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Colofon

Beste Alumni,

Welkom bij de tweede editie van 
de ‘alumni orthopedagogiek 
nieuwsbrief ’ van 2016. Dit 
betekent dat we al weer bijna aan 
het einde van dit kalenderjaar zijn. 
In deze nieuwsbrief zijn natuurlijk 
de bekende rubrieken weer te 
lezen zoals de ‘ortho-nieuwtjes’, 
‘congresbezoeken’ en ‘promoties’ 
binnen de basiseenheid Ortho-
pedagogiek Groningen. 

Het omslagartikel brengt ons het 
verhaal vanuit het werkveld, 
waarbij oud studente Steffi e 
Herbrink bericht over haar 
activiteiten binnen de ‘Ortho-
pedagogiek’. 

Helaas is op 7 oktober oud-collega 
prof. dr. Bieuwe van der Meulen op 
73-jarige leeftijd overleden. 
Tjalling Zandberg heeft een 
‘In memoriam’ geschreven. 

Twee congressen waarbij 
medewerkers van de basiseenheid 
Orthopedagogiek uitgebreid 
waren betrokken, worden nader 
belicht, terwijl er ook een verslag 
voorbij komt over de jaarlijkse 
Heidedag. 
Vorig jaar werd het nieuwe 
Nationaal Onderwijsmuseum in 
Dordrecht geopend waarover 
Ed Bomius een bijdrage schreef.
 
Tenslotte is er ook weer een 
afl evering van ‘De oude doos’ 
waarin ik het leven in de zestiger 
jaren beschrijf van een typisch 
mannen studentenhuis. 

Wenst U ook een bijdrage te 
leveren aan de volgende nieuws-
brief dan kan dat door de teksten 
te sturen naar Hans.Knot@rug.nl

We wensen U veel leesplezier en 
een goede jaarwisseling naar 
2017.

Hans Knot 
Coördinator Alumni 
Orthopedagogiek Groningen

Mijn naam is Steffi e Herbrink, 34 jaar en werk-

zaam als orthopedagoog. Sinds een aantal maan-

den werk ik binnen mijn eigen praktijk. Ik 

behandel daar kinderen bij wie sprake is van 

sociaal-emotionele problematiek, angst, depressie 

en/of trauma’s en hun ouders die het moeilijk 

vinden om de opvoeding vorm te geven. Ook heb ik 

een coaching bureau voor hulpverleners en 

gedragswetenschappers binnen jeugdzorg en 

jeugd-GGZ. Ik bied daar coaching en supervisie.

Voordat ik daarmee begon, heb ik op verschillende 

plekken in de jeugdhulpverlening gewerkt als 

gedragswetenschapper (Elker) en behandelcoördi-

nator (Yorneo). In deze functies adviseerde ik vooral 

hulpverleners in hun hulpverleningstrajecten met 

kinderen, jongeren en gezinnen. Ik dacht mee met 

het vormgeven van passende behandeling, maar 

ook wanneer er sprake was van onveiligheid voor de 

kinderen of jongeren als gevolg van kindermishan-

deling. Daarnaast dacht ik ook op beleidsniveau 

mee over het inhoudelijke beleid. Bijvoorbeeld over 

het ontwikkelen van een werkwijze rondom het 

signaleren van onveiligheid in gezinnen of over het 

implementeren van screeningslijsten in de 

hulpverlening. 

Op dit moment werk ik alleen, maar in mijn eerdere 

functies werkte ik in teamverband. Ik werkte als 

gedragswetenschapper samen met een team van 

hulpverleners, praktijkbegeleiders en unithoofden 

(teamleiders). Daarnaast werkte ik ook samen met 

andere gedragswetenschappers van andere teams 

en andere afdelingen. Dat is volgens mij ook wel 

een kenmerkend aspect van je functie als gedrags-

wetenschapper: je werkt met veel verschillende 

mensen samen. In de hulpverlening aan cliënten, 

in werkgroepen, samen met je teamleider, met 

mensen uit de staf (bijvoorbeeld beleidsmedewer-

kers, kwaliteitsmedewerkers). Het samenwerken 

met veel mensen binnen verschillende functies 

maakt ook dat je goed moet kunnen schakelen: 

soms kijk je samen met een hulpverlener heel 

precies naar wat een specifi eke cliënt nodig heeft en 

soms ben je juist heel erg bezig met grote lijnen, 

omdat je voor de hele organisatie een beleidsstuk 

dient te schrijven. Juist die combinatie vond ik heel 
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Mijn advies aan aankomende en huidige 

studenten zou zijn dat het belangrijk is om 

tijdens en meteen na je studie een netwerk 

op te bouwen. Probeer een inhoudelijk 

relevante bijbaan te vinden en zorg ervoor 

dat je contact houdt met mensen die je via 

je bijbaan of via je stage kent. Ga in gesprek 

met mensen, doe vrijwilligerswerk. Op een 

aantal cruciale momenten in mijn carrière 

waren er mensen die aan mij dachten bij 

een bepaalde vacature. En wees niet te 

bang om kleine klussen aan te pakken. 

Door bewust bezig te zijn met het opdoen 

van ervaring leer je hoe jouw vak in de 

praktijk werkt en vooral ook hoe jij zelf in 

de praktijk werkt.

opleiding al belangrijk is om je een beeld te 

vormen van hoe je geleerde theorieën 

vertaalt naar de praktijk. Het maken van 

die vertaling is een belangrijke taak van de 

gedragswetenschapper binnen de jeugd-

zorg.

Een combinatie van vrijwilligerswerk en 

bijbanen heeft me geholpen om zicht te 

krijgen op meer praktische aspecten van 

het werken als orthopedagoog. Door als 

vrijwilliger op een basisschool remedial 

teaching te geven aan een aantal leerlin-

gen, leer je hoe je contact moet maken met 

kinderen in een leersituatie. Je leert 

‘behandelingen’ vormgeven en je leert 

samenwerken met leerkrachten. Ook het 

observeren in de klas was hierbij belang-

rijk. Door na mijn studie een aantal 

maanden als groepsleider te werken, wist 

ik als orthopedagoog beter hoe ik mijn 

adviezen echt goed kon toespitsen op de 

praktijk van de hulpverlening.

leuk. De reden dat ik onlangs heb gekozen 

om zelfstandig te gaan werken, was omdat 

ik graag zelf meer in direct contact met 

cliënten wilde werken.

Tijdens mijn opleiding orthopedagogiek 

heb ik vooral veel geleerd over de achter-

gronden van problematiek bij kinderen en 

ouders en over de theoretische modellen 

van hoe bepaalde problematiek op elkaar 

inwerkt. Ook heb ik in de opleiding veel 

geleerd over evidence based behandeling 

van de diverse problematiek die je tegen-

komt als orthopedagoog. Omdat Orthope-

dagogiek een wetenschappelijke opleiding 

is, heb ik (vooral vlak na mijn studie) de 

praktische vaardigheden wel gemist. 

Wanneer je net aan het werk bent, komt er 

veel op je af. Niet alleen het feit dat je je 

kennis in de praktijk dient te gaan 

brengen, maar ook het feit dat je werkt 

binnen een organisatie waarbinnen je ook 

te maken hebt met fi nanciën, wachtlijsten 

en verschillende collega’s. En dat is veel! 

Tijdens mijn opleiding had ik graag wat 

meer ervaring opgedaan met het voeren 

van gesprekken met cliënten, maar ook 

met hulpverleners en collega’s. En wat het 

betekent om in een organisatie te werken 

waar niet alles zo mooi gaat ‘zoals in de 

boekjes’. Tijdens mijn opleiding heb ik veel 

geleerd over de inhoudelijke adviezen die je 

als orthopedagoog aan hulpverleners geeft, 

maar minder over de manier waarop je die 

adviezen geeft. Hoe zorg je dat je goed 

aansluit bij je cliënten en collega’s? En hoe 

zorg je dat jouw inhoudelijke advies ook 

praktisch goed uitgevoerd kan worden? 

