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Beste alumni orthopedagogiek

Hierbij de tweede nieuwsbrief voor 
het jaar 2015, andermaal gevuld 
met een variatie aan onderwerpen. 
Allereerst een artikel van Ineke 
Haakma over ‘motivatie voor leren 
bij leerlingen met doofblindheid’, 
een onderwerp waarop zij in 
december zal promoveren. In dit 
nummer is er ook aandacht voor 
collega’s waarvan we afscheid 
 hebben genomen: Prof. Dr. S.J. Pijl, 
Prof. Dr. A.J.J.M. Ruijssenaars, 
Prof. Dr. E.J. Knorth, Cintha de Jong 
en Marlies Roijakkers. Ook laten 
we weer een oud studente 
Orthopedagogiek aan het woord 
over het verloop van haar carrière; 
neem ik U mee terug in de 
‘Oude doos’ met een verhaal over 
hoe sommigen van ons vroeger 
leerden lezen op school. Ook is er 
een artikel over het ‘Academic 
Learning Communities’’ dat voor 
het eerst van start ging in het 
collegejaar 2014-2015. In 
Groningen werd door een van onze 
collega’s recentelijk een dans-
groep voor ‘kinderen met en 
zonder beperking’ opgericht en 
gaan we nader in op liefst 9 
promoties die dit jaar al hebben 
plaatsgevonden bij de afdeling 
Orthopedagogiek. Tevens kan ik U 
melden dat Miranda Cazemier van 
den Berg met ingang van dit 
nummer is toegevoegd voor 
secretariële ondersteuning bij de 
Alumni Vereniging. Miranda is al 
23 jaar werkzaam als secretaresse 
bij de afdeling Orthopedagogiek 
en met haar hoop ik nog lang te 
kunnen samenwerken.

Hebt U nieuws dat U met andere 
alumni wenst te delen dan kan dit 
via alumni.ortho@rug.nl Als U zich 
geroepen voelt de rubriek ‘alumni 
uit het werkveld’ te vullen dat bent 
U van harte welkom door te 
 reageren naar Hans.Knot@rug.nl 

Op de website http://www.rug.nl/
pedok/informatievoor/alumni/
alumniverenigingorthopedagogiek/
index staan de eerder verschenen 
nieuwsbrieven met de mogelijkheid 
dezen te downloaden. 
Ik wens U veel leesplezier, Hans Knot.

Op 17 december 2015 verdedigt Ineke Haakma 

haar proefschrift “Motivation to learn: Engaging 

students with congenital and acquired deafblind-

ness”. Ineke was student bij de RuG en studeerde af 

bij de afdeling Psychologie in 2009 en  bij de 

afdeling Onderwijskunde in 2010 (Cum Laude). 

Ineke Haakma, postdoctoraal onderzoeker/docent 

bij de afdeling Orthopedagogiek over haar promo-

tieonderzoek:

Leerlingen met doofblindheid vormen een unieke 

groep binnen het onderwijs. Het woord doofblind-

heid doet vermoeden dat deze leerlingen helemaal 

niets meer kunnen zien en horen maar dat is vaak 

niet het geval. De meeste kinderen hebben een com-

binatie van doofheid/slechthorendheid en blind-

heid/slechtziendheid. Binnen deze groep leerlingen 

is een enorme diversiteit voortkomend uit onder 

meer de oorzaken van de zintuiglijke beperking, het 

aanwezig zijn van andere beperkingen (bijvoor-

beeld motorische- of intellectuele beperkingen) en 

de leeftijd waarop de zintuiglijke beperking 

ontstond. Wat betreft dat laatste aspect zijn er twee 

groepen te onderscheiden namelijk leerlingen met 

aangeboren- of verworven doofblindheid. Zintuig-

lijke beperkingen beïnvloeden de motivatie voor 

leren. Hier kom ik straks op terug. Eerst wil ik 

ingaan op het thema motivatie. 

De motivatie van leerlingen
Motivatie is belangrijk in het onderwijs. Gemoti-

veerd leren leidt tot betere prestaties en tot diepere 

verwerking. Leerlingen zijn van nature intrinsiek 

gemotiveerd om te leren. Ze zijn nieuwsgierig en 

willen leren omdat iets interessant is. Leraren 

spelen een grote rol bij het stimuleren van de 

intrinsieke motivatie van leerlingen. Zij kunnen 

de motivatie van leerlingen positief of negatief 

beïnvloeden. De Self-Determination Theory (Deci & 

Ryan, 2000) gaat in op de rol van de omgeving en in 

het bijzonder de leerkracht. Deze theorie stelt dat 

het belangrijk is dat leerkrachten oog hebben voor 

de psychologische basisbehoeften van leerlingen. 

