionals in de
ontwikkelprocedure te betrekken kon de
toepasbaarheid en bruikbaarheid van het
instrument in de praktijk gewaarborgd
worden. Door TAZJE te gebruiken in de
praktijk weten we de inhoud van de interventie, de juridische context, de duur, de
intensiteit, wie er zorg ontvangen heeft, de
expertise van de professional die de zorg
heeft gegeven en de setting waarin de zorg
is aangeboden.
Zorg voor jeugd: een zorg?
Van alle jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar in
de provincie Groningen heeft 21% zorg
ontvangen in de periode tussen 1 juni 2011
en 1 juni 2012. Dat is een hoog percentage,
het betekent dat 1 op de 5 jeugdigen een
vorm van zorg heeft ontvangen. Veruit de
meeste zorg, die wordt aangeboden, is
ambulante of licht pedagogische hulpverlening, slechts een klein deel is pleegzorg
of residentiële zorg. Informatie over de
aangeboden zorg aan jeugdigen met gedragsmatige en emotionele problemen wordt
niet op een structurele manier in kaart
gebracht. Dat is jammer, omdat we deze
kennis juist nodig hebben om de zorg voor
jeugdigen en hun families te optimaliseren.
Wel zijn er instrumenten om de problematiek en de uitkomsten van de zorg goed in
kaart te brengen. Maar wat er precies gebeurt
tijdens het geven van zorg, daarvoor bestond
tot voor kort nog geen instrument.
Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE)
Het TAZJE project (onderdeel van de
Academische Werkplaats C4Youth) heeft
een taxonomie van zorg ontwikkeld, getest
en toegepast om de feitelijk ontvangen zorg
van jeugdigen en hun families in de
Provincie Groningen in kaart te brengen en
te ordenen. De ontwikkeling van TAZJE

Maar…wat wordt er nu eigenlijk voor
zorg aangeboden?!
De verschillende typen zorg die worden
aangeboden door de instellingen hebben
voor het overgrote deel ook verschillende
namen. De vraag was echter of deze zorg in
de kern ook daadwerkelijk van elkaar
verschilde, of dat er achter die verschillende
namen een gemeenschappelijke inhoud
schuil ging. In samenwerking met
professionals hebben we geprobeerd om
een beter beeld te krijgen van de kernactiviteiten binnen deze typen zorg.
Zo konden we concluderen dat de typen
zorg die aangeboden werden, ondanks de
verschillende benamingen, inhoudelijk
overeenkomsten vertoonden. Deze overeenkomsten golden voor typen zorg binnen
zorginstellingen, maar ook tussen
zorginstellingen vertoonden de typen zorg
overeenkomsten.
Toch moeten we voorzichtig zijn met het
interpreteren van de uitkomsten van deze
analyses. We concluderen niet dat de
bestudeerde typen zorg ook daadwerkelijk
hetzelfde zijn, maar ze bevatten wel
kernactiviteiten die overeenkomen.
Afhankelijk van de doelgroep en setting
kan de uitvoering van die kernactiviteiten
namelijk wél verschillen. Toch zetten
deze uitkomsten aan tot denken over de

verschillende benamingen van typen
zorg.
Wie heeft hier wat aan?
Door de ontwikkeling van TAZJE kunnen
we op een meer gestructureerde manier
informatie verzamelen en ordenen over de
belangrijkste aspecten van de zorg die
wordt aangeboden aan jeugdigen met
gedragsmatige en emotionele problemen.
Niet alleen voor onderzoeksdoeleinden
maar ook voor de praktijk, het beleid en het
onderwijs is deze kennis van belang.
Zorginstellingen kunnen op deze manier
de geleverde zorg in kaart brengen.
Deze kennis kan gebruikt worden om de
zorg voor jeugdigen en hun families te
optimaliseren. Beleidsmakers zouden de
kennis kunnen gebruiken om keuzes te
maken wat betreft de aan te bieden zorg
binnen een regio of provincie. Het onderwijs
zou de kennis die voortkomt uit TAZJE
kunnen gebruiken om toekomstige
professionals op te leiden en bewust te
maken van actuele ontwikkeling op het
gebied van zorg voor jeugdigen met
gedragsmatige en emotionele problemen.
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Meer weten?
– Evenboer, K.E., Huyghen, A.M.N.,
Tuinstra, J., Reijneveld, S.A., & Knorth,
E.J. (2012a). Taxonomic systems in the
field of health care, family care, and child
and youth care: A systematic overview of
the literature. Children and Youth
Services Review, 34(12), 2304-2310.
– Evenboer, K.E., Huyghen, A.M.N.,
Tuinstra, J., Knorth, E.J., & Reijneveld,