Ik denk dat het daarom ook tijdens de 
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“Het moet niet gekker worden”, is een uitdrukking die Bieuwe 

vaak bezigde. Met name als het een zaak betrof waar hij het niet 

mee eens was. Een voorbeeld hiervan was het gegeven dat hij 

verplicht met emeritaat moest, alleen maar door het feit dat hij 

65 jaar was geworden. Hij heeft hier ook naar gehandeld door 

stug met zijn werkzaamheden door te gaan tot kort voor zijn 

overlijden. Orthopedagogiek als wetenschap was belangrijk voor 

hem. Na zijn promotie, samen met Mila Smrkovský, op de Bayley 

Ontwikkelingsschalen, is hij het onderzoek naar de ontwikkeling 

van jonge kinderen altijd trouw gebleven. Ook de hulpverlening 

aan jonge kinderen had zijn belangstelling. Te denken valt hierbij 

aan de ontwikkeling en introductie van het Portage Programma 

in Nederland.

Daarnaast ondersteunde Van der Meulen in de rol van 

methodoloog en statisticus regelmatig collega’s op andere 

terreinen. Een voorbeeld hiervan is de pleegzorg. Piet Strijker en 

ik hebben de samenwerking met hem, die geleid heeft tot een 

aantal inter nationale publicaties, als zeer vruchtbaar ervaren.

Van der Meulen kan ook getypeerd worden door een aantal 

persoonlijke eigenschappen: trouw, volhardend, zakelijk, kunst- 

en muziekliefhebber, doorzetter, moestuin activist, lange afstand 

wandelaar/fi etser.

Trouw aan het gedachtengoed van  A.D. de Groot, onderzoeksters 

en promovenda; volhardend bij ingenomen standpunten en het 

opzetten en het uitbouwen van het Post-Masteronderwijs;  

zakelijk als uitgever van de reeks Kinderstudies;  groot bewonderaar van Vermeer, renaissanceschilders en De Ploeg, opera (bij 

voorkeur in de Stopera) en favoriete componisten;  doorzetter bij het reviseren van extreem ‘total loss’ motoren; moestuinier die precies 

wist welk aardappelras nauwelijks gevoelig was voor aardappelziekte en fervent weigeraar om prei, uien en knofl ook te verbouwen;  

samen met zijn vrouw Matty duizenden kilometers op de fi ets afgelegd (o.a. de St. Jakobsroute van Haarlem naar Santiago de 

Compostella). Samen met de fam. Rink en fam. Zandberg en hun hond, die gedoogd werd(!), allerlei meerdaagse wandelroutes afgelegd 

(o.a. Het Pieterpad).

Hoewel niet bij iedereen bekend had Bieuwe een brede belangstelling op allerlei terreinen. Bezoekers die hem op zijn werkkamer 

bezochten maakte hij hier ook deelachtig van, getuige de foto’s, posters van tentoonstellingen die de wanden van zijn kamer 

versierden.

We hebben tijdens een stijlvolle bijeenkomst afscheid van Bieuwe genomen in het Karmel Klooster. In zijn geboorteplaats Drachten is 

hij in besloten kring in het familiegraf begraven.

Tjalling Zandberg

In memoriam
Prof. Dr. Bieuwe van der Meulen
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•  Tijdens het 14de EUSARF-congres in 

Oviedo was de basiseenheid Orthopeda-

gogiek Groningen met een hele grote 

groep medewerkers vertegenwoordigd. 

Onze PhD’s hebben een bijzonder goede 

indruk achtergelaten, allereerst door de 

uitstekende organisatie en de uitvoe-

ring van de EUSARF Academy, een dag 

speciaal voor PhD students. Verder 

blonken allen in hun workshopsessies 

uit door de kwaliteit van de presentatie, 

de inhoud van het gepresenteerde en 

hun interacties met het publiek tijdens 

de discussies. Ook tijdens de congres-

dagen waren diverse presentaties van 

leden van ons team, waarover elders 

meer in dit alumniblad. 

•  Tijdens de 38ste Internationale 

conferentie van School-psychologie 

heeft Prof. dr. Alexander Minnaert 

tijdens de opening van de conferentie, 

die op 20 juli werd gehouden in het 

Instituut der Tropen te Amsterdam, 

niet alleen het thema van de conferen-

tie toegelicht, maar ook de nieuwe 

Kinderombudsman, Margrite Kalver-

boer, geïntroduceerd voor het inter-

nationale publiek, dat bestond uit meer 

dan 70 verschillende nationaliteiten 

afkomstig uit bijna alle werelddelen. 

•  Op zaterdag 23 juli was Prof. Dr. 

Minnaert de key note speaker tijdens 

voornoemd congres. Zijn presentatie is 

online te zien en begint na 6 minuten 

in de opname: 

http://webcolleges.uva.nl/Mediasite/

Play/fb6ce5639b6c4b4a9ddae0ad479d

116e1d?catalog=2dd738df-0e43-4d49-

a7b8-1d4e5c15b413

Congressen en symposia
Gedurende het laatste half jaar is er door 

diverse medewerkers van de Basiseenheid 

Orthopedagogiek goed aan de weg 

getimmerd als het gaat om presentaties 

tijdens internationale congressen. 

Een overzicht: 

•  Marleen Janssen en Ineke Haakma 

hebben in augustus deel-genomen aan 

de ICEVI (International Council for 

Education of People with Visual 

Impairment) World Conference in 

Orlando. Ineke presenteerde hier haar 

onderzoek naar behoefte-ondersteu-

nend lesgeven in het onderwijs aan 

blinde en slechtziende leerlingen. (zie 

alumniblad 2015-2). 

http://icevi.org/

Ons team dat Orthopedagogiek in Zweden vertegenwoordigde (zie pagina 5).
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•  Op 25 oktober organiseerde de BSS Phd 

Council (waarin Orthopedagogiek 

vertegenwoordigd werd door Dorijn 

Wubs en Jet Rip) een symposium 

speciaal voor de Phd’s van onze 

faculteit. Tijdens de middag stond de 

vraag centraal: ‘What is your next 

move?’ Een aantal voormalige PhD’s 

van de verschillende afdelingen binnen 

de faculteit sprak over hun carrière 

binnen de wetenschap of juist buiten 

de wetenschap met als doel de huidige 

promovendi te voorzien van adviezen. 

http://www.rug.nl/gmw/research/

phd-council/

•  Op 23 en 24 maart 2017 organiseert 

Anke de Boer, samen met collega Katja 

Petry van de KU-Leuven, een inter-

nationale mini-conferentie op het 

gebied van ‘social inclusion of students 

with disabilities’. Het doel van deze 

mini-conferentie is onderzoekers die 

ervaring hebben op dit onderzoeks-

terrein samen te brengen. Op die 

manier wil men kennis uit wisselen en 

ideeën voor toekomstig onderzoek met 

elkaar delen. Dr. Anke de Boer haar 

expertise ligt  vooral op de volgende 

gebieden: Inclusief/Passend onderwijs, 

sociale participatie, leerlingen met 

beperkingen, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, leerkracht handelen.

https://www.researchgate.net/project/

Pre-announcement-Mini-conference-

on-The-Social-Inclusion-of-Students-

with-Disabilities-in-General-Education

•  Marja Cantel was aanwezig tijdens de 

tweede editie van The  European Dance 

Movement Therapy Conference, die in 

Milaan is gehouden (9-11 september). 

Ze was er ondermeer met Finse 

collega’s en Nederlandse collega’s van 

de Codarts University of the Arts uit 

Rotterdam. 

http://codarts.m7.mailplus.nl/

genericservice/code/servlet/React?wpE

ncId=WF5EC5Urtv&wpMessageId=15

38&userId=370235&command=viewP

age&activityId=626677&encId=iGezAY

RkFrjYum4

•  Tussen 8 en 10 juni is een delegatie van 

orthopedagogiek bestaande uit 

Suzanne Houwen, Florianne Radema-

ker, Gerda van der Veer en Niek Frans 

bij een congres van de International 

Society on Early Intervention in 

Stockholm geweest. Het congres stond 

in het thema ‘Children’s rights and 

Early intervention’ met master lectures 

van onder andere Michael Guralnick en 

Don Bailey. Tijdens het congres zijn 

verschillende lopende projecten van 

onze afdeling gepresenteerd.

