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Beste alumni orthopedagogiek

Hierbij de Nieuwsbrief die bol staat 
van afscheidsbijeenkomsten. 
Er zijn drie oudgedienden die 
afgelopen periode afscheid hebben 
genomen van de afdeling 
Orthopedagogiek. Dit zijn 
Carla Vlaskamp, Kees van den Bos 
en Hans Knot. Wat opvalt is, dat 
ondanks het afscheid, alle drie de 
gepensioneerden regelmatig op de 
afdeling te vinden zijn. Sommigen 
zelfs dagelijks.
Tevens is dit de laatste Nieuwsbrief 
die onder mijn redactie zal 
verschijnen. Ik ga halverwege dit 
jaar ook met pensioen maar zal 
niet dagelijks te vinden zijn op de 
afdeling.

En dan nog dit.

Hebt 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. Daar wordt 
ook de mogelijkheid gegeven om u 
op te geven voor de vereniging.
 
Cintha de Jong

vervolg op pagina 2

Alles op de tast
Eigenlijk zou het geen extra uitleg behoeven dat 

mensen met doofblindheid voor hun contact en 

communicatie met de mensen om hen heen 

deskundige één-op-één begeleiding nodig hebben. 

Immers bij doofblindheid gaat het om een combi-

natie van ernstige- en visuele beperkingen die alle 

aspecten van het leven beïnvloedt in het bijzonder 

op het gebied van a) informatie verwerven, 

b) communicatie en c) oriëntatie en mobiliteit 

(Europese verklaring, 2004). Wanneer de verte-

zintuigen van horen en zien ernstig beperkt zijn 

kan het niet anders dat contact, communicatie en 

taal alleen tactiel, dat wil zeggen via de tast, tot 

stand kunnen komen.

De speelfi lm Marie Heurtin
Hoe dat gaat en hoe belangrijk een goede band met 

de communicatiepartner/ begeleider daarbij is kun-

nen we aanschouwen in de prachtige speelfi lm over 

het leven van Marie Heurtin. Een meisje, doofblind 

geboren, dat pas op haar tiende in een instelling 

voor doven terecht kwam in Larnay bij de stad 

Poitiers in Frankrijk. Zij werd daar door zuster 

Margarite opgeleid. Opgeleid ja, want alleen 

verzorging en één-op-één begeleiding blijkt niet 

genoeg. Het vraagt een zeer specifi eke deskundig-

heid wil een kind met doofblindheid tot communi-

catie en taal kunnen komen. In de fi lm zien we hoe 

Zuster Margarite een ‘lange strijd’ heeft moeten 

aangaan om Marie niet alleen de dagelijkse dingen 

van wassen en aankleden aan te leren, maar vooral 

hoe ze er vervolgens ook in geslaagd is het kind een 

volwaardige gebarentaal te leren evenals spelling 

en braille in de Franse taal. Margarite en Marie 

hadden een hele goede band. De twee deden alle 

dagelijkse activiteiten samen: in de tuin tomaten 

plukken, samen eten en sneeuw voelen. Zij deelden 

deze belevenissen voortdurend via de nabijheids-

zintuigen van reuk en tast. We kunnen in de fi lm 

zien dat op deze manier dingen aanleren niet alleen 

veel tijd en toewijding vraagt maar ook kennis en 

vaardigheid in de verschillende methodieken 

(natuurlijke gebaartjes, tactiele gebaren, gebaren-

taal, Tadoma, vingerspellen in de hand, braille).

Gedegen onderwijs
De kern in de ondersteuning bij mensen met 

doofblindheid is vanuit een goed contact en een 

goede band de juiste leermomenten weten te 

creëren en ervoor te zorgen dat de persoon met 

doofblindheid zijn of haar potentie tot volle 

ontplooiing kan brengen. Hoe komt het dan dat in 

de huidige tijd er maar zo weinig mensen met 
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doofblindheid nog tot een volwaardige taal 

komen? Dat is een vraag die mij, maar ook 

mijn internationale collega’s, momenteel 

ernstig bezig houdt.

In Nederland ken ik eigenlijk maar één 

persoon die vanaf de geboorte doofblind is 

en met wie ik nu kan corresponderen via 

e-mail. Ik typ de gewone letters in en zij 

krijgt ze er via een brailleregel in haar 

computer uit. En wat voel je je rijk wanneer 

je woorden tot je beschikking hebt en kunt 

praten over dingen buiten het concrete hier 

en nu.

Die persoon heeft net als Marie Heurtin 

zeer intensief en gedegen onderwijs gehad 

op de doofblindenschool van Kentalis 

Rafael. Dat ging niet vanzelf. Het meisje 

had een goede band met haar begeleider en 

leerkracht en ze had ook een fanatieke 

logopediste die haar dagelijks les gaf. 

Dat team was zeer deskundig. Na jaren van 

intensief onderwijs had het meisje op haar 

elfde nog maar enkele gebaren geleerd. 

Men stond op het punt haar naar een 

instelling voor mensen met verstandelijke 

beperkingen te sturen. Echter vrij plotseling 

(net zoals Marie Heurtin) kwam het meisje 

tot symboolbewustzijn en kwam haar 

namenhonger op gang. Ze leerde het woord 

‘molton’ voor een warme deken waarmee ze 

elke dag mocht spelen nadat ze haar bed 

opgemaakt had. Vervolgens leerde ze dat 

alle dingen in haar omgeving een naam 

hadden. Van haar 11de tot haar 23ste leerde 

ze via de vingers pelling in de hand ook 

braille, en leerde ze zelfs spreken. Terwijl 

ze in voorgaande jaren niks deed met haar 

restgehoor ging ze dat nu wel inzetten. 

Ze kan tegenwoordig de krant lezen.

Ik heb toen zelf kunnen ervaren dat het 

mogelijk is met goed onderwijs heel ver te 

komen in communicatie en taal en dingen 

te bereiken die niemand voor mogelijk 

hield. Voorwaarden zijn: een goede 

affectieve betrokkenheid, de juiste input 

geven, in de juiste communicatievorm en 

op het juiste moment (Janssen, et al. 2003; 

Martens, et al., 2014).

Communicatie-coaching zoals in de 
topsport
Met onze onderzoeksgroep hier in Groningen 

rondden we vorig jaar zes promotie-

onderzoeken af. Wat in al die onderzoeken 

aangetoond wordt is dat professionalisering 

van begeleiders in de vorm van communi-

catie-coaching zeer succesvol is en dat 

daarbij goede assessment en analyse 

noodzakelijk zijn (Bloeming, et al. 2013; 

Boers, et al., 2013; Damen, et al., 2014; 

Janssen, et al, 2003; Martens, et al. 2014). 

Een communicatiespecialist analyseert de 

communicatieve situatie en traint of coacht 

de begeleiders net zoals in de topsport. 

Begeleiders kijken naar een fi lmfragment 

van hun eigen gedrag in communicatie met 

de cliënt en de coach geeft commentaar: 

wat kan beter of anders, welke vaardigheid 

moet nog beter ingetraind worden, op welk 

moment kun je nu het beste welk begrip 

aanbieden, is de cliënt in deze seconde wel 

gemotiveerd genoeg, etc.. Ook worden de 

begeleiders ‘on the job’ gecoacht, dat wil 

zeggen op de werkvloer wanneer ze met de 

cliënt bezig zijn. Bovendien leren ze ook 

vaardigheden om zich te verdiepen in de 

levensgeschiedenis van een cliënt en de 

hoogtepunten in de dag. Ze leren hierover 

als team te communiceren en deze ook 

goed vast te leggen.

In onze onderzoeken zien we dat mensen 

met doofblindheid een enorme vooruitgang 

kunnen boeken tijdens zo’n coachingstraject. 

Tevens zien we dat het ook weer kan 

afnemen in de follow-up fase wanneer er 

niet meer gecoacht wordt. Dat betekent 

dat mensen met doofblindheid enorm 

afhankelijk zijn van de input en de 

deskundigheid van de begeleiders maar 

ook dat de begeleiders niet op eigen kracht 

deze topsport kunnen volbrengen maar op 

permanente basis een goede coach nodig 

hebben.

Wetenschappelijk bewijs… en dan?
We hebben nu het eerste wetenschappelijke 

bewijs verzameld op het gebied van inter-

venties voor mensen met doofblindheid en 

kunnen zeggen dat we het wat betreft 

wetenschappelijk onderzoek niet slecht 

doen in Nederland. Maar waarom is het 

hier dan nog niet vanzelfsprekend dat elke 

client met doofblindheid recht heeft op een 

eigen communciatiespecialist zoals in 

enkele Scandinavische landen? Waarom 

hebben we op nationaal niveau nog niet 

erkend dat doofblindheid een unieke 

beperking is zoals afgesproken in het 

Europees parlement in 2004? Waarom 

weten we nog steeds niet hoeveel mensen 

met doofblindheid er zijn en hoeveel 

specialisten er eigenlijk nodig zijn? 

Hoe moeten we communicatie-coaching 

implementeren in het speciaal- maar ook 

in het regulier onderwijs? Is communicatie-

coaching implementeren in de praktijk van 

alledag wel voldoende of moeten er meer 

gedegen onderwijsexperimenten uitge-

voerd gaan worden? Hoe gaan we de 

nieuwe methodieken implementeren in de 

zorg voor mensen met verstandelijke 

beperkingen waar nog vele doofblinden 

zitten die niet gediagnosticeerd zijn? 

Hoe moeten we de communicatie-coaching 

fi nancieren, zolang die nog niet in het 

basispakket is opgenomen?

Maar nog veel belangrijker: Hoe kunnen 

mensen met doofblindheid hun potentie 

tot ontplooiing brengen zolang aan al die 

voorwaarden nog niet is voldaan? Hebben 

ze wel een kans om communicatie en taal 

te leren? Zullen we het dan nog ooit 

meemaken dat iemand met aangeboren 

doofblindheid tot een volwaardige taal kan 

komen, zoals nu in Scandinavië vaker lijkt 

voor te komen?