S.A. (2012b). A taxonomy of care for youth:
Results of an empirical development
procedure. Research on Social Work
Practice, 22(6), 637-646.
– Evenboer, K.E., Huyghen, A.M.N.,
Tuinstra, J., Knorth, E.J., & Reijneveld,
S.A. (2014a). Looking into care: The
reliability and feasibility of a Taxonomy
of Care for Youth. Journal of Social Work
(accepted for publication).

– Evenboer, K.E., Huyghen, A.M.N.,
Tuinstra, J., Knorth, E.J., & Reijneveld,
S.A. (2014b). Naar een taxonomie van
zorg voor jeugd: Resultaten van een
empirische ontwikkelprocedure.
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
(geaccepteerd voor publicatie).
Website: www.c4youth.nl

Uit de oude doos
Lustrum 1964
Hans Knot

In de voorzomer van 2014 waren er in
Groningen tal van activiteiten in het kader
van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit. Ook in dit nummer duikt
Hans Knot in het archief. Zo vond hij
gegevens inzake een lezing die door
mej. Dra. Wilhelmina Bladergroen werd
gegeven in april 1964 in het Prof. Van der
Leeuw Onderwijscentrum, destijds
gevestigd aan de Paterswoldseweg in
Groningen. De aanwezigen, die ze toesprak,
waren leden van de Nederlandse Unie van
Speeltuinorganisaties, die een propagandabijeenkomst voor de drie noordelijke
provincies had georganiseerd.

waarvan 40% in speeltuinen, terwijl dit
percentage in het buitenland hooguit 38%
was. Volgens Bladergroen was het niveau
en de wijze van spelen echter onrustbarend
te noemen. “De basis van alle spel is het
‘niet omvallen’ geworden. Blokken, die op
elkaar gestapeld kunnen worden, zijn
soms zelfs voorzien van randjes om het
omvallen te voorkomen. De oorzaken zijn
veelal gelegen in de moderne leefsituatie
met zijn veel voorkomende leerstoornissen
– in veel gemeenten meer dan 30 procent
van de kinderen – en een gebrek aan
ruimte. Dikwijls is hierbij sprake van te
weinig kleuteronderwijs.”

Na de opening door de voorzitter,
drs. G.W.B. Borrie, die ondermeer zei dat
Groningen 28 speeltuinen telde, sprak
‘mej. Bladergroen’, toen nog kinderpsychologe, over ‘Speelbehoeften en
speelnood van de opgroeiende jeugd’.
Zo stelde ze onder meer: “Bij het kiezen
van speelgoed voor onze kinderen zijn wij
als volwassenen en ouders steeds geneigd,
datgene te kopen, dat we zelf zouden willen
hebben als we kinderen waren. Bovendien
zijn we wat dit betreft erg aan traditie
gebonden: op verjaardagen en met
St. Nicolaas wordt speelgoed gekocht; de
rest van het jaar vindt het kind geen uitweg
voor zijn ontwikkelingsnood.” Bladergroen
vertelde verder dat in Nederland knikkers
en ballen het hoogst als speelgoed gewaardeerd werden, in Engeland boten en in
Italië speelgoedwapens. In die tijd speelde
96% van de kinderen in Nederland op straat,