ISEI 2016: https://depts.washington.

edu/isei/2016conf.html
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DE OUDE DOOS

Het studeren aan een universiteit is in deze tijd een kwestie van 

hard aanpakken en zorgen dat je in de geplande studietijd zeker 

afstudeert om daarmee te voorkomen dat het je enorm veel geld gaat 

kosten en je er jaren aan vast zit het geleende geld terug te betalen. 

In de nadagen van de tijd dat studeren grotendeels was wegge-

legd voor studenten wier ouders een dikke portemonnee hadden, 

werd er niet zo nauw gekeken op de duur van de studie, wat soms 

wel kon uitlopen tot een periode van 7 tot 8 jaren. Er was dan ook 

veel meer tijd voor ontspanning en vermaak, getuige het verhaal 

dat in 1967 de kranten haalde over een aantal studenten dat 

gezamenlijk het pand Hereweg 118 in Groningen bewoonde. 

In die tijd dat ikzelf in het weekend ook frequent de uitgaans-

gelegenheden bezocht, werd het eerste pilsje gewoon in een 

discotheek of kroeg gedronken. Indrinken was er gelukkig niet bij. 

Maar de studenten in voornoemde pand aan de Hereweg hadden 

wel zeker een gewoonte om ‘thuis’ te drinken. Daar wist de 

toenmalige groente- en drankenhandelaar Rasker, destijds 

gevestigd aan de Verlengde Oosterweg, alles van. 

Rasker had in de daaraan voorafgaande vijf jaar 500 kratten pils 

naar het studentenhuis Concordia Instaurata gesleept. De naam 

van het studentenhuis, de oudste in de stad Groningen en in 1953 

opgericht, herinnert aan de in november 1808 in Groningen 

opgerichte Studenten Sociëteit ‘Concordia Instaurata’. Dat 

gebeurde destijds in een bovenzaal van herberg ‘Het Gouden 

Hoofd’ op de Grote Markt in de Martinistad. Sociëteit ‘Concordia 

Instaurata’ telde 52 leden maar werd een half jaar na oprichting 

weer opgeheven wegens ‘onaangenaamheden met de kastelein’. 

Zeven jaar later werd op 3 maart 1815 in dezelfde herberg ‘Het 

Gouden Hoofd’ de oudste en nog steeds bestaande Studenten 

Sociëteit in Nederland opgericht: Mutua Fides. 

Op de Grote Markt wordt nog steeds in de studenten sociëteit in 

grote hoeveelheden pils gedronken en dat brengt ons terug naar 

handelaar Rasker. Op zaterdag 29 april 1967 sleepte hij moeizaam 

doch bekwaam het 501ste krat de trap op om het vervolgens in een 

met ijs gevulde badkuip neer te vlijen. Een dergelijke overvloedige 

afname had zelfs de bierfabrikant verrast. 

Een vertegenwoordiger van de Brouwerij Heineken was speciaal 

naar Groningen gekomen om dit feit op een waardige manier te 

herdenken. Omgerekend waren vijfhonderd kratten pils, bepaald 

geen kattenpis. 

Er waren in dat huis zes studenten woonachtig en een rekensom-

metje leerde dat die studenten in vijf jaar tijd ongeveer 5400 liter 

van het gele nat tot zich hadden genomen. De Heineken vertegen-

woordiger stelde dat het ook om 12.000 fl esjes zou zijn gegaan 

waarvan met de inhoud minstens 24.000 glazen gevuld hadden 

kunnen worden. Hoewel, gewoon uit het pijpje drinken was toen 

meer gebruikelijk. Trouwens omgerekend naar het aantal 

slokken kwam men op 120.000 in getal terecht. Omdat deze 

opmerkelijke mijlpaal was bereikt bracht de vertegenwoordiger 

ook nog eens 6 kratten Heineken mee.

De studenten hadden eerst voorgesteld aan Heineken om vijf 

fusten bier te leveren aan de Concordia Pils Club zodat ze deze op 

het waterleidingnet zouden kunnen aansluiten en uit elke kraan 

in de kamers de pils rijkelijk zou kunnen stromen. De Heineken 

man had echter aangegeven dat alleen al de inhoud van één fust 

niet genoeg zou zijn om het hele leidingnet te vullen. 

Maar er werd meer meegenomen door de offi ciële vertegenwoor-

diger van de brouwerij. Zo kreeg iedereen die getuige was van de 

aanlevering van het 501ste krat een reclame t-shirt, een merkpe-

tje en een merkvlaggetje. Alle wanden van de kamers van Huize 

Concordia Instaurata, waar alleen Vindicat studenten mochten 

wonen, waren versierd met grote posters – uiteraard van 

Heineken. Tenslotte werd een grote Heineken vlag op het balkon 

van het huis aangebracht. Bierpullen en viltjes veranderden 

tevens van eigenaar en trots wisten de studenten te vertellen dat 

ze voor hun ijsvoorraad in de badkuip ook bij een middenstander 

altijd terecht konden: de visboer! 

https://www.youtube.com/watch?v=WxoWjNVvjEM

Hans Knot 
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Bij Expertisecentrum EMB is weten-

schappelijke kennis en expertise over de 

ondersteuning aan mensen met een (zeer) 

ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperking (EMB) samengebracht onder één 

dak. Deze kennis is nu toegankelijk voor 

iedereen die hier interesse in heeft. 

Expertisecentrum EMB is een samen-

werking tussen de ‘s Heeren Loo Zorggroep 

en de Rijksuniversiteit Groningen, 

basis eenheid Orthopedagogiek. Het 

Expertise centrum EMB is gelanceerd 

tijdens het congres EMB Today op 2 juni jl. 

Met dit congres brachten de ’s Heeren Loo 

Zorggroep en de Rijksuniversiteit Gronin-

gen wetenschap en praktijk bij elkaar. 

Wetenschappelijke kennis in dienst 
van de praktijk
De ’s Heeren Loo Zorggroep en de Rijks-

universiteit Groningen stellen hun kennis 

beschikbaar. Aan ouders, die vragen hebben 

over methoden en ondersteuningsmogelijk-

heden. En aan professionals, die training 

willen en op zoek zijn naar de laatste 

wetenschappelijke kennis. Het Expertise-

centrum EMB richt zich op training, 

consultatie en ontwikkeling en toepassing 

van wetenschappelijke kennis. Carla 

Vlaskamp, emeritus hoogleraar Ortho-

pedagogiek: “Het Expertisecentrum EMB is 

een knooppunt waar wetenschappelijke 

kennis, praktijkkennis en vooral ook de 

kennis van de familie samen wordt 

gebracht. Nu we dit op een goede manier 

vormgeven, zetten we een hele grote stap 

voorwaarts.”

Academische werkplaats
De samenwerking tussen de ’s Heeren Loo 

Zorggroep en de Rijksuniversiteit Gronin-

gen krijgt vorm in een zogenaamde 

‘academische werkplaats’. Hier doen zij 

praktijkgericht onderzoek op het gebied 

van vraagstukken binnen de verstandelijke 

gehandicaptenzorg, m et name voor de 

mensen met een ernstig meervoudige 

beperking.

Meer informatie via de website van 

Expertisecentrum EMB online: 

http://expertisecentrumemb.sheerenloo.nl 

Geïnteresseerden kunnen ook contact 

opnemen via 0800 – 3 555 555 of  

info@sheerenloo.nl.

Samenwerking binnen EMB

Een congres gewijd aan internationaal 

wetenschappelijk onderzoek naar personen 

met een verstandelijke beperking.