Communicatie-coaching en onderwijs 
gericht op volle ontwikkeling
Kortom ik denk dat er voor ons onderzoekers 

en orthopedagogen ook in de toekomst nog 

veel te doen is. Allereerst meer internatio-

naal onderzoek om de taalontwikkeling in 

deze doelgroep beter te volgen en te beter 

stimuleren. Daarnaast zullen we ook 

overheid, belangenbehartigers, gemeenten 

en verzekeraars bij elkaar moeten brengen 

om ze te overtuigen van de ontwikkelings-

mogelijkheden van deze unieke doelgroep. 

De insteek daarbij moet zijn recht op een 

gedegen opleiding voor elke cliënt met 

doofblindheid, waarbij communicatie-

coaching als ondersteuningsvorm 

vanzelfsprekend is!
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Orthopedagoog? Of toch niet…
Garrelt van der Veer

Toen ik als pas afgestudeerde orthopedagoog 

in het jaar 2000 ging starten met mijn 

werkervaringsplaats bij een schooladvies 

en -begeleidingsdienst wist ik het wel: ik 

wilde orthopedagoog worden! Helaas liep 

dat jaar niet zoals ik van tevoren gedacht 

had en ben ik daar met een fl inke deuk in 

mijn zelfvertrouwen weg gegaan. Toen wist 

ik wel zeker dat orthopedagoog niet mijn 

beroep was…

Vervolgens heb ik het meer in de horecahoek 

gezocht, daar was het orthopedagogische 

aspect ver te zoeken. Onder andere bij 

Vindicat (jaja!) en een winterseizoen in 

Oostenrijk aan het werk geweest. Toch 

bleef de zorg wel trekken. Na Oostenrijk 

ben ik als ambulant begeleider van 

alleenstaande minderjarige asielzoekers 

aan de slag gegaan. Een erg leuke tijd die 

mij zelf ook veel heeft gebracht. Het doet je 

vooral de relativiteit van je eigen cultuur en 

achtergrond inzien.

Toen mijn contract eindigde ben ik zorg-

coördinator geworden bij een behandel-

setting voor licht verstandelijk beperkte 

jongeren met gedragsproblemen. De jaren 

die ik daar heb gewerkt hebben mij ook 

gevormd wat betreft mijn huidige werk. 

Door het werken in de praktijk kwam ik er 

steeds meer achter wat men van een 

orthopedagoog verwacht en vooral ook wat 

men juist niet verwacht. Geen ivoren 

torentjes, geen theoretisch verhaal waar 

men op de groep niets mee kan, maar juist 

samen tot oplossingen en doelen komen, 

ieder vanuit zijn eigen professie.

En opeens was daar weer het beroep 

orthopedagoog… Terwijl ik bezig was met 

een beroepskeuzetraject, werd ik via via 

geattendeerd op een tijdelijke vacature van 

orthopedagoog bij De Trans, een organisa-

tie in de gehandicaptenzorg met name in 

de regio Drenthe. Ik heb na veel dubben 

gesolliciteerd, met daarbij als motivatie dat 

ik nu mezelf voor eens en voor altijd ging 

bewijzen dat het beroep orthopedagoog 

toch echt niet mijn beroep was. Dit heb ik 

ook in het sollicitatiegesprek naar voren 

gebracht, en ondanks (of dankzij) mijn 

verhaal ben ik aangenomen. Aan het einde 

van het tijdelijke dienstverband bood men 

mij een vast contract aan, en ik was om. 

Ik was toch wel echt een orthopedagoog!

In mijn eerste jaren bij De Trans heb ik veel 

verschillende groepen begeleid: van licht -

verstandelijke- tot ernstig meervoudig 

beperkte cliënten, al dan niet in combinatie 

met moeilijk verstaanbaar gedrag. Een leuke 

functie, waarin ik mijn ervaringen als zorg-

coördinator heel goed kon gebruiken. 

Na een paar jaar kreeg ik de mogelijkheid 

de opleiding tot orthopedagoog generalist 

te volgen. Alles was al geregeld en in kannen 

en kruiken, tot mijn leidinggevende mij 

vroeg of ik dat ècht wel wilde. Of mijn 

toekomst nu echt het beroep van orthope-

dagoog was  Al pratend was ik er al snel 

achter dat ik de generalistenopleiding niet 

moest doen, daar zou ik niet gelukkig van 

worden. Ik heb vervolgens een opleiding 

voor management in de zorg gedaan. Naast 

de inhoudelijke kant van de zorg, boeide 

mij de organisatorische kant namelijk ook 

enorm.

Op het ogenblik ben ik een derde deel van 

mijn uren werkzaam als orthopedagoog. Ik 

begeleid twee groepen met oudere cliënten, 

en houd me ondermeer bezig met thuis-

technologie binnen De Trans. Ik probeer 

hierin met een orthopedagogische bril te 

kijken welke technologie de kwaliteit van 

leven van onze cliënten kan verbeteren, als 

aanvulling op de geboden begeleiding. 

Verder ben ik twee derde van mijn uren 

werkzaam als projectleider van heel 

diverse projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de keuze en implementatie van een 

nieuw elektronisch cliëntendossier, het 

terugdringen van vrijheidsbeperkende 

maatregelen en aan het vormgeven van het 

betrekken van mantelzorgers bij de zorg. 

Dit laatste project past natuurlijk bij de 

hedendaagse ontwikkelingen binnen de 

zorg; meer participatie vanuit de samen-

leving en tegelijkertijd het doorvoeren van 

bezuinigingen. Een lastige maar uitdagende 

klus, en daar houd ik wel van.

Orthopedagoog? Of toch niet… 

Misschien ben ik er over 14 jaar wél achter?
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Met de invoering van het passend onder-

wijs komen er steeds meer kinderen met 

extra ondersteuningsbehoeften in de 

reguliere klas. Ieder kind, met of zonder 

extra ondersteuningsbehoeften, wil graag 

bij de klas horen, geaccepteerd worden door 

klasgenoten en vrienden hebben. 

Juist kinderen met extra ondersteunings-

behoeften op het gebied van gedrag ervaren 

meer problemen als het om acceptatie in de 

klas en het maken van vriendschappen 

gaat. Deze problemen hebben negatieve 

gevolgen op de ontwikkeling van een kind, 

zoals lage leerprestaties, depressiviteit en 

internaliserende en/of externaliserende 

probleem gedragingen.

Het onderzoeksproject ‘Vrienden in de 

Klas’ is ontworpen om inzichten te krijgen 

over wat er in de klassen gedaan wordt 

door de leerkrachten om de sociale situatie 

van leerlingen met sociaal, emotionele 

gedragsproblemen te verbeteren. Dit wordt 

gedaan door expert panels en vragenlijsten 

in te laten voeren door leerkrachten en 

interne begeleiders. 

Daarnaast zullen de leerlingen zelf ook aan 

het woord gelaten worden om hun 

perspectief te delen. Passend onderwijs is 

erop gericht om het onderwijs passend te 

maken voor iedere leerling. Hiervoor is het 

ook van belang dat de leerling zelf ook 

betrokken wordt en niet alleen geluisterd 

wordt naar wat leerkrachten willen of 

ervaren. De leerlingen zullen gevraagd 

worden naar hun ervaringen in de klas over 

samenwerken, buiten spelen in de pauze, 

of ze uitgenodigd werden voor verjaardags-

feestjes en of zij graag meer vrienden in de 

klas gehad willen hebben.

Gebaseerd op alle behoeftes, perspectieven 

en handvatten wordt er binnen ‘Vrienden 

in de Klas’ richting een interventie die 

specifi ek en speciaal gericht is op de 

verbetering van de acceptatie en vriend-

schappen van leerlingen met sociaal, 

emotionele gedragsproblemen, zodat ook 

zij vrienden in de reguliere klas hebben.

www.vriendenindeklas.nl

Vrienden in de klas
Renske de Leeuw

Een pril begin
Hans Knot

In gedachten sta ik stil bij de vele Teleac 

programma’s die we in de loop van de bijna 

afgelopen 50 jaar, al dan niet in de herhaling, 

hebben kunnen zien. Een serie programma’s 

springt daarbij er zondermeer uit. Zeer goed 

in beeld gebracht nam de serie ‘De eerste 

365 dagen van een kind’ het ontwikkelings-

proces van kinderen in hun eerste levens-

jaar in beeld, een serie die begin jaren 

tachtig van de vorige eeuw door Teleac 

werd uitgezonden.

 

In mijn ‘lagere school tijd’ had je de 

zogenaamde ‘Schoolradio’, waarbij vaak 

een diaserie werd vertoond in de klas van 

de hoofdonderwijzer, de heer Le Roux. 

Tegelijkertijd werd, via de draadomroep, 

naar een programma van ‘Schoolradio’ 

geluisterd. Ik heb het nooit doorgehad hoe 

Le Roux het voor elkaar kreeg: de dia precies 

op tijd te laten overgaan in de volgende. 

Ongetwijfeld had hij een instructie 

toegestuurd gekregen. Gedurende mijn 

laatste middelbare schooljaar was er een 

grote verandering waar te nemen. Er 

kwamen vanaf begin 1965 ook educatieve 

programma’s tot ons via het toenmalige 

beeldscherm, gebracht door een nieuwe 

organisatie, genaamd ‘Teleac’.