Aan de hand van dia’s liet Bladergroen
tenslotte zien, hoe enorm het verschil is,
als het kind met of zonder ‘groen’ tot spelen
kwam. In het laatste geval liep het spel dood
tegen de muur, er trad er een immense
verveling op en er waren dientengevolge

allerlei ontwikkelingsstoornissen ontstaan.
Volgens Bladergroen was in het andere
geval de spelontplooiing veel natuurlijker.
In de middaguren volgde de vertoning van
een speeltuinfilm: ‘Geef ze de ruimte’ en
werd er een bezoek aan een tweetal
speeltuinen gebracht. Terugkomend op de
gepresenteerde dia’s gaat het om een
prachtige serie van 65 zogenaamde
glasdia’s, gemaakt door de pleegzoon van
Bladergroen, Bert ten Hoopen, die ruim een
halve eeuw bewaard zijn gebleven. In 2006
is een 36tal van deze glasdia’s schoongemaakt en afgedrukt. De keuze van deze
36 afbeeldingen is gemaakt door Professor
dr. Mineke van Essen en mijn persoon en
heeft geleid tot een definitieve overzichtstentoonstelling van ‘het spel van het kind’
in de computerruimte van de afdeling
Pedagogiek en Onderwijskunde, waaronder
Orthopedagogiek valt.
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400 Jaar Rijksuniversiteit Groningen
Lustrum
Hans Knot

Op 23 augustus 2014 zal de Rijksuniversiteit
Groningen 400 jaar bestaan en is het dus
vier eeuwen geleden dat de uit Duitsland
afkomstige Ubbo Emmius en de zijnen het
initiatief namen te komen tot deze hoge
opleiding in de Martinistad. Er werd
destijds begonnen met het geven van
colleges aan vier faculteiten: Filosofie,
Rechten, Geneeskunde en Protestantse
Godgeleerdheid. Gedurende de eerste jaren
had de Rijksuniversiteit een instroom van
rond de 100 studenten.
Dat de groei er de eerste eeuwen van haar
bestaan er niet zo in zat, mag blijken uit
het gegeven dat honderd jaar geleden, in
1914, er slechts 611 studenten in totaal
waren ingeschreven. Anno 2014 zijn er
meer dan 28.000 studerenden verbonden
aan de universiteit. Dit jaar dus tal van
festiviteiten, waarbij uiteraard ook weer
– zoals gebruikelijk – enkele eredoctoraten
werden vergeven.

Op woensdag 24 juni 1964 werd er, ter
gelegenheid van het 350-jarig bestaan, een
dergelijke titel verleend aan de toenmalige
Koningin Juliana. Dit gebeurde ‘als
eerbetoon voor een modern koningschap
met een sterk sociale inslag’. Deze
motivering voor haar eredoctoraat liet ze
zich die dag welgevallen door het doctoraat
in de Sociale Wetenschappen te aanvaarden.
Ze vond zichzelf een waardig opvolger
binnen het gezin van haar moeder
Wilhelmina, wat tot uiting kwam in haar
dankwoord: “Ik bewaar nog steeds kinderherinnering aan de afwezigheid van mijn
ouders die in Groningen waren in de
gedenkwaardige zomer van 1914, waarbij
aan mijn moeder deze graad in de Nederlandse Letteren werd verleend. Ik ben
opgegroeid in het besef de dochter van een
Groninger eredoctor te zijn, en doordrongen
van de betekenis ervan. Het is om al deze
redenen een indrukwekkende gedachte dat
mij thans deze eer te beurt valt. Dit is te meer
het geval omdat dit een doctorale graad in
de sociale wetenschappen is, in het vak, dat
met de vakken die daarop aansluiten, mijn
belangstelling het meest gaande maakte en
waarop mijn persoonlijke keuze gevallen zou
zijn, zou het ten tijde van mijn studiejaren
reeds bestaan had. Ik ben er helaas slechts