In de zomer van 2016 hebben onderzoekers 

Annette van der Putten, Petra Poppes, 

Saskia Damen, Gertruud Schalen, Sanne 

Everaarts, Leentje van Alphen en Leontien 

Bossink van het Research Centre on 

Profound and Multiple Disabilities  deel-

genomen aan het 15th IASSIDD WORLD 

CONGRESS  in Melbourne, Australië. 

IASSIDD is een internationale organisatie 

die wetenschappelijk onderzoek naar 

personen met een verstandelijke beperking 

stimuleert. 

IASSIDD congressen
De IASSIDD congressen zijn de belangrijk-

ste conferenties gewijd aan internationaal, 

wetenschappelijk onderzoek naar personen 

met een verstandelijke beperking. 

Gedurende een dag- en avondvullend 

programma van vijf dagen was het 

mogelijk diverse plenaire sessies, tien-

tallen presentaties, poster sessies en 

workshops te volgen over de meest recente 

wetenschappelijke onderzoeken naar 

personen met een verstandelijke beper-

king. Een grove schatting van alle ab-

stracts (199 pagina’s, 5 abstracts per 

pagina) brengt mij op bijna 1000 bijdragen! 

Alle presentaties, poster sessies en 

workshops waren onderverdeeld in 

verschillende thema’s, waaronder de 

thema’s “(zeer) ernstige verstandelijke- en 

meervoudige beperkingen”, “gezondheid”, 

“communicatie en taal” en “inclusief 

onderwijs”. 

Presentaties onderzoekers Research 
Centre PMD
De onderzoekers hebben niet alleen 

deelgenomen aan het congres, maar 

hebben ook presentaties gegeven over de 

resultaten van hun (PhD) onderzoek. 

Tijdens de allereerste sessie met presenta-

ties, presenteerde Gertruud Schalen haar 

onderzoek naar de motorische ontwikke-

ling van jonge kinderen met een ontwikke-

lingsvertraging in een symposium gericht 

op jonge kinderen binnen het thema “(zeer) 

ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperkingen”. Dit symposium was 

georganiseerd in samenwerking met 

collega’s van de Katholieke Universiteit 

Leuven. 

Saskia Damen sloot de eerste dag af met 

een presentatie over het PhD onderzoek 

naar het effect van video-feedback op de 

communicatie tussen personen met 

doofblindheid en hun communicatie-

partners. Op de tweede dag  hebben zowel  

Leentje van Alphen als Leontien Bossink 

gepresenteerd in een symposium over 

leefstijl van personen met een verstande-

lijke beperking waarin zij vertelden over 

hun (PhD) onderzoek naar de activering 

van personen met (zeer) ernstige verstan-

delijke en meervoudige beperkingen. 

Leentje gaf een overzicht van bestaande 

praktijkinitiatieven gericht op de active-

ring van deze doelgroep en Leontien 

presenteerde de eerste resultaten van een 

kwalitatief onderzoek naar de ervaringen 

van begeleiders in het (al dan niet) 

aanbieden van beweegactiviteiten. 

IASSIDD 15th World Congress
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Sanne Everaarts sloot de tweede dag af met 

een presentatie binnen een symposium 

gericht op inclusief onderwijs voor 

kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke 

en meervoudige beperkingen. Op de laatste 

congres dag presenteerde Annette van der 

Putten een literatuuronderzoek naar alle 

beschikbare kennis voor zorgprofessionals 

ten behoeve van de ondersteuning van 

personen met (zeer) ernstige verstandelijke 

en meervoudige beperkingen. 

Petra Poppes ging in haar presentatie in op 

de attributies van begeleiders over de 

oorzaken van gedragsproblemen bij 

personen met (zeer) ernstige verstandelijke 

en meervoudige beperkingen en Leontien 

Bossink presenteerde een literatuuronder-

zoek naar bevorderende en belemmerende 

factoren in de fysieke activiteit/activerin-

gen van personen met een verstandelijke 

beperking.

Early Career Researchers Meeting 
Na afl oop van het congres hebben alle 

onderzoekers ook deelgenomen aan een 

internationale Early Career Researchers 

Meeting, waarin PhD studenten en junior 

onderzoekers uit de hele wereld met elkaar 

brainstormden, discussiërden en ervarin-

gen uitwisselden over topics gerelateerd 

aan het doen van onderzoek bij personen 

met (zeer) ernstige verstandelijke- en 

meervoudige beperkingen. Tijdens deze 

dag hebben we o.a. een fi lm gezien over 

inclusief onderwijs in Estland, gebrain-

stormd over motoriek en motorische 

activering, en gediscussieerd over een 

onderzoeksvoorstel van Saskia Damen. 

De Early Career Researchers Meeting werd 

afgesloten met een brainstormsessie over 

toekomstige mogelijkheden voor inter-

nationaal netwerken én inmiddels is er 

een LinkedIn groep gestart en zijn we 

aan het experimenteren met Conference-

Call.

Tot slot 
Ons bezoek aan dit wereldcongres, de 

positieve reacties op onze presentaties en 

de gepresenteerde onderzoeken van 

internationale collega’s stimuleren ons 

enorm om de komende jaren energie te 

blijven steken in onderzoek naar personen 

met ernstige meervoudige beperkingen! 

Meer weten?
Websites:
https://www.iassidd.org/

ecrmpimd.weebly.com 

De LinkedIn group van de Early Career 
Researchers: https://www.linkedin.com/

groups/8562330

Leontien Bossink
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 Remo Mombarg, Lector aan het Instituut 

voor Sportstudies aan Hanzehogeschool 

Groningen, heeft samen met ondermeer de 

basiseenheid Orthopedagogiek en het 

Centrum voor Bewegingswetenschappen 

van de Rijksuniversiteit Groningen een 

Fonds Nuts-Ohra subsidie (call Zorg én 

Perspectief) binnengehaald. Suzanne 

Houwen, werkzaam bij Orthopedagogiek, 

was mede hoofdaanvrager en dus is zij bij 

het project betrokken. In dit project wordt 

een interventie ontwikkeld en uitgevoerd 

met als doel kinderen met een Develop-

mental Coordination Disorder (stoornis in 

de ontwikkeling van de coördinatie van 

bewegingen) sportvaardiger te maken en te 

leren meer regie te krijgen over de keuze en 

inhoud van de vaardigheden die ze willen 

leren. Het project is op 1 november 2016 

van start gegaan. 

 Op donderdag 8 september jongst leden 

verrichtte onze nieuwe decaan prof. dr. 

Kees Aarts de offi ciële opening van het 

facultaire jaar 2016/2017. Vervolgens was 

het podium voor jeugd en jeugdstudies. In 

drie korte presentaties, ingeleid door prof. 

dr. Greetje Timmerman, hoogleraar ‘Jeugd 

als Sociaal Verschijnsel’, gaven onderzoe-

kers van onze faculteit een inkijkje in hun 

onderzoek naar de jonge generatie. Drs. 

Wieke Dalenberg onderzoekt de romanti-

sche en seksuele ontwikkeling bij jong vol-

wassenen. Kinderen in probleemgezinnen 

stonden centraal in de bijdrage namens de 

basiseenheid Orthopedagogiek van dr. Jana 

Knot-Dickscheit. Dr. Tina Kretschmer ging 

in op het pestonderzoek aan onze faculteit 

en dan met name het pestgedrag op de 

middelbare school. De theatergroep 

Stranger Things Have Happened gaf 

meerdere keren een theatrale reactie. De 

opening van het Academische Jaar voor 

GMW vond plaats in een overvolle 

Kouwerzaal. Gezien de enthousiaste 

reacties vanuit het FB en vanuit het 

publiek mogen we concluderen dat PEDOK 

zich mooi in de schijnwerpers heeft 

geplaatst. Foto’s zijn te vinden op: 

https://www.facebook.com/facgmw/

posts/79767180700241

 Zet voor elke klas een juf én een meester. 