Dit zijn de behoeften aan competentie, autonomie 

en verbondenheid. Competentie verwijst naar het 

vertrouwen in eigen kunnen, het gevoel in staat te 

zijn om interessante, nieuwe vaardigheden te leren 

en zich succesvol te voelen in het uitvoeren van 

taken. Autonomie refereert aan het gevoel van 

vrijheid en ruimte krijgen voor eigen initiatief, het 

gevoel eigen keuzes te maken en eigen ideeën te 

uiten. Relationele verbondenheid verwijst naar het 

ervaren van veiligheid, zorg en een goed contact 

met anderen. 

In het regulier onderwijs is al veel onderzoek 

uitgevoerd naar de drie psychologische basis-

behoeften van leerlingen en naar de rol van de 

leerkracht in het ondersteunen van de behoeften 
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feedback te geven op wat leerlingen doen. 

Dat geldt ook voor leerkrachten van 

leerlingen met doofblindheid. Al moet de 

leerkracht dit wel afstemmen op de 

individuele leerling. Bij het bieden van 

structuur dient de leerkracht ook oog te 

hebben voor de omgeving. De praktische 

inrichting van het leslokaal is belangrijk. 

Een slecht ingerichte klas kan enorm 

demotiverend werken voor een leerling. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan de juiste 

belichting en akoestiek. Ook de afstem-

ming van het lesmateriaal op de individu-

ele leerling is van belang. Is er lesmateriaal 

in groot lettertype of braille nodig? Is er 

ondertiteling nodig bij fi lms?

Autonomie ondersteuning
De autonomie van leerlingen kan door 

leerkrachten ondersteund worden door 

kansen te bieden voor exploratie en door 

keuzemogelijkheden aan te reiken. Soms 

zijn leerkrachten te beschermend tegen-

over de leerling. Er worden dingen 

overgenomen van – en gedaan voor de 

leerling, die hij of zij heel goed zelf kan. 

Dit beïnvloedt de autonomie negatief. 

Het is beter de leerling zoveel mogelijk zelf 

te laten doen, ook al maakt deze dan 

fouten, of kost het, in eerste instantie, 

veel meer tijd. Tevens is het soms zo dat 

leerkrachten leerlingen met zintuiglijke 

beperkingen onderschatten. Te simpele 

leerdoelen werken demotiverend. Waarom 

zou je je inzetten voor iets dat je allang 

kunt?

Betrokkenheid
Leerkrachten kunnen aan de behoefte aan 

verbondenheid tegemoet komen door 

betrokkenheid en interesse te tonen, door 

zorg te bieden, en door zich in te leven in 

het perspectief van de leerling. Vertrou-

wen, responsiviteit en communicatie zijn 

hierin belangrijke componenten. Kinderen 

met aangeboren doofblindheid hebben 

vaak een individuele en unieke manier van 

communiceren. De leerkracht moet de 

leerling door en door kennen om te weten 

wat de leerling precies bedoelt. Het is 

belangrijk dat de leerkracht deze commu-

nicatie-uitingen weet te herkennen en hier 

juist op weet te reageren. Niet of onjuist te 

reageren werkt demotiverend. Ook voor 

leerlingen met verworven doofblindheid is 

afgestemde communicatie belangrijk. Ook 

al gebruikt de leerling meer standaard 

communicatiemethoden, het is ook bij deze 

door middel van direct contact, bijvoor-

beeld door middel van vier-handen-geba-

rentaal. Daardoor zijn er vaak maar een 

beperkt aantal mensen in de omgeving met 

wie het kind kan communiceren. 

Verworven doofblindheid 
De groep leerlingen met verworven 

doofblindheid staat voor andere uitdagin-

gen dan leerlingen met aangeboren 

doofblindheid. Doordat ze een taal hebben 

verworven (de Nederlandse taal of de 

Nederlandse Gebarentaal) en/of er vaak 

minder sprake is van comorbiditeit (zoals 

intellectuele beperkingen) kunnen 

leerlingen vaak wel meekomen in het 

onderwijs samen met kinderen zonder 

zintuiglijke beperkingen. Maar doof en 

blind worden heeft een enorme impact op 

een persoon. Het vergt ongelofelijk veel 

energie en aanpassingsvermogen, maar 

ook (rouw)verwerking om hiermee om te 

kunnen gaan. Aandoeningen waardoor 

iemand steeds slechter zal gaan horen en 

of zien hebben een enorme impact op 

iemands leven en iemands motivatie voor 

leren. Neem alleen het feit dat de leerling 

zijn of haar dromen voor de toekomst 

(bijvoorbeeld het beroep dat hij of zij in 

gedachten had) soms enorm moet bijstel-

len of zelfs opgeven (Ellis & Hodges, 2013). 