een amateur in gebleven, maar het er nu toch
mee verbonden weten, gevoel ik als een echte
vreugde.” Koningin Doctor Juliana werd de
bewuste woensdag 24 juni omgeven door
12 andere eredoctoren en haar werd de rode
cappa omgehangen door de toenmalige
prorector van de universiteit, dr. C. Elisabeth
Visser, terwijl professor dr. P.J. Bouman
namens de Faculteit der Sociale Wetenschappen haar promotor was.
Meer dan 1550 genodigden, waaronder
140 hoogleraren, uit binnen- en buitenland
waren aanwezig in de Martinikerk, de plek
waar in 1614 de universiteit ook werd
opgericht. Ze hoorden allen professor
Bouman plechtig de daarvoor bestemde zin
uitspreken: ‘Pro potestate lege nobis
concessa, ex Rectoris, senatusque decreto
senteniaque Facultatis Disciplinazum
Socialium’. Enkele jaren later ging de
dochter van Koningin Juliana, Christina,
studeren aan de afdeling Pedagogiek binnen
de Faculteit Sociale Wetenschappen, echter
met minder succes dan werd verwacht.
Om beelden van die gedenkwaardige dag
in 1964 terug te zien gaan we naar
http://www.youtube.com/
watch?v=073sYSPYdm4 alwaar Philip
Bloemendaal de passende teksten insprak.
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Alumnidag ter gelegenheid van het 400-jarig
bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen

Meer dan 1.400 oud-studenten van de universiteit, aangevuld met tafelhoofden per faculteit, hebben zaterdag 14 juni in het begin van
de middag aangezeten aan een lunch die in de binnenstad van Groningen werd gehouden ter gelegenheid van het alumniweekend.
Zowel in de Zwanestraat als op de Vismarkt, stonden rijen met tafels opgesteld, wardoor de binnenstad van Groningen een feestelijke
uitstaling gaf. Voor Orthopedagogiek zaten Tjalling Zandberg en Hans Knot aan als tafelhoofden. Op de foto ziet u een aantal oud-studentes
Orthopedagogiek, afgestudeerd in de jaren zeventig van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw. Aansluitend was er
een lezing van dr. Elisa Küpers in de Heymanszaal, bijgewoond door ruim 60 oud-studenten; leden van de alumniverenigingen
Orthopedagogiek, Algemene Pedagogiek en die van Onderwijskunde.

N I E U W E U IT G AVEN
Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht; pedagogisch geduid en gewogen
Margrite Kalverboer
Uitgever SWP uitgeverij
In haar oratie bepleit prof.dr.mr. Margrite Kalverboer nader wetenschappelijk onderzoek naar de positie van kinderen die verwikkeld zijn
in vreemdelingenprocedures. In Nederland leven meer dan 6.000 kinderen die te maken hebben met vreemdelingrechtelijke besluiten die
vergaande consequenties hebben voor hun leven en ontwikkeling. In de afgelopen 6 jaar zijn 2665 kinderen teruggestuurd naar herkomstlanden. Hoe het met deze kinderen gaat is niet bekend.
Margrite E. Kalverboer
Binnen de wetenschappelijke domeinen van de (ortho)pedagogiek en het recht
vindt vrijwel geen onderzoek plaats naar kinderen die te maken krijgen met
vreemdelingenbeleid. Hierdoor wordt het vreemdelingenbeleid rond kinderen
amper gevoed door wetenschappelijke inzichten. Dat heeft twee belangrijke
oorzaken. De eerste oorzaak is dat orthopedagogisch wetenschappelijk
Het
onderzoek zich richt op vragen vanuit de (jeugd)zorg aan kinderen, met als
doel de praktijk te verbeteren. Maar omdat gevluchte kinderen een slechte
van het
toegang hebben tot de (jeugd)zorg, ontsnappen ze aan de aandacht van de
orthopedagogiek. Daar komt bij dat juridisch wetenschappelijk onderzoek
in het
naar kinderen en vreemdelingenrecht ontbreekt, omdat in de juridische
procedure van de grootste groep kinderen, die uit gezinnen, primair het
vluchtmotief en de situatie van de ouders wordt beoordeeld.
Kalverboer is hoogleraar Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht.
De leerstoel is ingesteld door Stichting Nidos, jeugdbeschermer voor Vluchtelingen.
Een specifieke doelstelling van de leerstoel is te stimuleren dat de uitkomsten
van wetenschappelijk onderzoek toepassing vinden in de juridische en
pedagogisch
orthopedagogische praktijk. Interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek
geduid en
richt zich op de vraag hoe belangen van kinderen moeten worden meegewogen
gewogen
in vreemdelingenprocedures, hoe een betere toegang tot de (jeugd)zorg
gerealiseerd kan worden en hoe de situatie van teruggekeerde kinderen in de
herkomstlanden moet worden gemonitord.