 

De toenmalige Minister Bot opende met een 

korte toespraak op woensdag 10 februari 1965 

om 19 uur de eerste uitzending van de 

Stichting Televisie Academie, kortweg 

Teleac genoemd. Teleac, die op Nederland 1 

in de NTS-zendtijd ging uitzenden, had tot 

doel televisiecursussen op velerlei gebied 

te gaan brengen. Cursussen over weten-

schap en techniek, vak- en beroepscursus-

sen en her- en bijscholingscursussen voor 

mensen die een nieuw beroep wilden 

kiezen of zich in hun eigen beroep verder 

wensten te bekwamen. In samenwerking 

met het universitair onderwijs was het 

vanaf het begin de doelstelling dat Teleac te 

zijner tijd ook postacademische cursussen 

zou gaan verzorgen. Het doel hiervan was 

afgestudeerden op de hoogte te houden van 

de jongste ontwikkelingen op hun vakgebied.

 

De eerste uitzending van Teleac ging 

destijds over eerste hulp in en om het huis, 

elementaire EHBO voor het gezin. Alle 

lessen van deze cursus, zestien in totaal, 

werden op woensdag op dezelfde tijd 

uitgezonden. Terwijl ze ook op zaterdag-

morgen van 10 uur tot 10.30 uur werden 

herhaald. Op dezelfde woensdagavond 

werd om 22.40 uur de inleidende les 

uitgezonden van de cursus moderne 

onderwijsmethode en didactiek. Deze 

cursus was in de eerste plaats bestemd 

voor mensen die in het onderwijs werk-

zaam waren, maar ze konden ook door 

andere belangstellenden worden gevolgd. 

Ook deze cursus had 16 lessen en ook deze 

lessen werden herhaald en wel op zater-

dagochtend van 10.30 tot 11 uur. De tijden 

zijn duidelijk veranderd.
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Sporen van de reiziger

Bieuwe F. van der Meulen, Annette, A.J. van der Putten, Petra Poppes en Koop Reynders (Red.)

Uitgever  Garant

De wetenschappelijke kennis en praktische benadering van de ondersteuning van personen met (zeer) ernstige 

verstandelijke- en meervoudige beperkingen (Z)EVMB) vormt de inhoud van deze uitgave.

Het boek is tot stand gekomen naar aanleiding van het afscheid in oktober 2014, van Carla Vlaskamp als hoogleraar 

Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht Orthopedagogiek, in het bijzonder met 

 betrekking tot opvoeding en ondersteuning van personen met ernstige verstandelijke- en meervoudige beperkingen. 

De bundel van bijdragen is in de eerste plaats een blijk van waardering voor het werk van Carla Vlaskamp. Maar het 

betreft ook een studieboek dat een overzicht geeft van de wetenschappelijke stand van zaken rondom de ondersteuning 

van personen met (Z)EVMB).

400 jaar Universiteit Groningen

Beno Hofman

Ondanks dat de vele festiviteiten rond het 400-jarig bestaan eerder dit jaar al waren gevierd – samen met studenten, medewerkers en oud 

studenten – werd de werkelijke verjaardag van de Rijksuniversiteit van Groningen gevierd op zaterdag 23 augustus 2014, precies vier eeuwen 

nadat door Ubbo Emmius en de zijnen de oprichting van de universiteit in Groningen was aangekondigd.

Zo werd op 23 augustus rond middernacht een RUG 400gedenkpenning uitgereikt aan de huidige Rector Magnifi cus Elmer Sterken. 

Hij kreeg het eerste offi ciële exemplaar uitgereikt door emeritus hoogleraar Romeins Recht, Jan Lokin. Vierhonderd jaar terug in de tijd 

begon de universiteit Groningen met vier faculteiten en waren daar 6 hoogleraren aan verbonden, terwijl 82 studenten de toegang tot de 

collegezalen was toegezegd.

Van het boek ‘400 jaar Universiteit Groningen’ geschreven door stadshistoricus Beno Hofman werd 

in het vroege uur van 23 augustus exemplaren uitgereikt aan Elmer Sterken maar ook aan de plaats -

vervangende burgemeester van Groningen, Ruud Vreeman, en aan de commissaris van de koning, 

Max van den Berg. Het boek ‘400 jaar Universiteit Groningen’, uitgegeven door ‘In Boekvorm Uitgevers’ 

uit Assen, lag dezelfde dag voor nog geen 15 Euro te koop in de winkel. Het betreft hier deel 15 van een 

serie boeken over activiteiten in de gemeente Groningen.

In het 120 pagina’s rijk geïllustreerde boek gaat de auteur, die is bijgestaan door een redactieraad, via 

verschillende thema’s door de vier eeuwen geschiedenis heen, zoals het thema de ontwikkeling, de 

ruimtelijke groei, de afgeleiden, de herkomst, de sporen, de invloed en de prominenten. Uit de vele 

hoofdstukken komt naar voren dat de expansie op verschillende gebieden gigantisch is geweest, en de 

universiteit nog steeds groeiende is. 

Natuurlijk komen de kopstukken uit de belangrijke geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen aan bod via een korte beschouwing en 

wordt ook stilgestaan bij de huisvesting van de studenten. Als kopstukken worden ondermeer belicht: Frits Zernike, de Nobelprijswinnaar 

die als natuur- en wiskundige zeer belangrijk is geweest. Verder Aletta Jacobs – de eerste vrouw die een plek afdwong om te studeren aan de 

universiteit en in 1879 als eerste vrouw ook promoveerde.

Stil gestaan wordt er ook bij de rijke carrière van, de helaas te vroeg overleden, Wubbo Ockels. Als eerste ruimtevaarder van Nederland 

maakte hij naam en faam. Maar ook aandacht voor Wilhelmina Bladergroen, de doctoranda, die nooit promoveerde maar desondanks in 

1967 hoogleraar werd in de Sociale Wetenschappen, met als leerstoel Orthopedagogiek. Mede omdat de recensent nog vier jaar onder 

Professor Wilhelmina Bladergroen mocht werken stoort het dat het jaartal 1965 in plaats van 1967 wordt genoemd en vraag ik me af of er 

meer van dergelijke foutjes in het geheel zijn ingeslopen.

Desondanks is het boek zondermeer de moeite van een bezoek aan de boekwinkel in Groningen waard of neemt men een bezoekje aan de 

webwinkels, waaronder http://www.inboekvormuitgevers.nl/index.php/uitgaven/alle-titels/400-jaar-universiteit-groningen/

Hans Knot

Een pril begin
Hans Knot
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Tijdschrift Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk. Speciale uitgave gewijd aan de 
afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen

Het juli-augustus 2014 nummer van het tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’ was een hele 

bijzondere uitgave. Op het ‘orthoblog’ na bestond het namelijk uitsluitend uit bijdragen waaraan 

mede werkers van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen aan (mee) hadden 

gewerkt. Zodoende werd orthopedagogiek Groningen mooi op de kaart gezet. De bijdragen vanuit de 

verschillende differentiaties maakten ook meteen weer duidelijk dat de orthopedagogiek in Groningen 

een breed werkveld vertegenwoordigd. Dit vertaalt zich ook in een orthopedagogiek opleiding die studen-

ten probeert klaar te stomen voor het brede werkveld van de zorg voor jeugd. Naast artikelen over 

onderzoek naar mensen met lichte verstandelijke beperkingen met de focus op hun positieve kenmerken 

(Drost & Brada), naar de relatie tussen de attitudes van leerlingen en de acceptatie en afwijzing van 

klasgenoten met ADHD en ASS problematiek in het reguliere voortgezet onderwijs (De Boer & Pijl), naar 

metacognitieve strategieën van zwak begrijpend lezende leerlingen (Van den Bos, Hingstman & Van de 

Kuit), naar het interventieprogramma Contact ter bevordering van harmonieuze interacties bij kinderen 

met doofblindheid (Janssen), naar motorische activering van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen 

(Van der Putten, Houwen & Vlaskamp) en naar het belang van de auditieve omgeving bij mensen met visuele en verstandelijke 

beperkingen (Van den Bosch, Vlaskamp, Ruijssenaars & Andringa), werd de orthopedagogiek ook in een breder perspectief geplaatst. 

Evenboer, Knorth, Huyghen, Tuinstra en Reijneveld zetten de resultaten van een empirische ontwikkelprocedure uiteen, die heeft 

geleid tot een classifi catiesysteem van de Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE). Oenma-Mostert zet in haar artikel uiteen, op welke 

wijze het onderzoek in Groningen naar de ontwikkeling en het leren van jonge risico kinderen vorm krijgt. Daarvoor beschrijft zij de 

doelgroep jonge risico kinderen nader, benoemt risicofactoren en hulpvragen en plaatst deze in een breed orthopedagogisch theoretisch 

perspectief. Een nummer van het tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’ dus, dat het lezen meer dan waard is.

Jana Knot-Dickscheit
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PROMOTIES

Promotie Kim Stroet, 16 oktober 2014

Studying motivation in classrooms
Effects of teaching practices on early adolescents’ motivation

Leeromgeving van invloed op de motivatie voor school

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de leeromgeving van invloed op de motivatie voor school. 

Docent-leerling interacties die autonomie, competentie en betrokkenheid van leerlingen ondersteunen hebben 

hierop een positief effect. Voor de motivatie van leerlingen is het van belang dat docenten consequent zijn, zowel 

in hun eigen handelen als team. Dit concludeert Kim Stroet in haar promotieonderzoek. Verder blijkt dat voor 

de motivatie voor school het uitmaakt op wat voor type school de leerlingen zitten. Ook de mogelijkheden van 

docenten zijn afhankelijk van het type school waar zij werken. Om langdurige effecten te waarborgen zijn volgens 

Stroet niet alleen interventies gericht op individuele docenten nodig, maar ook interventies die ingrijpen op het niveau van de school.

Na de overstap naar het voorgezet onderwijs daalt voor veel leerlingen de motivatie voor school. Het doel van Stroets proefschrift is inzicht 

te geven in de invloed van de leeromgeving op deze ontwikkeling, zodat de kennis die dit oplevert – uiteindelijk – door scholen gebruikt kan 

worden om dalingen in de motivatie tegen te gaan. De door haar uitgevoerde studies hadden een longitudinaal karakter en is in klassen zelf 

gedaan. De focus lag op wat er werkelijk in klassen gebeurt, in plaats van, bijvoorbeeld, hoe leerlingen percipiëren wat er gebeurt. 