Dat betoog hield Prof. dr. Alexander 

Minnaert op 13 september in het program-

ma van RTV Noord. Het gesprek kun je hier 

volgen:

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/167708/

Hoogleraar-Zet-voor-elke-klas-een-juf-en-

een-meester

 Ook op Facebook werd er druk over dit 

onderwerp gediscussieerd. Op de site van 

RTV Noord werd een aantal zaken op een 

rijtje gezet! 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/167725/

Meer-meesters-voor-de-klas-Ja-dit-is-

absoluut-een-gemis

 Onlangs is een nieuwe editie verschenen 

van het ‘International Journal of Child and 

Family Welfare’, dit onder redactie van 

ondermeer Annemiek Harder. Investigating 

interactions: The dynamics of relationships 

between clients and professionals in child 

welfare. Annemiek T. Harder, Christopher 

J. Hall & Carolus H.C.J. van Nijnatten (eds.) 

International Journal of Child and Family 

Welfare (IJCFW) 2016 – Jrg 17 – Nr 1/2.

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/

BookDetails.aspx?id=9789044134506

In het eerste bachelor jaar Pedagogische 

Wetenschappen zijn in september 

103 studenten ingestroomd. AOLB heeft 

een instroom van 68 studenten en SPO 95 

(waarvan 75 voor Orthopedagogiek). 

 In de nieuwe internationale master 

‘Youth, Society & Policy’ zijn 13 studenten 

van start gegaan. 

 Als het om de stages gaat zijn er 102 stu-

denten Orthopedagogiek met deze periode 

in het werkveld van start gegaan. In het 

tweede deel van het collegejaar 2016/2017 

zullen er nog eens maximaal 60 studenten 

hun stage gaan lopen, zoals verplicht in het 

Masterjaar van de opleiding. 

De nationale Kinderombudsman, Margrite 

Kalverboer, is de afgelopen zomer herbe-

noemd als bijzonder hoogleraar aan de 

faculteit Gedrags- en Maatschappijweten-

schappen van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Haar leerstoel Kind, (Ortho) 

pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingen-

rechten is ingesteld door Stichting 

Groninger Universiteitsfonds. Margrite 

Kalverboer was tot haar beëdiging als 

nationaal Kinderombudsvrouw in april 

2016 ook al bijzonder hoogleraar Kind, 

(Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemde-

lingenrechten bij de Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Deze leerstoel 

was ingesteld door Stichting Nidos.

  Jana Knot-Dickscheit heeft van Margrite 

Kalverboer het stokje overgenomen als lid 

van de commissie van de Horizon Acade-

mieprijs. Deze prijs wordt uitgereikt voor 

proefschriften op het terrein van de 

jeugdzorg en het speciaal onderwijs die de 

moeite waard zijn om te herschrijven tot 

een toegankelijk boekje. De gepromoveerde 

moet daartoe een voorstel indienen. De jury 

bekijkt vervolgens welke twee proef-

schriften het meest in aanmerking komen 

voor de Horizon Academieprijs. Jana: “Ik 

denk dat dit een mooie mogelijk heid is om 

jouw onderzoek onder een breder publiek 

onder de aandacht te brengen en het staat 

ook mooi op jouw CV. De prijs bedraagt 

3.000 euro voor het beste proefschrift op 

het gebied van de jeugdzorg en 3.000 euro 

voor het beste proefschrift op het gebied 

van het speciaal onderwijs.”

DIVERSE NIEUWTJES ORTHOPEDAGOGIEK

RUG-20160713 nieuwsbrief 2016-2.indd   9 08-12-16   15:12



alumni orthopedagogiek NIEUWSBRIEF

10

Allemaal thema’s die vandaag de dag nog 

steeds herkenbaar zijn, maar die – mede 

dankzij hem – al in de eerste helft van de 

vorige eeuw werden aangezwengeld.

Mulock Houwer was een man van de 

praktijk. Hij groeide op in particuliere, 

verzuilde opvoedingsgestichten waar 

straffen en onderdrukken het opvoedings-

klimaat bepaalden en trok van pleeggezin 

naar pleeggezin. Ervaringen die hem er 

niet van weerhielden of misschien juist 

stimuleerden om halverwege de jaren twin-

tig van de vorige eeuw een lange carrière in 

de jeugdzorg te beginnen. Eerst bij diverse 

instellingen voor jeugdigen die niet thuis 

konden wonen, later onder andere als 

hoofd van het Nationaal Bureau voor de 

Kinderbescherming. Mulock Houwer 

predikte dus geen hervormingen van achter 

zijn bureau maar bracht veranderingen en 

verbeteringen tot stand die voort vloeiden 

uit zijn ervaringen in de praktijk.

Om het werk en de betekenis van pioniers, 

vernieuwers en invloedrijke denkers en 

doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg 

meer aandacht te geven in de huidige 

jeugdzorg en kinderbescherming, organi-

seren het Nederlands Jeugdinstituut, Pro 

Juventute en het Kinderrechtenhuis jaarlijks 

de Mulock Houwer-lezing. De lezing is altijd 

in de week van de dag dat in 1979 het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind inging. De Canon Zorg voor de 

Jeugd Nederland ondersteunt dit initiatief. 

De Mulock Houwer-lezing is een initiatief 

van het Nederlands Jeugd instituut en 

Defence for Children in samenwerking met 

Pro Juventute, de Hogeschool Leiden en de 

Canon Sociaal Werk.

 De Mulock Houwer-lezing 2016 stond in 

het teken van vluchtelingengezinnen in 

Nederland. Met als titel: ‘Broodje Pastrami: 

opvoeden in crisistijd’. Carla van Os wierp 

de vraag op hoe ouders in tijden van oorlog 

hun kinderen beschermen en wat dat 

betekent voor de opvang van vluchtelingen-

gezinnen in Nederland.

Carla van Os is orthopedagoog en jurist. Ze 

werkt als onderzoeker bij het Onderzoeks- 

en Expertisecentrum voor Kinderen en 

Vreemdelingenrecht van de Faculteit 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

van de Rijksuniversiteit Groningen, 

basiseenheid Orthopedagogiek . 

De naam van de lezing verwijst naar de 

invloedrijke doener en denker Daniël 

Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-

1985), die in de geschiedenis van de 

kinderbescherming en de jeugdzorg een 

grote rol speelde en veel aandacht had voor 

het kind en zijn sociale omgeving. Wie zich 

verdiept in het gedachtegoed van Daan 

Mulock Houwer zal verrast zijn door de 

actuele betekenis van zijn werk.

Mulock Houwer wierp vragen op als: moet 

je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient 

een pleeggezin niet de voorkeur boven een 

instelling? Als een kind in een instelling 

opgroeit, moeten ouders en kinderen dan 

niet betrokken worden bij de zorg en de 

opvoeding? En, waarom komen we pas in 

actie als gezinsproblemen of kinderen al 

helemaal ontspoord zijn in plaats van dat 

we preventieve maatregelen nemen? Ook 

onderwerpen als de verkokering van het 

stelsel, de verantwoordelijkheidspedago-

giek en zelfbestuur door gestichtskinderen 

gingen Mulock Houwer aan het hart. 

 Op de Heidedag van Orthopedagogiek is 

het idee ontstaan om excellente en 

interessante masterthesissen een plek te 

geven op de RUG site om zowel intern als 

naar de praktijk toe inzicht te geven in de 

verschillende onderzoekslijnen binnen 

Ortho pedagogiek. Voor thesis begeleiders 

biedt dit een mogelijkheid om hun 

onderzoekslijn te profi leren op de RUG 

website en voor studenten is het een leuke 

beloning voor een goed geschreven thesis 

en een interessante vermelding op het C.V.