(

belang

kind

vreemdelingenrecht;
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PROMOTIE S
Promotie mw. L. Visser: The Bayley-III-NL special needs addition.
A suitable developmental assessment instrument for young children
with special needs
Veelgebruikt instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek verbeterd
De meeste kinderen ontwikkelen zich in de eerste jaren van hun leven volgens verwachting.
Bij een klein aantal is echter iets aan de hand. In dat geval is het belangrijk dat goede
ontwikkelingsdiagnostiek plaatsvindt, zodat de begeleiding van het kind kan aansluiten
bij de sterke en minder sterke punten in de ontwikkeling.
Een veelgebruikt instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek is de Bayley-III-NL. Deze blijkt
echter niet voldoende geschikt voor veel kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Het testmateriaal is niet afgestemd op deze doelgroep en de testresultaten
leveren te weinig informatie op als basis voor de begeleiding.
Linda Visser deed onderzoek naar de Special Needs Addition (SNA) van de Bayley-III-NL.
De SNA komt tegemoet aan de beperkingen van de Bayley-III-NL en bestaat uit de Low Motor/
Vision versie voor kinderen met een motorische en/of visuele beperking, de Low Verbal versie
voor kinderen met een spraak-/taalbeperking en de dynamische versie voor het vergroten
van de handelingsgerichtheid.
Uit de resultaten blijkt dat de SNA-versie de geschiktheid van de Bayley-III-NL voor kinderen
met specifieke beperkingen verbetert en het instrument meer handelingsgericht maakt.
Op basis daarvan wordt de Bayley-III-NL-SNA medio 2014 uitgegeven. Het instrument kan dus
daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaan worden om de ontwikkeling van kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking op een meer valide manier te onderzoeken dan
tot nu toe mogelijk was.
Linda Visser (Woerden, 1985) studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht
en verrichtte haar promotieonderzoek aan de RUG, onderzoeksschool BCN, onderzoeksinstituut
Pedok, afdeling Orthopedagogiek. Het werd gefinancierd door ZonMw. Ze blijft als universitair
docent werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek.