Een belangrijke conclusie is dat de motivatieontwikkeling van leerlingen inderdaad afhankelijk is van hun leeromgeving. Ten eerste bleek het 

uit te maken op wat voor type school leerlingen zaten (schooltypes varieerden van meer traditioneel, docent-gestuurd tot meer innovatief en 

leerling-gestuurd). Ten tweede bleek de motivatieontwikkeling van leerlingen positief samen te hangen met de mate waarin docenten hun 

basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid ondersteunden (als gedefi nieerd in ‘Self-Determination Theory’ en gemeten 

via observaties). Een andere belangrijke bevinding is dat het van belang lijkt te zijn dat docenten zelf consequent zijn, maar ook dat zij als 

team op één lijn zitten. Tot slot bleken de mogelijkheden van docenten te worden beperkt door het type school waar zij werkten. Dat betekent 

dat om langdurige effecten van interventies te waarborgen niet alleen interventies gericht op individuele docenten nodig zijn, maar ook 

interventies die ingrijpen op het niveau van de school.

Kim Stroet (1979) studeerde psychologie in Groningen en deed haar promotieonderzoek, gefi nancierd door NWO, bij de afdeling Orthopedagogiek 

van de RUG. Inmiddels is ze universitair docent bij de Universiteit Leiden.

Promotie Marga Martens, 30 oktober 2014

The Intervention Model for Affective Involvement and its Effectiveness
Fostering effective involvement between persons who are congenitally deafblind 
and their communication partners

Opmerkelijke resultaten begeleiders doofblinden na training ’affectieve betrokkenheid’

Hoe deel je emoties met iemand die niet goed kan horen en zien? Marga Martens beschrijft in haar proefschrift 

de resultaten van de training die zij ontwikkelde voor professionals ter bevordering van affectieve betrokkenheid 

ofwel het delen van negatieve en positieve emoties met personen met aangeboren doofblindheid.

Personen met aangeboren doofblindheid hebben moeite met het begrijpen van en begrepen worden door andere 

mensen doordat ze vanaf het begin van hun leven niet of niet goed kunnen horen en zien. Het opbouwen van 

een prettig contact met anderen is lastig en de communicatie komt niet spontaan op gang. Personen met aangeboren doofblindheid doen 

daarom gemakkelijk negatieve ervaringen op, van waaruit negatieve emoties ontstaan.

De door Martens ontwikkelde training ‘affectieve betrokkenheid’ is in drie praktijkstudies uitgevoerd en geëvalueerd. Het lukte om de deel-

nemende professionals van verschillende organisaties te leren om in diverse situaties emoties te delen met de personen die doofblind zijn. 

Door samen met een coach te kijken naar fi lmpjes van contactmomenten en hierover te praten, leerden zij hoe via de tast emoties duidelijk 

konden worden bevestigd voor de persoon met doofblindheid. Opmerkelijk was dat alle personen met doofblindheid in de loop van de training 

minder negatieve emoties lieten zien en dat er tegelijkertijd meer positieve emoties ontstonden tijdens het contact. Dit gebeurde ook bij de 

personen met doofblindheid die een verstandelijke beperking hebben. Het onderzoek laat hiermee zien dat de training ‘affectieve betrokkenheid’ 

belangrijk is voor het welbevinden van de personen met doofblindheid en mogelijk preventief kan werken voor (ernstig) probleemgedrag.

Marga Martens studeerde hbo-J (jeugdwelzijnswerk) en werkt sinds 1986 bij het huidige Kentalis in Sint-Michielsgestel. Ze behaalde diploma’s 

Speciaal Onderwijs Gehoorgestoorden-A en -B en in 2007 haar master Communication and Congenital Deafblindness aan de RUG. Zij deed 

haar promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek, sectie Opvoeding van Personen met Beperking. Haar promotieonderzoek werd 

gefi nancierd door Kentalis.

Uitnodiging
 
voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van het 
proefschrift

The Intervention 
Model for Affective 
Involvement and its 
Effectiveness

Fostering affective involvement 
between persons who are 
congenitally deafblind and their 
communication partners

door Marga Martens

Op donderdag 30 oktober 2014 
om 12.45 uur precies in de aula 
van het Academiegebouw van 
de Rijksuniversiteit Groningen, 
Broerstraat 5.

Aansluitend bent u van 
harte welkom op de receptie 
in de Spiegelzaal van het 
Academiegebouw.

Marga Martens
Handelskade 6
5211 TH ’s-Hertogenbosch
m.a.w.martens@rug.nl

Paranimfen:
 
Marianne Knoops-Martens
06-20572381
marknoops@planet.nl

Erika Boers
06-14472082
e.boers@rug.nl

The Intervention Model for  
Affective Involvement  
and its Effectiveness

Fostering affective involvement  
between persons who are congenitally 
deafblind and their communication partners

Can one share emotions with someone who can’t hear and see 
well? This dissertation addresses the effectiveness of a training for 
professionals to foster affective involvement or the mutual sharing of 
emotions with people who are congenitally deafblind.
 People with congenital deafblindness are unable to use the 
senses hearing and seeing from day one of their lives or at least 
before language has developed. Due to the lack of these two senses, 
it is hard for them to understand what is happening around them and 
to exchange thoughts and feelings with other people. That makes 
them vulnerable to negative experiences including negative emotions 
and tensions.
 Three studies in everyday practice showed that it is possible to 
coach caregivers and teachers from various organizations to foster 
affective involvement in different situations. Through video analysis 
and video feedback they learned to recognize negative and positive 
emotions and to share these emotions in a positive way that is 
perceivable for a person with deafblindness. It was remarkable 
that, during the training, negative emotions of the persons with 
deafblindness decreased while positive emotions emerged. This 
was also the case for persons with deafblindness and an intellectual 
disability. This research project shows that coaching teachers and 
caregivers to foster affective involvement has positive effects on the 
well-being of the persons with deafblindness with whom they interact. 
It may be an effective method to prevent challenge behavior.

Marga Martens

The Intervention M
odel for A

ffective Involvem
ent and its Effectiveness

M
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artens
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De huisvesting van Orthopedagogiek 
sinds 1969
Hans Knot

15 mei 1969 was de offi ciële start van het 

Instituut voor Orthopedagogiek aan de 

Grote Rozenstraat 15. In het dienstjaar 

1969/1970 kwam er een brief van de 

afdeling Huisvesting dat het pand binnen 

twee jaar diende te worden verlaten, daar 

het plan was het af te breken. Anno 2015 

bestaat het gebouw nog. Onder meer werd 

er gesproken om de afdelingen binnen de 

subfaculteit PAW (Pedagogische en 

Andragogische Wetenschappen) spoedig 

te verplaatsen naar het latere Zernike 

complex in Paddepoel.

In 1973 werden de diverse, niet in gebruik 

zijnde, kelderruimtes in de Grote Rozen-

straat 15 omgebouwd tot kindvriendelijke 

testkamers, waarna in het collegejaar 

1973/1974 de opleiding Diagnostiek, later 

genoemd de Praktijk voor Orthopedago-

giek, werd gestart onder leiding van 

Dr. Minnie Nooteboom. Dat jaar werd aan 

de linkerkant van de ingang een college-

zaal toegevoegd, die eerder tot gebouw 

Gr Rozenstraat 17 behoorde en de geschie-

denis inging als Nieuwe Collegezaal. 

Vanaf dat moment werden in die zaal ook 

de vergaderingen van de Afdelingsraad er 

gehouden.

In 1975 werd een van de ruimtes, met 

balkon, in het gebouw Grote Rozenstraat 

31, in gebruik genomen ten bate van de 

subafdeling Orthodidactiek onder leiding 

van dr. Roel de Groot. In de zomer van 1975 

werd door een huisvestingscommissie 

bekeken of het gebouw van de voormalige 

Christelijke HBS aan de Grote Rozenstraat 38 

geschikt was voor Orthopedagogiek, maar 

het gebouw werd veel te groot bevonden. 

Daarnaast kwam er ook nog een optie in 

het pand van de voormalige Openbare 

Bibliotheek aan het Kwinkeplein. Men kon 

daar een verdieping in gebruik nemen, 

maar het pand werd als locatie ongeschikt 

geacht omdat het te ver van de Grote 

Rozenstraat was verwijderd. Niet veel later 

werd het pand door Sociologie in gebruik 

genomen.

In 1975 is er even sprake geweest van een 

forse uitbreiding van het Hortuscomplex, 

waarbij historische bomen dienden te 

worden verwijderd. Uiteindelijk is dit er 

niet van gekomen maar werd aan de 

achterkant van het gebouw Grote Rozen-

straat 38 een kleine aanbouw gerealiseerd, 

die in gebruik werd genomen als koffi e-

kamer.

In 1976 kreeg men wel uitbreiding doordat 

de voormalige portiesloge van het pand 

Grote Rozenstraat 31 beschikbaar kwam, 

een ruimte die vervolgens werd ingericht 

als reprokamer en uitgerust werd met voor 

die tijd moderne apparatuur. Hetzelfde jaar 

was er sprake van dat Orthopedagogiek, en 

ook andere afdelingen binnen de Subfacul-

teit PAW, gehuisvest ging worden in een 

pand aan de Bloemsingel, gevestigd op het 

toenmalige Bodenterrein. Het gebouw, 

eigendom van de faculteit Geneeskunde, is 

ook nooit door de subfaculteit in gebruik 

genomen.