De rol van de leerkracht
Zoals gezegd spelen de behoeften aan 

competentie, autonomie en verbondenheid 

een belangrijke rol in de motivatie en inzet 

of engagement voor leren van leerlingen. 

Uit onderzoek naar de Self-Determination 

Theory blijkt dat leerkrachten in deze 

behoeften kunnen voorzien door respectie-

velijk structuur, autonomie ondersteuning 

en verbondenheid te bieden. Wanneer 

leerlingen het gevoel hebben dat leerkrach-

ten in hun behoeftes voorzien, zal dit een 

positief effect hebben op hun motivatie 

voor leren. In mijn promotieonderzoek heb 

ik onderzocht of en hoe leerkrachten 

tegemoet komen aan de behoeften van 

leerlingen met aangeboren en verworven 

doofblindheid en of en welk effect dit heeft 

op de hun motivatie.

Structuur 
Leerkrachten kunnen inspelen op de 

competentiebehoefte van de leerling door 

structuur te bieden. Dit kan door duidelijke 

verwachtingen te stellen, haalbare 

uitdagingen te bieden en constructieve 

van leerlingen. Onderzoek naar motivatio-

nele processen in leerlingen met zintuig-

lijke beperkingen ontbreekt nog. Dit grote 

tekort aan literatuur wordt mede opgevuld 

door middel van het uitvoeren van mijn 

promotieonderzoek gericht op leerlingen 

met aangeboren en verworven doofblind-

heid. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 

begeleiding van prof. dr. Marleen Janssen 

en prof. dr. Alexander Minnaert. 

Leerlingen met doofblindheid 
Aangeboren doofblindheid
Zintuiglijke beperkingen beïnvloeden de 

motivatie voor leren en het leren zelf. 

Kinderen zonder zintuiglijke beperkingen 

leren bijvoorbeeld door exploratie, imitatie 

en observatie. Kinderen die niet kunnen 

zien en horen weten alleen van het bestaan 

van objecten of personen die binnen hun 

handbereik zijn. Het exploreren van de 

omgeving is lastig als leerlingen niet weten 

wat er in de omgeving aanwezig is. Ook 

kan het onveilig en zelfs gevaarlijk zijn. 

Daarnaast is het exploreren van de 

omgeving weinig motiverend als je niet 

weet wat er te exploreren valt. Wat we 

daarom veel zien bij deze kinderen is een 

verminderde reactiviteit, stereotype 

gedragingen, aangeleerde hulpeloosheid, 

minder mogelijkheden om te communice-

ren (Chen & Haney, 1995; Hersch, 2013; 

Sall & Marr, 1999; Marks, 1998). 

Het niet (goed) kunnen zien van anderen is 

van invloed op de mogelijkheid om te leren 

door observatie en imitatie. Daarnaast 

kunnen zintuiglijke beperkingen sociale 

interacties bemoeilijken. Sommige 

kinderen kunnen alleen communiceren 
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groep belangrijk om individueel goed af te 

stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag 

of de gebarentaal van de leerkracht en 

medeleerlingen wel goed is af te lezen door 

de leerling. Want waarom zou je opletten 

in de klas als je de les toch niet kunt 

volgen? 

Aanbevelingen voor het onderwijs
Motivatie voor leren is een belangrijk 

thema binnen het onderwijs. Het aanrei-

ken van geschikte strategieën voor 

leerkrachten om de motivatie van leerlin-

gen te stimuleren is essentieel voor goed 

onderwijs. Zowel voor leerlingen met 

aangeboren –, als voor leerlingen met 

verworven doofblindheid, geldt dat de 

leerkracht een enorm belangrijke rol heeft 

in het stimuleren van de motivatie voor 

leren van hun leerlingen. Leerkrachten 

moeten sensitief zijn, en over de juiste 

kennis en vaardigheden beschikken om 

deze kinderen te begrijpen en goed bij hen 

aan te sluiten (Janssen, Riksen-Walraven, 

& Van Dijk, 2002). Aangezien behoefte-

ondersteunend lesgeven een positief effect 

blijkt te hebben op de intrinsieke motivatie 

voor leren dient hier in het opleiden en 

bijscholen van leerkrachten en andere 

begeleiders binnen het onderwijs, zoals 

intern begeleiders of zorgcoördinatoren, 

zeker aandacht aan te worden besteed. 
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Afscheid