Arnout Prince
Motivation: How to tame the elephant in the classroom?
A study aimes at understanding motivation and testing the effect of interventions on
the motivation of students in pre-vacational education
Recente berichten in de media wezen weer op het gebrek aan motivatie om te leren van
Nederlandse leerlingen. Bovendien worden de leerkrachten vaak aangewezen als degenen
die het onderwijs motiverend moeten maken. Veel docenten worstelen met de vraag wat ze
kunnen doen om leerlingen te motiveren of gemotiveerd te houden. Dit proefschrift geeft
antwoord op hun vragen. De onderzoeker heeft twee interventies, gebaseerd op theoretische inzichten, getest onder VMBO-leerkrachten. Een combinatie van het aanleren van
leerstrategieën met het optimaliseren van de pedagogische relatie tussen de leerkracht en
de leerling bleek een positief effect op de motivatie van de leerlingen te hebben. Wanneer
leerkrachten studenten leren plannen en evalueren, maar ook met collega’s overleggen over
hoe ze hun lesgeven kunnen instellen op individuele behoeftes van leerlingen, heeft dit, zelfs
op lange termijn, positief effect op de motivatie van de leerlingen.
Het onderzoek laat verder zien dat het veranderen van het onderwijs geen simpele opdracht is.
Een enkele docent kan geen langdurige verandering teweegbrengen. Doordat in het onderwijs
vanaf meerdere niveaus invloed uitgeoefend wordt op de leerkrachten, is het belangrijk dat
nieuwe, succesvolle aanpakken, bijvoorbeeld om de motivatie van leerlingen te stimuleren,
met stevig draagvlak onder alle betrokkenen ingevoerd worden alvorens ze op lange termijn
kunnen werken. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat indien leerkrachten samenwerken om een zo goed mogelijke pedagogische interactie met leerlingen te bewerkstelligen,
en die leerkrachten daarin gesteund worden door bijvoorbeeld de schooldirectie, dit kan
leiden tot langdurige positieve effecten op de motivatie van de leerlingen.

8
RUG-116487 nieuwsbrief 2014-2.indd 8

21-07-14 09:32

Nieuwbouw aan de Grote Rozenstraat af!
Sinds 28 maart 2013 werd er gewerkt aan een nieuw gebouw van de faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Grote Rozenstraat.
Zo stonden er voorheen ‘kleine huisjes’, maar is er nu een mooi nieuw
gebouw voor in de plaats gekomen (zie onder). Er zijn Pc-plekken en
werkplekken gecreëerd voor student en medewerker, en er is ruimte waar
je gezellig kunt zitten.
Er zal tot de zomer nog wel gewerkt worden aan de omliggende panden.
Zo wordt het Boumangebouw gerenoveerd en aangesloten op de Nieuwbouw. Ook wordt er nog een naam gezocht voor de Nieuwbouw en voor de
drie omliggende GMW- gebouwen. Medewerkers en studenten werden van
harte uitgenodigd om mee te denken. Zo was het mogelijk om voor 15 april
een idee voor een naam met een korte motivatie te sturen en maakten de
inzenders kans op een iPad! In september bij de opening van het academisch
jaar en het 50-jarig bestaan van de faculteit GMW worden de namen bekend
gemaakt. (Bron: www.nestor.nl ; www.rug.nl ; dank aan Sander van Lien
voor de mooie foto’s!).

Orthopedagogiek 45 jaar
12 mei een speciale dag
Hans Knot

Maandag 12 mei was een speciale dag in de
historie van de afdeling Orthopedagogiek.
In de ochtend en vroege middag vond de
zogenaamde ‘Heidedag’ plaatst. Doel van
de bijeenkomst was ideeën en voorstellen
uit te werken die een bijdrage kunnen
leveren aan het efficiënter inrichten van
het onderwijs, dit onder behoud van
kwaliteit. Ook werd er gesproken over hoe
de onderlinge communicatie en de
organisatie van onze afdeling kan worden
verbeterd. Na opening door Prof. Hans
Grietens, de huidige voorzitter van de
afdeling Orthopedagogiek, werd direct door
iedereen aan de slag gegaan in kleine
groepjes. Daarna werden de uitkomsten
van de discussies plenair besproken en
beslist welke voorstellen verdere uitwerking
verdienen. Het is aan het DB (Dagelijks
Bestuur) en de O7 (Overleg tussen voorzitter
en de 6 sectiehoofden) deze voorstellen verder
te gaan uitwerken en alle medewerkers
daarbij te betrekken. Een geslaagde
Heidedag, die navolging verdient.