Hetzelfde jaar kwam Professor Bladergroen 

met het idee haar privé praktijk, gevestigd 

aan de Parklaan in Groningen, te koop aan 

te bieden aan de universiteit voor huisves-

ting van een deel van de afdeling Orthope-

dagogiek. Verder dan vastlegging in de 

vergaderstukken is dit voorstel niet 

gekomen. Op 17 maart 1976 kwam er ook 

nog een brief binnen van de afdeling 

Huisvesting van de RuG waarin werd 

gesteld dat men een aantal verdiepingen 

van ‘de zwarte blokkendoos’ aan de 

Eendrachtskade in beheer kreeg en dat de 

mogelijkheid er was daarvan gebruik te 

maken. Het ging, voor Orthopedagogiek, 

om de helft van de zesde verdieping. Van 

het aanbod werd afgezien.

Verder waren er nog opties op het laborato-

riumcomplex op de hoek van Westersingel 

en de Kraneweg en Grote Rozenstraat 28, 

gebouwen die als studentonvriendelijk 

werden beschouwd en afgekeurd. In 1977 

werd nog de optie aangedragen een deel 

van de Westerhaven 16, dat verlaten zou 

worden door een aantal medewerkers van 

het RION, in gebruik te gaan nemen, wat 

spoedig werd gevolgd door het goede 

nieuws.

Begin januari 1978 kreeg het Dagelijks 

Bestuur van Orthopedagogiek een optie op 

twee panden gelegen aan de Oude Boteringe-
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straat 1 en 32, die met beide handen werd 

aangenomen. Op 15 februari werd het 

personeel door het Dagelijks Bestuur 

geïnformeerd, waarbij ook werd gemeld dat 

binnen een periode van acht jaar waar-

schijnlijk ook het pand Oude Boteringe-

straat 34, waar op dat moment Ontwikke-

lingspsychologie was gevestigd, door 

Orthopedagogiek in gebruik kon worden 

genomen, waardoor huisvesting in Oude 

Boteringestraat 1 slechts van tijdelijke aard 

zou zijn. Ook toen werd andermaal de 

suggestie gedaan dat de gehele subfaculteit 

binnen drie jaar naar Paddepoel kon 

verhuizen.

Na een paar jaren werd andermaal 

ruimtegebrek geconstateerd en bood de 

afdeling Bouwzaken twee mogelijkheden 

aan. De twee bovenverdiepingen van het 

pand Zwanestraat 1, tegenover Oude 

Boteringestraat 1 en een 10-tal vertrekken 

aan de Oude Kijk in t Jatstraat 24. Beide 

opties werden afgewezen. Tegelijkertijd 

liep er een aanbod tot ingebruikname van 

het voormalige SSH pand, dat was 

gevestigd achter het toenmalige Harmonie-

complex. De ruimtes in gebruik door de 

afdeling Praktijk op de derde verdieping 

van Oude Boteringestraat 32 werden als 

kind onvriendelijk beschouwd en dus werd 

ingegaan op de mogelijkheid dit tijdelijke 

onderkomen achter de Harmonie voor dit 

doel in gebruik te nemen.

In 1984 werden de plannen te komen tot 

nieuwbouw achter het Harmoniecomplex 

steeds duidelijker en werd er door het 

bestuur het verzoek ingediend bij DHBZ 

(Dienst Huisvesting en Bouwzaken) tot 

vervangende huisvesting. In de maand 

juni 1985 werd tijdelijke huisvesting voor 

de Praktijk gevonden in het fl atgebouw 

van de RABO bank, Pleiadenlaan 10-26. 

Op 16 januari 1987 werd er door de afdeling 

Praktijk, inmiddels opgegaan in het 

Pedologisch Instituut Noord Nederland 

Van Andel Ripke, verhuisd naar de 

bovenverdieping van het pand Heerestraat 

57a, eigendom van het kledingconcern 

Peek & Cloppenburg. Naast diverse 

testkamers werd er ook een aantal 

werkkamers ingericht. Ook werd nog een 

aantal kamers ter beschikking gesteld voor 

Orthopedagogiek in het voormalige pand 

van de Raad voor de Kinderbescherming, 

op de hoek van de Oude Boteringestraat en 

de Rode Weeshuisstraat.

Vanaf begin jaren tachtig van de vorige 

eeuw zijn er diverse commissies binnen de 

toenmalige faculteit PPSW actief geweest 

met als doel te komen tot herhuisvesting 

van de gehele faculteit, waardoor een eind 

zou komen aan de decentralisatie. In totaal 

waren er 24 panden, meestal in huur, in 

gebruik. In eerste instantie was het plan 

een aantal verdiepingen van de nieuwbouw 

Harmoniecomplex aan de faculteit toe te 

wijzen maar het college van bestuur van de 

universiteit besloot anders, waardoor de 

faculteit der Letteren de nieuwe bewoners 

werden. Hierdoor werd het mogelijk dat 

een groot aantal gebouwen in de Grote 

Rozenstraat en Grote Kruisstraat aan de 

faculteit werd toegewezen. Op 27 november 

1989 werd het defi nitieve plan van een 

adviesbureau door het College van Bestuur 

bekend gemaakt, waarbij de 2de verdieping 

van de oude Christelijke HBS aan de Grote 

Rozenstraat ter beschikking kwam van de 

afdeling Orthopedagogiek. In het bijge-

bouw werd de voormalige gymnastiekzaal 

omgebouwd waarbij test- en werkkamers 

beschikbaar kwamen, die zowel werden 

gebruikt door het Pedologisch Instituut als 

het LEV van de afdeling Onderwijskunde. 

Uiteindelijk werden deze beide delen van 

het gebouw door Orthopedagogiek in 

december 1990 in gebruik genomen.

Er was echter lang geen ruimte genoeg voor 

alle AIO’s en onderzoekers, mede door een 

gestart samenwerkingsverband met het 

NIVO (Noordelijk Instituut voor Orthope-

dagogisch Onderzoek). Een deel van een 

pand aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 58 

werd vervolgens voor de duur van twee 

jaren gehuurd. Na enkele weken waren de 

daar gehuisveste medewerkers grotendeels 

ziek door ernstige schimmelvorming in dit 

gebouw. Ook werkten de computers niet 

goed en vervolgens werd vervangende 

ruimte gevonden aan de Westerhaven 16, 

5e verdieping.

De offi ciële opening van het gebouw aan de 

Grote Rozenstraat 38 vond plaats op 13 juni 

1991 en werd verricht door de emeritus 

hoogleraar Pedagogiek, prof. Nieuwenhuis. 

In 2005 werden de eerste plannen ontwik-

keld tot totale renovatie van de panden aan 

de Grote Rozenstraat 38. Zoveel mogelijk 

werden, vanaf 2008, de panden in oude stijl 

van de jaren dertig van de vorige eeuw 

teruggebracht. De renovatie was uiteinde-

lijk, na vijf jaren noeste arbeid, voltooid en 

in juni 2013 was de offi ciële heropening van 

de afdeling Orthopedagogiek, middels de 

inhuldiging van de Prof. Bladergroenvleugel.
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MEDEDELINGEN

In beeld: leerstoel verlengd *

Marleen Janssen studeerde orthopedagogiek in Utrecht en werkte lange tijd op de enige doofblindenschool van Nederland, Kentalis-Rafaël 

te Sint-Michielsgestel. In 2003 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar harmonieuze interacties met 

doofblinden. Ze is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als leeropdracht Congenitale en vroegverworven 

doofblindheid. Samen met haar team onderzoekt Janssen de effectiviteit van nieuwe interactie- en communicatiemethoden voor kinderen en 

volwassenen met doofblindheid.

Door gebrek aan kennis worden in Nederland veel doofblinden ten onrechte behandeld alsof ze kunnen horen en zien. Dit leidt tot ernstige 

emotionele problemen en gedragsproblemen. Met meer onderzoek en meer kennisoverdracht is een wereld te winnen. Wanneer ze beter 

worden begeleid, kunnen doofblinden zelfs een volwaardige taal ontwikkelen. Janssen is de eerste hoogleraar ter wereld die zich specifi ek 

richt op communicatie met doofblinden. Janssen werkt hierbij al vanaf 2007 structureel samen met Koninklijke Kentalis, specialist op het 

gebied van communicatieve beperkingen. Daarnaast heeft de Stichting Bartimeus, specialist op het gebied van visuele beperkingen, de 

 samenwerking bekrachtigd. Janssen is tevens co-director van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de RUG.

* bron RUG pagina

Bijzonder gastcollege

Jorinde Broekman

Op maandag 6 oktober hadden we, in het kader van het vak Beroepsvoorbereiding, een zeer bijzonder gastcollege. 

Tweede Kamer lid voor de PvdA, Agnes Wolberts, kwam vertellen over haar loopbaanactiviteiten en de studietijd in de 

eind jaren zeventig van de vorige eeuw in Groningen. Een hele andere tijd, zo werd duidelijk tijdens het gastcollege. 

Agnes Wolbert vertelde ondermeer dat het gebruikelijk was om veel naast de eigen studievakken te doen. Bijvakken zoals 

genetica bij biologie of een deel van de vakken van psychologie. Ook deed de gemiddelde student veel vrijwilligerswerk om 

alvast wat ervaring met kinderen op te doen.