 Inmiddels heeft Orthoreka! een functio-

nerende website: http://www.rug.nl/gmw/

pedagogy-and-educational-sciences/

orthoreka/. Drie abstracts van master-

scripties zijn hier al geplaatst en de 

redactie wacht nog op de laatste revisies 

van twee groepjes. We zijn erg blij met de 

aanmeldingen die we tot dusver hebben en 

hopen dat dit project uiteindelijk een 

belangrijke brug slaat tussen de praktijk 

en het onderzoek op de afdeling Ortho-

pedagogiek. De website wordt constant 

geupdate en binnen afzienbare tijd is het 

ook mogelijk om de scripties via de site op 

te vragen bij de GMW-bibliotheek! 

Contacten van buiten de RUG hebben 

helaas geen toegang tot de bestanden van 

de bibliotheek, maar kunnen de scriptie 

opvragen via de masterthesiscoördinator. 

Vragen en nieuwe aanmeldingen kunnen 

naar orthoreka@rug.nl worden gestuurd. 

De redactie van Orthoreka! bestaat uit Kirti 

Zeijlmans, Jonathan Leipoldt, Renske de 

Leeuw en Niek Frans.
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Belangrijke onderscheiding voor Prof. Dr. Erik Knorth

Professor Erik Knorth, hoogleraar Orthopedagogiek/Jeugdzorg, heeft de EUSARF 

Lifetime Achievement Award 2016 ontvangen. De prijs van de European Scientifi c 

Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents werd uitgereikt 

tijdens het 14de Inter nationale EUSARF Congres in Oviedo (Spanje). 
De prestigieuze prijs is verleend vanwege Knorth’s grote verdiensten en zijn leiderschap 

op het gebied van nationaal en internationaal onderzoek naar de psychosociale zorg voor 

en behandeling van kinderen en gezinnen met gedrags- en opvoedingsproblemen, én 

voor zijn niet afl atende inzet onderzoekers en hulpverleners op dit domein met elkaar te 

verbinden. De prijs werd hem, in aanwezigheid van ongeveer 500 onderzoekers uit de 

hele wereld, uitgereikt in Oviedo (Spanje) waar het 14de Internationale EUSARF Congres 

plaats vond. In zijn dankwoord wees Knorth op het belang van kennisuitwisseling en 

internationale samenwerking bij het onderzoek naar de meest kwetsbare leden in onze 

samenleving. (Bron:  Eusarf). 

 

EUSARF 2016 Oviedo

Van 13 t/m 16 september was Oviedo (Spanje) de gaststad van het 

tweejaarlijks plaatsvindende EUSARF (European Scientifi c 

Association on Residential & Family Care for Children and 

Adolescents) congres. Het congres vond voor de 14de keer plaats en 

is inmiddels uitgegroeid tot dé plek om te zijn voor wetenschap-

pers, beleidsmakers en hulpverleners op het gebied van de jeugdhulp, getuige het groot 

aantal deelnemers afkomstig van over de ge hele wereld. De basiseenheid orthopedago-

giek Groningen was met een grote groep van Aio’s en ervaren onderzoekers vertegen-

woordigd. Dit om enerzijds eigen (promotie)onderzoek in de schijnwerpers te zetten maar 

ook omdat de Groninger Aio’s Arjen van Assen, Helen Bouma, Anne Steenbakkers, Kirti 

Zeijlmans, Annika Eenshuistra en Sanne te Meerman de organisatie droegen van de voor 

het eerst in de geschiedenis van EUSARF plaatsvindende ‘Young Academy’.

De ‘Young Academy’ bood de mogelijkheid voor het creëren van een netwerk van PhD 

studenten en het volgen van workshops die werden gegeven door collega’s Dorijn Wubbs, 

Hans Grietens, Wendy Post, Monica López-López, Erik Knorth en oud-collega Tim 

Tausendfreund. Getuige de reacties was de ‘Young Academy’ een groot succes en heeft 

het EUSARF board om een voortzetting van dit initiatief gevraagd.

De Groninger Aio’s wisten zich verder te onderscheiden met workshops van hoge 

kwaliteit zowel qua inhoud als qua presentaties. Het thema van de conferentie was de 

jeugdhulp in de breedste zin van het woord. Zo kwamen onder meer onderwerpen als 

therapeutische residentiele zorg, besluitvorming, transitie van zorg naar volwassenheid, 

migratie, diversiteit en gezinsinterventies aan bod. Het programma behelsde uiteindelijk 

meer dan 400 bijdragen van bijna 600 gedelegeerden uit 32 verschillende landen. 

De 14de EUSARF conferentie was ook vanuit een ander oogpunt bijzonder. Prof. Dr. Erik 

Knorth mocht uit handen van de voorzitter van het EUSARF Board, Prof. Dr. Hans 

Grietens, de Life Time Achievment Award in ontvangst nemen. Op een andere plek in 

deze Alumni uitgave leest u meer hierover. 

De organisatie van de 14de EUSARF-conferentie was uitstekend en in goede handen van 

het organisatieteam onder de leiding van dr. F. Jorge de Valle. Wij danken ook onze 

collega Mónica López-López die als secretaris enorme inspanningen heeft volbracht om 

de conferentie te laten slagen en tevens een keynote lezing verzorgde.

Aan het einde van de conferentie stelde zich de gaststad van de 15de EUSARF-conferentie 

2018 voor: Warschau.

Jana Knot-Dickscheit, Mónica López-López en Arjen van Assen

MEDEDELING
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Ruim een jaar geleden werd het Nationaal Onderwijsmuseum in 

Dordrecht door onderwijsminister Jet Bussemaker geopend. Het 

museum was achtereenvolgend in Zoetermeer en Rotterdam 

gevestigd. Na een tijdelijke vestiging in Dordrecht werd het 

museum gehuisvest in het zorgvuldig gerestaureerde gebouw 

‘De Holland’ van de eigenzinnige architect Sybold van Ravesteyn  

aan de Burgemeester de Raadtsingel 97. Een bijzonder museum-

gebouw vlakbij het station.

Zeer uitgebreide collectie
Inmiddels is het museum, met 2500 m² aan publieks- en 

tentoonstellingsruimten, een sfeervolle commissarissenkamer, 

een winkel, een museumcafé met tuin, uitgegroeid tot een 

gerenommeerd kennisinstituut met een omvangrijke collectie op 

het gebied van onderwijs. In totaal beheert het museum meer dan 

350.000 voorwerpen die op de één of andere manier iets met 

onderwijs te maken hebben. Hierdoor is het Onderwijsmuseum 

het grootste Onderwijsmuseum ter wereld. Er is een enorme 

verscheidenheid van objecten en die zijn in het museum ook te 

zien. In een levendige en veelzijdige tentoonstelling laat het 

museum de vele aspecten van het onderwijs en de invloed ervan 

op de jeugdcultuur zien. 

Rondleiding
Bij binnenkomst wordt de bezoeker verwelkomd door enthousi-

aste vrijwilligers die uitleggen wat er allemaal te zien en te doen is 

in het museum. De bezoeker kan langs de vitrines wandelen en 

uitleg lezen horen of zien. Ook kan er voor een rondleiding met 

een gids worden gekozen. De gidsen passen zich aan naar het 

gezelschap; immers een groep kinderen is iets anders dan een 

groep leraren op onderwijskundigen. Tijdens de rondgang door de 

ruimtes worden veel attributen herkend zoals het overbekende 

“aap-noot-mies” en de diverse varianten daarop. Iets verder in het 

thema taal de opvolgers van het leesplankje. Natuurlijk ontbreken 

de schoolbankjes en de schoolplaten niet.

Een bezoek aan het Nationaal 
Onderwijsmuseum zeer de moeite waard
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Wisselende exposities
In het souterrain zijn wisselende exposities te zien. In  het najaar 

van 2016 zijn er schoolplaten met het thema “Strijd”. In de 

afgelopen eeuwen is er in en om Nederland heel veel gestreden. 

Platen van veld- en zeeslagen zijn te zien. Maar ook de moord op 

Floris de Vijfde tijdens een valkenjacht. Ook op deze plaats diverse 

projectieapparaten, zoals heel oude diaprojectors, allemaal achter-

haald door de huidige digiborden!