bestaat dit jaar 45 jaar. Allereerst werd er
een nieuwe groepsfoto gemaakt op het
schoolplein achter het gebouw aan de Grote
Rozenstraat 38, waarop 57 van de medewerkers staan afgebeeld. Vervolgens
werden er 9 teams gevormd, die allen de
Groninger Binnenstad werden ingestuurd
voor het uitvoeren van 45 vragen en
opdrachten in het kader van het spel
‘Crazy45Ortho’. Men werd verzocht de
antwoorden, grotendeels middels foto’s en

filmpjes, direct door te sturen naar een
speciaal aangemaakt e-mailadres,
waardoor een team van vijf personen,
verantwoordelijk voor de organisatie, deze
direct kon verwerken. Zowel de diverse
teams als vooral de organisatie hebben
genoten van de hilarische momenten, die
deze feestelijke middag plaatsvonden.
Na de prijsuitreiking was er een uitstekend
buffet, verzorgd door de firma Elmer uit de
Nieuwe Ebbingestraat te Groningen.

Vanaf 14 uur was het tijd om feest te
vieren, want de afdeling Orthopedagogiek
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M EDE DE LIN GE N
Alexander Minnaert GMW docent van het jaar 2013
Alexander Minnaert is woensdag 4 december verkozen tot GMW docent van het jaar 2013.
De uitverkiezing vond plaats tijdens de Facultaire Onderwijsochtend. Vier docenten, van
iedere afdeling één, hielden een mini-college van 8 minuten voor een zaal met studenten en
medewerkers. In zijn college ging Minnaert, hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische
Onderwijskunde, in op de knelpunten die er zijn in de communicatie met kinderen met
autisme.
De andere kandidaten waren: Tom Postmes (Psychologie), Jakob Dijkstra (Sociologie) en
Eva-Anne le Coultre (Lerarenopleiding). Alexander Minnaert heeft de faculteit GMW
vertegenwoord tijdens de universitaire Docent van het jaar verkiezing op 29 januari 2014.
Docent van het jaar 2013 van de totale universiteit werd Christiaan Zuidema van de faculteit
Ruimtelijke Planning.

Ridder Wied Ruijssenaars
Tijdens een feestelijke, en voor de Professor Wied Ruijssenaars onverwachte anders
ingevulde bijeenkomst, zijn aan hem door Burgemeester van der Laan van de gemeente
Noordenveld, waaronder zijn woonplaats Peize valt, hem de versierselen uitgereikt
behorende bij de Koninklijke Onderscheiding als Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Voor een uitgebreide beschrijving van de redenen van deze onderscheiding verwijzen we naar
het persbericht van de universiteit. http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2014/
nieuwsberichten/koninklijke-onderscheiding-voor-wied-ruijssenaars
In de 45-jarige historie van Orthopedagogiek Groningen is hij daarmee de derde persoon die
een Koninklijke Onderscheiding heeft gekregen. Hij kwam daarbij ook – het zei tijdelijk – in het
bezit van het Orthopedagogiek Ridderzwaard, dat hij weer dient af te staan als er andermaal
één van de teamleden een Koninklijke onderscheiding zal krijgen. Professor Wilhelmina
Bladergroen en Hans Knot waren zijn voorgangers.