Daarnaast was er ook veel aandacht voor de transitie in de jeugdzorg, in het gastcollege van Wolbert, iets wat niet alle 

aanwezige studenten tijdens dit gastcollege begrepen. Onze gastspreker legde haar visie wat betreft deze kwestie uit en de studenten kwamen 

met kritische vragen. Al met al kunnen we spreken van een leerzaam maar bovenal leuk gastcollege! Van dergelijke colleges worden er ieder 

collegejaar rond de vijftig gegeven door oud studenten Pedagogiek, Onderwijskunde en Orthopedagogiek, terwijl ook andere contacten 

vanuit het werkveld worden benaderd een brede blik aan onze Bachelorstudenten te geven. Mocht U ook bereid zijn een dergelijk gastcollege 

te willen geven, neem dan contact op met de coördinator van dit vak, Hans Knot via Hans.Knot@rug.nl

Remo Mombarg benoemd tot lector

Op 18 november 2014 werd dr. Remo Mombarg benoemd tot lector aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van 

de Hanzeschool te Groningen, waar hijzelf in 1990 afstudeerde. Vervolgens gaf hij enkele jaren gymles aan kinderen in 

het speciaal onderwijs. Ondertussen volgde hij de opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar 

hij in 1994 afstudeerde. In hetzelfde jaar kreeg hij, zowel bij de afdeling Orthopedagogiek als bij de ALO, een aanstelling. 

Onder de vleugels van ondermeer dr. Roel de Groot promoveerde Remo Mombarg in 2007 als doctor in de Gedrag- en 

Maatschappij Wetenschappen op het proefschrift ‘Hulp op maat, voor leerlingen met leerproblemen in het VMBO.’

 

Het lectoraat Bewegingsonderwijs en Jeugdsport is onderdeel van het Lectoraat Sportwetenschap. Binnen het Lectoraat Bewegingsonderwijs 

en Jeugdsport ligt de focus van het onderzoek op kinderen in sport- en bewegingssituaties. Hierbij ligt de nadruk op de interactie tussen 

leerkracht en het individuele kind, maar wordt bij het onderzoek ook gekeken naar het sportgedrag buiten de schoolsituatie. 

De mogelijkheden en wensen van ieder kind vormen hierbij het vertrekpunt.

Gespot in NWO bulletin

Gedachten delen met doofblinden

Saskia Damen promoveert op 26 februari 2015 om 14:30 uur In de aula van het 

Academiegebouw, op een onderzoek naar een hoge kwaliteit van communiceren 

met doofblinden. Niet alleen emoties delen, maar ook ervaringen en gedachten.
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Bezoek aan de Notredame University in Australië

In november 2014 was Marja Cantell te gast als ‘International Scholar’ op de Notredame University, ‘School of Health Sciences and 

 Rehabilitation’ in Fremantle, West Australië.

Marja was 15 jaar geleden een half jaar als postdoc werkzaam op de University of Western Australië (UWA). Ze was dus op bekend terrein. 

Destijds onderzocht Marja het Unigym programma: een trainingsprogramma voor 5 tot 10 jaar oude kinderen met motorische leerproblemen, 

gegeven door pedagogiekstudenten. Kinderen die in aanmerking komen voor het Unigym programma zijn ondermeer kinderen met autisme, 

kinderen met het syndroom van Down, kinderen met CP, en kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Meer informatie over de Unigym: 

www.sseh.uwa.edu.au/community/unigym .

Behalve de Notredame University en de UWA, zijn er nog twee andere universiteiten in de omgeving van Perth: Curtin University of Technology 

en de Murdoch University. Drie van deze universiteiten bieden specifi eke programma’s voor kinderen en jongeren met motorische leer-

problemen aan. Al deze trainingsprogramma’s worden gegeven door pedagogiekstudenten. De peuter- en kleuterversie, ‘Animal Fun’ 

wordt aangeboden door de Curtin University of Technology http://animalfun.curtin.edu.au/

De versie voor 13 tot 18 jarigen, ‘AMP It Up’, wordt aangeboden door de Notredame University 

http://www.nd.edu.au/research/ihrr /ampitup_index.shtml. Bovenstaande programma’s zijn uniek om drie redenen, ze zijn goedkoop, 

want ze worden door studenten gegeven, 2) ze worden gegeven in de stadswijken, 3) ze worden consequent aangepast op grond van de in 

de programma’s verzamelde onderzoeksgegevens.

Bezoek ‘Highlights’

Tijdens Marja’s bezoek nam ze deel aan vier hoofdevenementen:

1.  5 november was ze de keynote speaker op een publiek symposium, ‘Moving for the future: Living with Developmental Coordination 

Disorder (DCD)’. Er waren 120 participanten, inclusief leraren, zorg professionals, kinderartsen en ouders van kinderen met DCD. 

Haar lezing ging over de lange termijn prognose van kinderen met DCD;

2.  6 november heeft ze het onderzoekspanel voorgezeten met vertegenwoordigers van de drie plaatselijke universiteiten. Als uitkomst, werd 

zij opgenomen als de eerste buitenlandse onderzoeker in het nieuwe DCD netwerk, met als website: http://movegrowengage.com.au/ ;

3.  7 november heeft ze de tweede keynote lezing gegeven op een jaarlijks onderzoeksseminar op de School of Health Sciences and 

Rehabilitation. Het thema was het executief en motorisch functioneren van kinderen met ontwikkelingsachterstanden;

4.  ze heeft twee externe promovendi begeleid; één van hen heeft een DCD vragenlijst voor kinderen en jongeren ontwikkeld, de andere richt 

zich op veranderingen in participatie, fi tness, en het zelfbeeld van kinderen tijdens DCD interventieprogramma's.

Exchange opties

In haar rol als de coördinator internationalisering PEDOK bezocht Marja de International Offi ce van de Notredame University. Ze ontdekte 

dat er zeker geschikte stage opties voor de PEDOK studenten in de toekomst zullen zijn. De Notredame University biedt ook prachtige 

accommodaties aan, direct op de Fremantle campus, vlakbij zee. Er is ook belangstelling vanuit de NDU om hun studenten pedagogiek 

voor een studieperiode naar de RuG te laten gaan.

Fietstocht

Behalve wetenschappelijke activiteiten was er ook tijd om de natuur en de omgeving te verkennen. Daartoe werd de fi ets gebruikt: van 

Fremantle naar Perth en vice versa langs de Swan River. Indrukwekkend was een dagtocht per boot naar Rottnest Island. Het eiland is 

vergelijkbaar met Schiermonnikoog. Rottnest is ook een autovrij eiland, met duinen en zandstranden. Op het eiland komen de zeldzame 

wallaby’s voor, een klein soort kangoeroe. Rottnest eiland is overigens vernoemd naar de wallaby’s. Rond nieuwjaar 1696-1697 deed de 

Nederlandse VOC kapitein Willem de Vlamingh, op zoek naar het vermiste VOC-schip ‘Ridderschap van Holland’, het eiland aan en hij 

noemde het ‘Rottenest’, naar de wallaby’s die er volop leefden en door zijn bemanning als ‘Bosch-rotten’ (bosratten) werden aangeduid. 

In de loop der jaren is ‘Rottenest-eiland’ verbasterd naar het Engelse ‘Rottnest Island’.

Toekomstige samenwerking

Marja's samenwerking met het onderzoeksnetwerk ‘Move Grow Engage’ zal in 2015 

worden voortgezet met ondermeer het organiseren van een gezamenlijk symposium 

als onderdeel van de Developmental Coördination Disorder Conferentie in juli in 

Toulouse, Frankrijk. 

http://icdcd.org/clickandbuilds/WordPress/wordpress/?page_id=154&lang=en

RUG-123176 nieuwsbrief 2015-1.indd   11 12-05-15   16:03



alumni orthopedagogiek NIEUWSBRIEF

12

Grote Europese subsidie voor onderzoek 
naar de toekomst van jeugdzorg in Europa

Onderzoekers van ondermeer onze 
afdeling hebben een grote Europese 
NORFACE subsidie ontvangen voor een 
onderzoek naar het beleid rondom 
jeugdzorg en kindermishandeling in 
Engeland, Duitsland en Nederland. 
In het onderzoek, uitgevoerd door een 
consortium van Europese universitei-
ten, wordt gekeken naar de manier 
waarop jeugdzorg is georganiseerd per 
land en wat de impact van de verschil-
len is op de uitvoering. Een bijzonder 
en innovatief aspect aan het onderzoek 
is dat er ook gekeken wordt naar de rol 
van de biologische ouders binnen het 
systeem van jeugdzorg. Ook de op 
handen zijnde transitie van de jeugd-
zorg naar de gemeenten in Nederland 
komt aan bod in het onderzoek.

Grote verschillen tussen landen
In het onderzoek, dat onder leiding 

staat van hoogleraar Orthopedagogiek 

Hans Grietens, worden de jeugdzorg-

systemen in Duitsland, Engeland en 

Nederland met elkaar vergeleken. 

Het zijn drie rijke welvarende landen 

die de jeugdzorg totaal anders hebben 

ingericht en ook andere tradities 

hebben op dit gebied. “Zo heerst in 

Duitsland een andere opvatting over de 

mate waarin de jeugdzorg – lees de 

overheid – zich mag bemoeien met de 

opvoeding van kinderen dan bijvoor-

beeld in Engeland’, aldus Grietens”. 

Een voorbeeld van deze verschillen is 

het beleid rondom uithuisplaatsing. 

Waar in het ene land gekozen wordt 

voor snelle uithuisplaatsing, vindt men 

in andere landen opvang in het gezin 

belangrijker. Grietens: “We gaan kijken 

naar dit soort verschillen en vooral naar 

de effecten hiervan op de betrokken 

kinderen en hun gezinnen.”

Ook onderzoek naar rol biologische 
ouders
Een innovatief aspect aan het onderzoek 

is de rol van de biologische ouders. 

In veel evaluaties worden alleen de 

zorgprofessionals meegenomen en is 

er weinig tot geen aandacht voor de 

biologische ouders. ‘‘Naast het 

perspectief van de ouders hadden we 

graag ook dat van de betrokken 

kinderen meegenomen in dit evaluatie-

traject, maar dat zou het onderzoek te 

omvangrijk maken. Gelukkig komt dit 

in andere onderzoeken wel aan bod’’, 

aldus Mónica López-López die verant-

woordelijk is voor het onderzoek onder 

de ouders.