Tot slot met de bijzondere open lift naar boven naar de commissa-

rissenzaal, die ook voor ontvangsten en bijeenkomsten wordt 

gebruikt. In deze zaal wordt een doorlopende presentatie gegeven 

van de restauratie van het gebouw. Een gebouw dat door een grote 

supermarkt en meubelgigant van zijn grandeur was beroofd en nu 

volledig is hersteld, op de beeldbepalende schoorsteen na. Maar 

die komt er, na een heel succesvolle crowdfundingactie.

Met een kopje koffi e of iets anders lekkers kan het bezoek in het 

gezellige museumcafé worden afgesloten.

Ed Bomius
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kinderen, leerkrachten en professionals 

een biomedische visie op ADHD te 

overheersen. Door ADHD te omschrijven 

als een aanwijsbaar hersendefect kan 

wellicht het geloof en vertrouwen in 

pedagogische en psychologische interven-

ties afnemen. Om het effect van die 

interventies te optimaliseren is juiste 

voorlichting over ADHD en druk gedrag 

noodzakelijk.

Binnen de Academische Werkplaats ADHD 

worden laagdrempelige programma’s voor 

leerkrachten en ouders ontwikkeld die een 

minimale inzet van professionals vereisen 

voor de aanpak van druk gedrag. Er zijn 

programma’s voor ouders van kinderen bij 

wie ADHD gediagnosticeerd is, en 

programma’s voor ouders van kinderen 

met druk gedrag, zonder dat daarbij een 

diagnose is gesteld. Deze interventies 

kunnen zowel voorafgaand als tijdens 

medicamenteuze behandeling ingezet 

worden.

Er is ook aandacht voor het toegenomen 

gebruik van methylfenidaat (bijvoorbeeld 

Ritalin, Concerta) door kinderen en 

jongeren met een ADHD diagnose. Een 

belangrijke oorzaak van deze toename is 

gelegen in het feit dat kinderen en jongeren 

methylfenidaat steeds langer zijn gaan 

gebruiken. Er zijn echter vooral op de 

langere termijn belangrijke twijfels met 

betrekking tot de effectiviteit en veiligheid 

van deze middelen. Binnen de Academi-

sche Werkplaats zal daar onderzoek naar 

gedaan worden. Ook gaat de Academische 

Werkplaats onderzoeken of het in de 

klinische praktijk haalbaar is om jeugdigen 

die al langere tijd methylfenidaat gebruiken 

hun medicatie te laten afbouwen.

Voor meer informatie: http://www.

medicalfacts.nl/2016/11/10/academische-

werkplaats-adhd-en-druk-gedrag-start/

Beheerseenheid Orthopedagogiek, faculteit 

Gedrags- en Maatschappij wetenschappen, 

Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Laura Batstra, l.batstra@rug.nl en 

Drs. Sanne te Meerman, 

s.te.meerman@rug.nl 

Op 31 mei vond de Heidedag van Ortho-

pedagogiek plaats. Zoals gebruikelijk werd 

een deel van de dag inhoudelijk ingevuld 

en een deel was bestemd voor de team-

building. De aftrap van de Heidedag werd 

gegeven door Pauline Schreuder. Pauline 

hield niet alleen een vurig en onderbouwd 

pleidooi voor activerende werkvormen in 

het onderwijs aan studenten maar zette 

ook alle deelnemers van de Heidedag fl ink 

aan het werk. In multidisciplinaire teams 

dienden wij een advies te vormen en te 

geven over de omgang met media bij ‘0 tot 

6 jarigen’. 

Geïnspireerd en geactiveerd gingen wij aan 

de koffi e en vervolgden wij de Heidedag 

met een bijdrage van Harriët Speelman en 

Carolien Lunenborg, die zij samen met 

Beitske Kooistra hadden voorbereid. 

Eindelijk mochten wij positief roddelen. 

Wat een verademing! En toen wij eenmaal 

bekend waren met de Orthopedagogische 

Handeling Cyclus en de inhoud van de 

nieuwe vakken mochten wij zelf aan het 

werk en met elkaar overleggen hoe onze 

bijdragen aan het onderwijs in deze cyclus 

passen. Sanne te Meerman vatte later in 

een email het geheel als volgt treffend 

samen: ‘…was echt een verademing om het 

verhaal van Harrïet te horen. Wat een 

brede kijk, wat een positieve insteek, en 

wat een bruikbaar kader voor de opleiding’.  

HEIDEDAG ORTHO PEDAGOGIEK

Op 1 december is de Academische Werk-

plaats ADHD en druk gedrag van start 

gegaan. Doel van dit samenwerkings-

verband is het beantwoorden van vragen 

vanuit de samenleving en de wetenschap 

over gepaste zorg bij ADHD en druk 

gedrag. In 2014 verscheen een rapport van 

de Gezondheidsraad naar aanleiding van 

het sterk toegenomen gebruik van 

medicatie voor de behandeling van ADHD 

bij kinderen. Terwijl er geen aanwijzingen 

zijn dat het gedrag van kinderen in de 

afgelopen decennia is veranderd, blijkt een 

groeiend aantal jeugdigen met ADHD-

achtige problemen in het hulpcircuit 

terecht te komen. Een belangrijke conclu-

sie van de Gezondheidsraad was dat meer 

kennis noodzakelijk is om te bepalen of 

kinderen de hulp krijgen die ze nodig 

hebben, zonder daarbij in een te zwaar 

zorgtraject terecht te komen (‘gepaste 

zorg’).

De Academische Werkplaats ADHD betreft 

een samenwerking tussen Accare Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie, de afdeling Klinische 

Neuropsychologie van de Vrije Universi-

teit, de beheerseenheid Orthopedagogiek 

van de Rijksuniversiteit Groningen en de 

Hanzehogeschool Groningen. Ook diverse 

gemeenten, andere afdelingen van de 

Rijksuniversiteit Groningen, verschillende 

onderwijsorganisaties, oudervereniging 

Balans en tal van zorginstellingen voor 

jeugd nemen deel aan het project, dat 

onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk 

dichter bij elkaar dient te brengen. Samen 

hopen de partijen met een subsidie van 

ZonMW bij te dragen aan het realiseren 

van passende zorg voor alle kinderen 

binnen het spectrum van druk gedrag tot 

ernstige ADHD.

Druk gedrag hoeft niet altijd medicamen-

teus behandeld te worden. Een van de 

deelprojecten binnen de Academische 

werkplaats betreft het ontwikkelen en 

verspreiden van voorlichting over (de 

aanpak van) druk gedrag en ADHD. Er 

bestaan meerdere effectief bewezen 

gedragstherapeutische programma’s voor 

de aanpak van druk gedrag en ADHD. Niet 

iedere instelling en school is echter bekend 

met deze programma’s. Daarnaast blijkt in 

sommige voorlichting aan ouders, 

ACADEMISCHE WERKPLAATS ADHD
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De resultaten van Venema’s onderzoek 

laten zien dat de verwachting momenteel 

niet wordt waargemaakt. Een mogelijke 

oorzaak hiervan is dat begeleiders, 

omwonenden en verwanten verschillende 

opvattingen hebben over wat sociale 

integratie inhoudt. Omwonenden denken 

bij sociale integratie voornamelijk aan 

oppervlakkig contacten, terwijl de 

begeleiders vaak grotere verwachtingen 

hebben zoals vriendschappen of koffi e 

drinken bij de buren. Oppervlakkige 

contacten lijken wel plaats te vinden maar 

de grote verwachtingen zijn vaak niet 

haalbaar, met name voor mensen met een 

ernstige verstandelijke beperking of met 

een verstandelijke beperking en gedrags- 

en/of psychiatrische problematiek. Deze 

groepen wonen in de omgekeerde integra-

tiewoonwijken. Een groot deel van de 

begeleiders zijn dan ook negatief of 

sceptisch over sociale integratie, terwijl ze 

mogelijk geen reëel beeld hebben van wat 

sociale integratie inhoudt. Er komen ook 

optimistische resultaten uit het onderzoek. 