Afscheid Sip Jan Pijl
Op 26 juni jl. nam Prof. Dr. Sip Jan Pijl afscheid van zijn werk bij de universiteit. Het afscheid werd 

gevierd in Zaal Balk in Zuidhorn. Waren het 41 jaar of 36, 37 dan wel 38 jaar? Sip Jan kwam er tijdens 

zijn speech niet helemaal uit. Dat hing er net van af of je zijn student-assistentschap bij orthopedago-

giek en een korte uitstapje als groepsleider in de jeugdpsychiatrie wel of niet meerekende. Hoe dan 

ook, het was een lange en vruchtbare verbondenheid met de universiteit. Sip Jan bedankte in zijn 

speech de mensen die in zijn carrière voor hem belangrijk zijn geweest. Oud-collega Henk lutje 

Spelberg was een van die personen. Door Sip Jan als student-assistent aan te nemen groeide het besef 

wat je allemaal met orthopedagogiek vanuit de onderzoekshoek kan doen. Ook werd met het student-

assistentschap de basis voor zijn werk als docent gelegd. Een ander persoon die voor Sip Jan belang-

rijk was, was Bert Creemers. Ver vooruitlopend op latere ontwikkelingen motiveerde hij Sip Jan en 

zijn collega’s van het RION (het latere GION) te publiceren in artikelvorm en ook in Engelstalige 

tijdschriften. Han Nakken maakte het mogelijk dat Sip Jan Pijl weer bij Orthopedagogiek kwam werken. 

Bij Orthopedagogiek is hij voor vele studenten, medewerkers en promovendi een belangrijk aanspreekpunt geweest. Naast het 

buitengewoon hoogleraarschap aan de Universiteit van Trondheim werd hij in 2009 Hoogleraar aan onze universiteit. Ondanks het 

voorzitten van tijdschriftredacties, het geven van onderwijs, het doen van onderzoek in internationaal verband en het begeleiden van 

promovendi begon het 10 jaar voor zijn pensionering toch te kriebelen en stond Sip Jan Pijl voor de vraag ‘hoe kan ik de laatste 10 jaar 

van mijn werkzaam leven nog zo boeiend mogelijk invullen?’

Doordat Wied Ruijssenaars het vice-decanaat ambieerde kwam de plek van onderwijsdirecteur vrij. Wied zag het wel in Sip Jan zitten 

en vroeg hem of hij deze functie wel zou willen vervullen. Met deze vraag en het snelle positieve antwoord van Sip Jan maakten dat hij 

twee keer een periode van drie jaar als onderwijsdirecteur PEDOK vervulde, met soms behoorlijke stress tot gevolg in het geval van de 

onderwijsvisitatie of van briefwisselingen met ouders die meenden dat hun kind meer had verdiend dan gekregen. Maar ook hier bleek 

wat door veel mensen werd genoemd: Sip Jan bleef rustig en duidelijk en liet zich niet van de wijs brengen. De decaan van de Faculteit, 

Henk Kiers, liet in zijn naam Greetje van der Werff een dankwoord spreken voor het werk dat hij als onderwijsdirecteur heeft verricht. 

De collega’s van orthopedagogiek – met op de achtergrond als drijvende kracht Anke de Boer – zongen als groot orthokoor met muzikale 

ondersteuning door Elisa Küpers, Wied Ruijssenaars en Barry de Groot, Sip Jan uit volle borst toe. Ook hadden verschillende collega’s 

een video-selfi e gemaakt om Sip Jan te bedanken. Geld was er ook ingezameld -zodat Sip Jan wat gereedschap kan aanschaffen voor 

zijn grote plannen om een oldtimer weer helemaal op te peppen. Verder werd hem een lijst met een woordenwolk, in de vorm van een 

oldtimer, overhandigd, bestaand uit steekwoorden die medewerkers passend bij Sip Jan vonden. 

Ook zijn kinderen hielden een toespraak. Daaruit bleek dat Sip Jan zijn kinderen jarenlang had verteld dat hij bijvoorbeeld brandweer-

man, molenaar en meer was geweest. Het scheen niet alleen voor zijn kinderen maar ook voor zichzelf vrij lastig te zijn te beschrijven 

wat een orthopedagoog eigenlijk is. Blijkbaar loopt Sip Jan op technisch gebied iets achter, maar met de pensionering als voldongen feit 

en een Iphone van zijn kinderen als cadeau zal er waarschijnlijk snel een einde aan dit euvel komen. Zijn kinderen hadden ook nog een 

prachtige fotolijst overhandigd met foto’s van henzelf als kind en nu. 