Gevolgen transitie jeugdzorg ook 
meegenomen in onderzoek
Volgens onderzoeksleider Grietens 

zal het Norface-onderzoek één van de 

eerste wetenschappelijke studies 

worden waarin de gevolgen van de 

transitie in de jeugdzorg worden 

blootgelegd. Per januari 2015 is de 

gehele jeugdzorg in Nederland onder 

verantwoordelijkheid van de gemeen-

ten gekomen. 'Het is niet primair de 

opzet van het onderzoek om deze 

gevolgen voor het systeem van 

jeugdzorg in kaart te brengen, maar de 

start van het onderzoek loopt parallel 

aan de invoering van het nieuwe 

jeugdstelsel in Nederland.'

Internationaal onderzoeksteam
Het Groningse onderzoeksteam bestaat 

uit de hoogleraren Orthopedagogiek 

Hans Grietens en Erik J. Knorth 

en Rosalind Franklin Fellow 

Mónica López López. Per 16 januari 2015 

is de promovendus, Helen Bouma, op 

dit project aangesteld. Het Nederlandse 

team werkt in het onderzoek samen 

met Professor Nina Biehal (University 

of York) en Professor Sabine Walper, 

dr. Heinz Kindler en dr. Eric van Santen 

van het Duitse Jeugd Instituut (DJI). De 

subsidie van ruim 700.000 euro wordt 

verstrekt door het Europese NORFACE 

programma (New Opportunities for 

Research Funding Co-operation in 

Europe) en valt binnen het European 

Union’s Seventh Framework Programme 

for Research. De offi ciele naam van het 

onderzoek is ‘Policies and responses 

with regard to child abuse and neglect in 

England, Germany and the Netherlands 

(PORECAN)’.
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Anne Steenbakkers 

Anne Steenbakkers is op 2 januari 2014 begonnen als promovenda bij Orthopedagogiek. Binnen haar vierjarige 

promotietraject zal zij zich bezighouden met onderzoek naar de behoeften van pleegkinderen. Het doel is om 

diepgaand inzicht te krijgen in hoe jongvolwassen pleegkinderen zelf kijken naar hun behoeften, hoe ze hiermee om 

zijn gegaan en wat zij vinden van de opvoeding van pleegouders. Er wordt tevens nagegaan of het mee hebben 

gemaakt van seksueel misbruik invloed heeft op de ervaringen van de pleegkinderen. Door de stem van het pleeg-

kind te horen, wordt hun kennis en ervaring ingezet om pleegouders en pleegzorgwerkers te ondersteunen in de 

zorg aan pleegkinderen.

Anne heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Voor haar promotietraject heeft ze aan de 

Universiteit Leiden gewerkt als onderzoeks- en onderwijsmedewerker. 

Carla van Os 

Carla van Os is op 1 augustus 2014 begonnen als promovendus bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor 

Kinderen en Vreemdelingenrecht. Hiervoor heeft ze bij Defence for Children en Stichting Vluchteling gewerkt. 

Ze studeerde orthopedagogiek, rechten en journalistiek. Ze gaat onderzoeken hoe het Best Interests of the Child (BIC) 

model ingezet kan worden voor vluchtelingenkinderen, direct na hun aankomst in Nederland. Het BIC-model is door 

Margrite Kalverboer en Elianne Zijlstra ontwikkeld en brengt in kaart welke voorwaarden in het gezin en de maat-

schappij vervuld moeten zijn, om de ontwikkeling van het kind te waarborgen.

Niek Frans 

Niek Frans is per 1 september 2014 begonnen als promovendus bij Orthopedagogiek. De komende drie jaar zal hij 

zich richten op de toepasbaarheid van de Cito kleutertoets scores voor het pedagogisch didactisch handelen van 

leerkrachten. Om dit te kunnen beoordelen wordt onder meer gekeken naar de voorspellende waarde van de Cito 

kleutertoetsen voor latere prestaties en naar de invloed van toets-scores op onderwijsbeslissingen van leerkrachten.

In de discussie rondom het toetsen van jonge kinderen lijkt een spanningsveld te bestaan tussen de wens voor 

objectieve indicatie t.b.v. preventief handelen enerzijds, en vraagtekens bij de ‘toetsbaarheid’ van jonge kinderen 

anderzijds. De resultaten van dit onderzoek zullen inhoudelijk bijdragen aan deze discussie.

Niek heeft in Groningen de master orthopedagogiek en de research master Education and Development afgerond.

EVEN VOORSTELLEN
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Afscheid

Afscheid Hans Knot
Hans Knot met pensioen

Weet u waar de klepel hangt?

Op 7 november 2014 vond het symposium “Lezen: wie weet waar de klepel hangt?” plaats, dit ter gelegenheid van de pensionering van 

Prof. Dr. Kees van den Bos.

Professor dr. Kees van den Bos, geboren in 1949, academisch opgeleid aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1974 benoemd tot 

onderzoekmedewerker aan University of Western Ontario (prof. Allan Paivio). Sinds 1975 was hij verbonden aan de afdeling orthopeda-

gogiek waar hij in 1983 promoveerde. In 1990 volgde benoeming tot Fulbright professor aan Stanford University (prof. Robert Calfee) en 

sinds 2004 tot Bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leerstoel Orthopedagogiek, i.h.b. leesproblemen en 

dyslexie, gesponsord door de Stichting Dyslexie Fonds.

Het werd een gedenkwaardige dag voor Kees van den Bos. Van her en der kwamen sprekers en publiek naar Groningen gereisd. Alle 

sprekers deden ontzettend hun best om vaak met veel humor duidelijk te maken wat Kees voor hen persoonlijk en/of op professioneel 

gebied heeft betekend. Het was dringen geblazen in een uiterst druk bezet programma, dat van start ging met theoretische overwegingen 

en anekdotes door oud-collega Henk lutje Spelberg. Hij deed jarenlang gezamenlijk 

met Kees onderzoek resulterend in vele publicaties en testontwikkelingen. 

Daarna volgde Wim van den Broek, collega van de Vrije Universiteit van Brussel, 

die blijkbaar bijzonder goede ervaringen heeft gehad met de gastvrijheid van 

Kees van den Bos en zijn vrouw en die in een bijzonder bed in huize Bos mocht slapen. 

Wim van den Broek vulde zijn verhaal aan met het voorlezen van brieven/e-mails van 

collega’s uit het buitenland, die zeer grote waardering voor Kees van den Bos hebben.

Dankzij de lezing van Wied Ruijssenaars weten wij dat (bijna) alle tests de prullenbak 

in kunnen en dyslexie met een stuk papier en in vijf minuten vast te stellen is. 

Jannes de Vries, van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs, waarmee de 

betrekkingen veelvuldig waren en die bijvoorbeeld veel van onze studenten als 

stagiaires onderdak heeft gegeven, gaf een inblik in de eetgewoontes van Kees en de 

binnenarchitectuur van huize Van den Bos.  Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar 

In September 2014 is Hans Knot 65 geworden en met pensioen gegaan na een dienstverband bij de afdeling Orthopedagogiek van ruim 

39 jaar. In Kaap Hoorn waren familie, (oud)collega’s en oud-studenten bij elkaar om feestelijk afscheid van Hans te nemen. Als verrassing 

werd Hans met een originele Engelse taxi van huis opgehaald en naar de feestlocatie gebracht, waar hij buiten werd opgewacht.

Hans werd toegesproken door professor Erik Knorth, professor Kees van den Bos, faciliteitenmanager Jan Stalman en door oud 

studente Miriam Oosterman.

Miriam vertelde hoe belangrijk Hans voor studenten was en nog steeds is. Hans biedt altijd een luisterend oor en de koffi e staat altijd 

klaar. Generaties studenten zijn de afgelopen jaren bij Hans langs geweest om testen, scripties en stageverslagen te lenen. 

Ruim 20 keer is hij met een groep studenten naar London geweest om instellingen 

te bezoeken. Hierbij heeft hij op veel studenten zijn enthousiasme voor Engeland 

overgebracht. Tevens heeft hij het introductiekamp in Roderesch decennialang 

georganiseerd.

Hans heeft veel cadeaus in ontvangst mogen nemen deze dag. Er was een 

doorlopende presentatie van foto’s te zien die de afgelopen jaren zijn gemaakt 

bij activiteiten op de RUG. Veel van die activiteiten heeft Hans georganiseerd: 

uitjes naar Schier, de lustrumfeestjes van orthopedagogiek

Hans is niet weg te denken bij de afdeling orthopedagogiek. Als vrijwilliger zet 

hij de komende tijd dan ook een deel van zijn werkzaamheden voort.

Afscheid van Kees van den Bos
Jana Knot-Dickscheit
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Universiteit van Amsterdam, verzorgde een spetterende en poëzievolle lezing. Anna Bosman, Raboud Universiteit Nijmegen, zorgde 

met haar lezing voor de nodige onderzoeksbril en liet de toehoorders inzien dat een multiple choice test toch echt iets anders is dan 

zelfs een woord goed dan wel fout spellen. Alexander van der Garden, Voorzitter Stichting Dyslexie Fonds en daarmee sponsor van de 

leerstoel van Kees van den Bos, gaf een inblik in de handige trucjes van Kees om aan onderzoeksgeld te komen en riep het publiek op 

een vraag om onderzoeksgeld bij de stichting in te dienen.

Kees van den Bos hield zelf ook een lezing, die inblik gaf in zijn voorkeur voor ingewikkelde schema’s en literatuur, liefde voor taal en 

gedrevenheid. Het symposium werd afgesloten met een toespraak van Alexander Minnaert,  directeur onderzoek van de basiseenheid 

pedagogiek, die zijn waardering uitspraak voor het werk van Kees van den Bos en zijn bijdrage aan de kennis over lees- en spellings-

problemen. Hij sloot zijn presentatie af met twee levenswijsheden: “Lezen moet doorgaan! Ja, Kees, maar leven moet ook doorgaan!” 

en “Lezen is een werkwoord”.