Zo blijken omwonenden in  zo’n woonwijk 

positief te zijn over sociale integratie. 

Daarnaast spelen vrijwilligers al een 

belangrijke rol in het bevorderen van de 

sociale integratie. Deze rol zou nog 

uitgebreid kunnen worden.

Eleonora Venema deed haar promotie-

onderzoek, gefi nancierd door RUG en 

Alliade, bij de Faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen. Zij is 

GZ-psycholoog in opleiding  bij de GGZ 

Drenthe.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/

01b83290-051c-4a53-bf45-23eda15f2b37

  Dr. Eleonora Venema 
29 september 2016

Social integration in a reversed 
integration neighbourhood? Perspecti-
ves of neighbours, family members, and 
direct support professionals and the 
role of formal and informal support
Begeleiders negatief, omwonenden 
positief over sociale integratie van 
mensen met een verstandelijke 
beperking 

Eleonora Venema richtte haar promotie-

onderzoek op de sociale integratie van 

mensen met een verstandelijke beperking 

die wonen in een omgekeerde integratie-

wijk. Omgekeerde integratie houdt in dat 

een instellingsterrein voor mensen met 

een verstandelijke beperking wordt 

omgevormd tot een woonwijk waar 

mensen met en zonder een verstandelijke 

beperking samenwonen. Sociale integratie 

betekent dat de persoon met een verstande-

lijke beperking onderdeel is van de 

maatschappij en dat hij/zij geaccepteerd en 

gerespecteerd wordt. In het onderzoek 

wordt specifi ek aandacht besteed aan de 

meningen en ervaringen van omwonen-

den, verwanten en begeleiders en de rol van 

begeleiders en vrijwilligers. De verwach-

ting is dat de sociale integratie van mensen 

met een verstandelijke beperking makke-

lijker tot stand komt in deze wijk.

PROMOTIESHEIDEDAG ORTHO PEDAGOGIEK

Na een lekkere lunch vetrokken wij 

richting Grote Rozenstraat 38, want er was 

werk aan de winkel. Dit naar aanleiding 

van een verontrustend email die wij via 

Hans Grietens ontvingen over de ontvoe-

ring van onze ortho-baby. Een groots, door 

Anne-Marie Huygen, opgezette speurtocht 

op zoek naar aanwijzingen van de verblijfs-

plaats van de ortho-baby vergde het 

uiterste van de deelnemers. Peddelen in 

het Noorderplantsoen, kruipen tussen de 

bosjes, een ontmoeting met en losgeld-

betaling aan de ontvoerder – die verrekt 

veel leek op mevrouw Bouwhuis van Veilig 

Thuis en op Anne-Marie Huygen, leidde 

uiteindelijk tot de vondst van de baby. 

Team Anne Steenbakkers sloot het 

ontredderde kind in de armen en zorgde 

voor een veilige terugkomst. Om bij te 

komen werd er in de buitentuin genoten 

van een drankje en hapje die door Hans 

Knot en Marleen Wessels klaar waren 

gezet. Met een groep van 19 mensen zijn 

wij uiteindelijk nog gaan eten in ‘De 

Olijfboom’. Een geslaagde dag.

 

Jana Knot-Dickscheit en Anne-Marie Huygen.
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ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperking schetsen overwegend positief is, 

ervaren zij ook moeilijkheden in het 

opgroeien met een broer of zus met een 

beperking. Zo vinden zij het gedrag van 

hun broer of zus soms moeilijk om mee om 

te gaan.

Daarnaast toont Luijkx aan dat vaders en 

moeders van een kind met een dergelijke 

beperking, ondanks de professionele 

ondersteuning voor hun kind, een veel 

groter deel van hun tijd aan zorgtaken 

besteden dan ouders van kinderen zonder 

beperking. Ouders geven aan dat dit hun 

dagelijkse gewoonten ontwricht en in veel 

gezinnen negatieve gevolgen heeft voor 

hun sociale contacten en fi nanciële 

situatie. Ondanks deze negatieve gevolgen, 

ervaart de meerderheid van de ouders het 

thuis opvoeden van een kind met dergelijke 

beperkingen echter ook als een positieve 

invloed op hun gezin.

Uit de resultaten blijkt verder dat de 

meerderheid van de ouders (of andere 

verwanten) tevreden is met de kwaliteit 

van geboden ondersteuning in een 

woonvoorziening. Niettemin was een 

aanzienlijk deel van de ouders ontevreden, 

of slechts in geringe mate tevreden met de 

kwaliteit van ondersteuning in de woon-

voorziening van hun zoon of dochter.

Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het 

is om ook aandacht te hebben voor de 

situatie en behoeften van de gezinsleden 

van personen met een (ernstige) verstande-

lijke (en meervoudige) beperking en de 

ondersteuning te richten op de behoeften 

van het gehele gezin om zo te komen tot 

optimale kwaliteit van bestaan van alle 

gezinsleden.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/11370/

32e7c70d-7413-4ae5-8c64-0a41e01a5117

de uitkomsten van cliënten, en 3) gerichte 

en continue ondersteuning van professio-

nals noodzakelijk is om hen in staat te 

stellen de interventie uit te voeren zoals 

bedoeld. In die ondersteuning is feedback 

op behandelintegriteit essentieel. Het 

organiseren van ondersteuning rond veel 

voorkomende, werkzame factoren in 

interventies kan een eerste stap zijn om 

ondersteuning voor professionals die 

meerdere interventies bieden, te integreren 

en uitvoerbaar te maken.

Pauline Goense deed haar promotieonder-

zoek als senior onderzoeker bij de Hoge-

school van Amsterdam bij de Faculteit 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

van de RUG.

Proefschrift: http://hdl.handle.

net/11370/113787c7-a89b-4457-b41f-

2ec3b2e0308c

  Dr. Jorien Luijkx 
26 oktober 2016.

Family Matters. The experiences and 
opinions of family members of persons 
with (severe or profound) intellectual 
disabilities.
Aandacht voor gezinsleden van per-
sonen met een (zeer) ernstige verstan-
delijke (en meervoudige) beperking 
belangrijk voor het hele gezin 

“Ik hou van mijn zusje, maar soms ook 

niet!” Dit is één van de uitspraken die 

gedaan is in het onderzoek van Jorien 

Luijkx, gericht op de ervaringen van 

gezinsleden van mensen met een (zeer) 

ernstige verstandelijke (en meervoudige) 

beperking. Daarbij onderzocht zij zowel de 

gezinsleden van personen in een residenti-

ele voorziening als die van personen die 

thuis wonen. Hoewel het beeld dat broers 

en zussen van kinderen met een (zeer) 

  Dr. Pauline Goense (externe 
promovendus) 
22 september 2016.

Bridging the implementation gap. 
A study on sustainable implementation 
of interventions in child and youth care 
organizations.
Feedback op behandelintegriteit 
essentieel voor behandelaars in de 
jeugdzorg 

De kennis over wat er werkt voor kinderen 

en jongeren met problemen, die zich uiten 

in gedrag als veel ruzie maken, tegen-

draads zijn of vechten, heeft de laatste 

jaren een ware vlucht genomen. Er wordt 

alleen nog te weinig gebruik van gemaakt 

in de praktijk. Dit verschil in de kennis 

over wat er werkt en de toepassing en het 

gebruik van deze kennis in de praktijk 

wordt implementatiekloof genoemd. 

Pauline Goense gaat in haar proefschrift in 

op deze implementatiekloof, waarbij de 

focus ligt op de juiste toepassing van de 

interventie door de professional (de 

zogeheten ‘behandelintegriteit’).

De resultaten van haar onderzoek laten 

zien dat 1) ondanks dat het meten van 

behandelintegriteit belangrijk is, deze 

meting vaak ontbreekt of niet onder de 

juiste omstandigheden is uitgevoerd in 

studies, 2) toepassing van interventies met 

een hoge mate van behandelintegriteit een 

daadwerkelijke verbetering oplevert voor 
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