10
RUG-116487 nieuwsbrief 2014-2.indd 10

21-07-14 09:32

’s Heeren Loo Zorggroep en Rijksuniversiteit Groningen werken
samen in academische werkplaats
Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zorgprofessionals van ’s Heeren Loo
Zorggroep gaan samenwerken in een academische werkplaats. Het doel is om gezamenlijk
onderzoek te verrichten op het gebied van vraagstukken binnen de zorg voor mensen met (zeer)
ernstige verstandelijke- en meervoudige beperkingen.
De komende vijf jaar gaan onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG en ’s Heeren Loo Zorggroep hun
expertise en voorzieningen bundelen. Hierdoor wordt het voor zorgprofessionals en wetenschappers gemakkelijker om snel en goed onderzoek te doen. Voor ’s Heeren Loo Zorggroep
is dit de tweede academische werkplaats. In 2011 werd hiervoor al een samenwerking opgezet
met de VU.
Nauwe samenwerking
Al ruim tien jaar bestaat er een nauwe samenwerking tussen ’s Heeren Loo Zorggroep en
de RUG om de kwaliteit van opvoeding en ondersteuning voor mensen met (zeer) ernstige
verstandelijke- en meervoudige beperkingen (EMB) te verbeteren. De afgelopen decennia is
binnen ’s Heeren Loo Zorggroep veel praktijkervaring opgedaan ten aanzien van personen
met EMB.
Primair doel
Primair doel van de academische werkplaats is om de opvoeding en ondersteuning van
mensen met EMB verder te professionaliseren zodat de ondersteuning aansluit bij de
individuele wensen en behoeften. Concreet wordt over een periode van vijf jaar gestart met
vijf onderzoeksprojecten en zijn er vanuit beschreven projecten vier promoties gerealiseerd.
Binnen de diverse onderzoeksprojecten werken wetenschappelijk opgeleide zorgprofessionals
binnen ’s Heeren Loo Zorggroep en onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de
RUG met elkaar samen.
’s Heeren Loo Zorggroep biedt verspreid over nagenoeg heel Nederland ondersteuning aan
mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudig) verstandelijke beperking.
De ondersteuning is gevarieerd en op maat; van enkele uren zorg/ begeleiding bij cliënten
thuis tot dagelijkse intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. Van logeeropvang tot
dagbesteding en begeleide werkvormen.
Meer informatie: prof. dr. Carla Vlaskamp ( c.vlaskamp@rug.nl)
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EVEN VOORS T ELLE N

Elisa Kupers
Elisa Kupers is per 1 februari begonnen als universitair docent bij Orthopedagogiek (differentiatie Leer- en Onderwijsproblemen). Hiervoor heeft zij psychologie gestudeerd in Groningen en als promovendus gewerkt bij de afdeling
Ontwikkelingspsychologie. Haar promotie-onderzoek richtte zich op de interactie tussen leerling en docent in muzieklessen, waarbij zij zowel heeft gekeken naar ‘scaffolding’ van technische vaardigheden, als naar de ontwikkeling van
autonomie, binnen de lessen en op de lange termijn. Op dit onderzoek is zij op 17 maart 2014 gepromoveerd.
Bij Orthopedagogiek zal zij zowel onderzoek gaan doen als onderwijs gaan geven.

Kirsten Wolthuis
Kirsten Wolthuis is begonnen op 16 december als promovendus bij orthopedagogiek. Gedurende de aankomende
vijf jaar gaat zij proberen een model te ontwikkelen waarmee de communicatie-ontwikkeling van doofblinde kinderen
beter in kaart kan worden gebracht. Met name de school van Kentalis voor doofblinde kinderen heeft behoefte aan
een dergelijk model om beter de ontwikkelingsfase van het kind te kunnen bepalen en om doelen te kunnen stellen
om het kind naar zijn of haar potentie te kunnen laten ontwikkelen.
Zij heeft eerst in Groningen taalwetenschappen gestudeerd en heeft daarna de master Communication and congenital
deafblindness binnen orthopedagogiek afgerond.

Kirti Zeijlmans
Kirti Zeijlmans is per 1 maart begonnen als promovendus bij Orthopedagogiek. Binnen haar promotietraject zal zij
zich richten op de matching binnen de pleegzorg. De keuze voor een bepaald pleeggezin, passend bij de behoeftes
van het pleegkind, is een belangrijke stap in het pleegzorgtraject waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Het is daarom belangrijk om te weten welke factoren het maken van een match beïnvloeden. De komende vier jaar
zal zij dit onderwerp onderzoeken.
Kirti heeft Opvoedingsondersteuning gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren is zij betrokken
geweest bij een onderzoek naar de ervaringen van pleegkinderen, kinderen van pleegouders, pleegouders en ouders
met de ‘wenperiode’ binnen de pleegzorg.
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