Het afsluitende feest, bij El Txoko, bewees dat het eerste moto van Alexander Minnaert zeer ter harte werd genomen: het leven werd 

gevierd onder het genot van heerlijk drinken en eten en prachtige muziek. Kees werd nog getrakteerd op een muzikale liefdesverklaring 

door zijn zoons en schoonzoon, een vrij staaltje improviseren door het grote orthokoor (tekst Wied Ruijssenaars), een boek met 

sprookjesverhalen gemaakt door de ortho collega’s en een cadeau voor Kees en Sietske.

Afscheid Carla Vlaskamp

Sporen van een reiziger; afscheid van Prof. Dr Carla Vlaskamp
Na een loopbaan van 25 jaar binnen de basiseenheid orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) nam Prof. Dr. Carla Vlaskamp 

op 10 oktober 2014 offi cieel afscheid tijdens het symposium Sporen van een Reiziger. Haar academische carrière stond in het teken van 

het vergroten van de kennis rondom de ondersteuning van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. 

In het begin deed ze dit samen met haar collega's van de RUG, zoals Ruud van Wijck, Koop Reijnders en Han Nakken. Later is zij hét 

gezicht geworden van het wetenschappelijk onderzoek, en hebben de cliënten, hun ouders en zorgprofessionals binnen de praktijk 

direct geprofi teerd van de resultaten van de onderzoeken. De mensen uit de doelgroep hebben een ontwikkelingsleeftijd van maximaal 

24 maanden in combinatie met (zeer) ernstige motorische beperkingen waardoor hun functionele gebruik van armen, handen en benen 

ernstig beperkt is. Veelal zijn ze ook zintuigelijk beperkt, en hebben ze algemene gezondheidsproblemen zoals epilepsie, maag-darm-, 

eet-, slaap- en gedragsproblemen. Ze communiceren veelal non-verbaal en onconventioneel. Aan het begin van de loopbaan van Vlaskamp 

werd deze groep vooral gezien als mensen die niet-communicatief -zijn /waren en ‘als bedlegerig’ werden aangeduid. Door deze visie werd 

goede ondersteuning (in die tijd nog aangeduid als zorg) gezien als goede verzorging en voeding. Door onder andere maatschappelijke 

ontwikkelingen én door meer kennis werden deze personen met meervoudige beperkingen vanaf die tijd steeds meer gezien als 

mensen die, ondanks de beperkte communicatie, weldegelijk een eigen wil en ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Eén van de 

belangrijkste aanleidingen voor Vlaskamp om zich toe te leggen op dit onderzoeksveld, was de vraag uit de praktijk hoe we deze 

mensen kunnen helpen zich te ontplooien. Samen met haar collega's van de RUG heeft zij een programma ontwikkeld (het Opvoedings/ 

ondersteuningsprogramma) dat ondertussen breed binnen Nederland, België én Curaçao ingezet wordt binnen de praktijk voor 

personen met meervoudige beperkingen. Daarnaast heeft Vlaskamp vele onderzoeksprojecten uitgevoerd en begeleid, allemaal met als 

doel – mensen met meervoudige beperkingen beter te begrijpen en te kunnen helpen. Eerst deed zij dat vanuit haar functie als 

onderzoekmedewerker. Later, in 2001 werd zij, dankzij de organisatie ’s Heeren Loo Zorggroep bijzonder hoogleraar en in 2008 gewoon 

hoogleraar, waarin ze tot nu toe acht promovendi heeft begeleid.

Tijdens het afscheidssymposium, dat plaatsvond in de Der Aa kerk, werd de tweehonderdvijftig 

aanwezigen uit binnen- en buitenland een overzicht van het onderzoek op het terrein van personen 

met meervoudige beperkingen voorgeschoteld, dat tegelijkertijd een samenvatting is van de carrière 

van Carla Vlaskamp. De eerste spreker, Prof. Dr James Hogg van de Universiteit van Dundee, 

benadrukte het belang van de erkenning en emancipatie van de doelgroep personen met (zeer) 

ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Hij was, samen met Vlaskamp (en Han Nakken) 

één van de grondleggers van een internationale onderzoekgroep (SIRG-PIMD), waardoor de 

samenwerking met onderzoekers over de hele wereld verstevigd werd. Één van deze internationale 

onderzoekers en goede collega van Vlaskamp, Prof. Dr. Barbara Fornefeld, hoogleraar aan de 

Universiteit van Keulen, refl ecteerde op de beschreven doelgroep vanuit ethisch perspectief. 

Prof. Dr. Bea Maes van de Katholieke Universiteit Leuven gaf een gedetailleerd overzicht van de 

recente kennis die we hebben en die we kunnen gebruiken binnen de praktijk om deze bijzondere 

groep mensen op de juiste manier te ondersteunen. Toch bleek uit haar presentatie dat er nog veel 

te doen is; waarbij het met name opviel dat personen met meervoudige beperkingen soms nog een 

inactief bestaan leiden en weinig sociale contacten hebben. Daarnaast worden hun signalen niet 
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altijd juist begrepen. Tevens is de exacte kennis over bijvoorbeeld de manier waarop zij zich cognitief, sociaal emotioneel en motorisch 

ontwikkelen nog niet beschikbaar.

Dát ze zich echter kunnen ontwikkelen bleek uit een prachtig praktijkverhaal van een vader en begeleider van Eva, een jonge vrouw 

met meervoudige beperkingen die dankzij het werken met het programma van Vlaskamp zich ontwikkelde van een angstig meisje dat 

veel gilde, tot een energieke, ondeugende en levendige vrouw waarmee communicatie mogelijk is, zij het op een basaal niveau.

Het symposium werd afgesloten door Prof. Dr. Hans Grietens en Dr. Annette van der Putten die duidelijk maakten hoe het onderzoek 

van Vlaskamp past binnen de missie en visie van de basiseenheid orthopedagogiek én welke richting het onderzoek de komende jaren 

zich zal ontwikkelen. Een van de onderwerpen is onderzoek naar de motorische activering van de 

personen die die dag centraal stonden. Na afl oop van het symposium kreeg Carla Vlaskamp het 

liber amicorum Sporen van de reiziger aangeboden. In het lijvige boek wordt een uitgebreid overzicht 

gegeven van de wetenschappelijke stand van zake rondom personen met (zeer) ernstige 

verstandelijke en meervoudige beperkingen.

De middag werd afgesloten in de aula van het Academiegebouw, waar Vlaskamp haar afscheidsrede 

‘Niet wat je ziet maar hoe je kijkt. Reizen met mensen met (zeer) ernstige verstandelijke- en 

meervoudige beperkingen’ hield. De inhoud van deze rede, waarin Vlaskamp terugblikte op het 

uitgevoerde onderzoek en recente kennis wordt binnenkort gepubliceerd in het ‘Nederlands Tijdschrift 

voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen’. Vlaskamp werd na het uitspreken van haar 

rede geridderd voor de betekenis die zij heeft gehad voor beschreven bijzondere groep mensen. 

Sinds 10 oktober gaat Carla Vlaskamp door het leven als ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’.

Els, na haar gymnasiumopleiding en de PABO, kwam zij in Groningen orthopedagogiek studeren. Dat ging zeer goed. Eind 1989 

studeerde zij af bij Kees van den Bos met een in grote zelfstandigheid geschreven doctoraalscriptie over wederkerig onderwijs van 

tekstverwerkingsstrategieën bij plm. 15-jarige leerlingen van een P.I.-school (Th. Hart de Ruijterschool, Groningen). In 1991 werd zij als 

universitair docent in onze vakgroep aangesteld. Haar promotieonderzoek richtte zich op diverse aspecten van de kwaliteit van het 

bestaan van jongeren na het verlaten van instellingen voor mensen met lichte verstandelijke beperkingen en ernstige gedragsproblemen. 

Met als promotores de professoren Gijs van Gemert en Han Nakken, verdedigde Els in 1999 haar proefschrift Gelukkig geïntegreerd. 

Intussen was ze ook een stut en steunpilaar voor het onderwijs in onze sectie (toen nog leerstoornissen) in schoolleerproblemen, met de 

collega-docenten Kees van den Bos, Roel de Groot, Raymond van der Kamp, Dick van Peer, Sip Jan Pijl, Theo Nijsse, Egbert Harskamp 

en Cor Sühre. Els was onze beste ‘schooljuf’, onze beste stage-coördinator met uitgebreide contacten in alle denkbare onderwijsvormen 

en scholen, ook met onveranderlijk de hoogste waardering op de college-evaluaties door de studenten. Er was geen betere notulist 

dan Els. De laatste jaren was Els de uitmuntende vergaderingsvoorzitter van de sterk uitgebreide LOP-sectie. Ook bleef zij een grote 

aantrekkingskracht houden voor onderzoeks- en stagebegeleiding, getuige de rijen stagiaires en scribenten 

die zich jaarlijks bij haar meldden op haar vernieuwende onderwerpen zoals hoogbegaafdheid, het 

‘schakelen’ van VSO-Cluster 4-leerlingen naar het MBO, etc., etc. Zij was de stille kracht bij onze sectie-

uitjes, niet alleen door haar organisatietalenten, maar ook was zij altijd degene die haar fototoestel 

nu eens niet vergeten had. Els, very well organized, hartstikke slim, zeer bescheiden, oer-betrouwbaar, 

een trouwe bezoekster-in-groepjes van de middaglunches ‘aan de overkant’, een calligrafi sch kunstenaar, 

trotse moeder, leraar in hart en nieren, loyale, lieve collega, slechts 53 jaar oud toen zij na een relatief 

korte ziekteperiode tóch heen moest gaan, wat zullen we haar missen.

Chapeau Els!

Mede namens velen,

Kees van den Bos
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