Het was gezellig in Zaal Balk. De mix van oud-collega’s, langjarige collega’s, familie en vrienden was een gouden greep. Het eten was 

voortreffelijk. Dus er werd goed gevierd. Wij wensen Sip Jan, Agnes en zijn kinderen een fi jne en gezonde toekomst toe.
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Afscheid Cintha de Jong
 Op donderdag 28 mei werd afscheid genomen van Cintha de Jong, die sinds 1991 in dienst was van de 

Rijksuniversiteit als secretaresse van de afdeling Orthopedagogiek. Alvorens Cintha bij orthopedago-

giek kwam te werken, was ze ondermeer actief als groepsleidster binnen de Jeugdpsychiatrie. In 1976 

sloot een deel van de kliniek en besloot Cintha dat het gezin voorrang kreeg en werden er drie kinderen 

geboren. Na een cursus ‘herintreden’ kwam ze in 1990 bij Orthopedagogiek ondermeer te werken als 

secretaresse voor Prof. Han Nakken en het Dagelijks Bestuur. Ook verzorgde ze in extra tijd het 

secretariaat voor het NIVOO, Noordelijk Instituut Voor Orthopedagogisch Onderzoek. 

Na de komst van drie nieuwe hoogleraren in 2004 stond ze deze terzijde om ze op een zo prettig 

mogelijk manier in Groningen te laten acclimatiseren. 

Sinds 2006 was Cintha de Jong formeel coördinatrice binnen het secretariaat Orthopedagogiek. Ze 

heeft dit op een gedreven manier gedaan, waarbij ze altijd open stond voor nieuwe zaken – ondermeer 

het zitting nemen in de Onderwijs Commissie –, en nieuwe technische ontwikkelingen. Bovendien 

beschikt Cintha over uitstekende mensenkennis, wat zeer goed van pas kwam in het werken met 

een  kleurrijke groep ortho- medewerkers. Tijdens het afscheid in de Oranjerie van het Gadourekgebouw, waar ze werd uitgezwaaid door 

een grote groep  collega’s en oud-collega’s, werd ze met lovende woorden toegesproken door haar leidinggevende Majorie Verschuren en 

door prof. Wied Ruijssenaars.

Daarna volgde een gezellig etentje in restaurant Eetwaar in kleine kring, waarbij ze nogmaals in het zonnetje werd gezet met onder-

meer toespraken van prof. Erik Knorth en haar directe collega sinds vele jaren, Miranda Cazemier van den Berg. Hoe Cintha het 

afscheid zelf heeft beleefd was heel passend terug te vinden in een e-mail die ze ons een dag later stuurde: ‘Ik kan jullie aanraden om 

ook een keer afscheid te nemen. Daarna gewoon weer terugkomen, je zult zien dat je een heleboel dingen te horen krijgt die je nog niet 

wist over jezelf en daarna ga je met een enorm zelfvertrouwen gewoon weer verder aan het werk.’ We zullen Cintha zeker enorm gaan 

missen als het warme centrale punt binnen het secretariaat Orthopedagogiek, dat ze bijna een kwart eeuw trouw is gebleven.  

Afscheid Marlies Roijakkers
 Op 29 juni hebben wij afscheid genomen van Marlies Roijakkers als collega bij Orthopedagogiek. Marlies 

was sinds 2009 werkzaam aan de RuG. Eerst, tot 2012, in de propedeuse van Pedagogische Wetenschappen 

als mentor, (practicum) docent  en cursuscoördinator. Sinds 2012 was zij werkzaam als docent Orthopeda-

gogiek. Zij heeft enorm veel werk verricht en door haar uitstekend uitgevoerde coördinatietaken voor de 

Master (Stage, Thesis, Forum) veel uit handen genomen van de docenten van Orthopedagogiek en het geheel 

op een hoger plan getild. Naast haar coördinatietaken gaf zij hoorcolleges, gesprekspractica en was zij 

tevens Lid Opleidingscommissie (OC) Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. In al die tijd 

hebben wij Marlies leren kennen als een professionele, bescheiden, slimme, humorvolle, leuke en lieve 

collega. Wij wensen haar alles goeds toe zowel op persoonlijk vlak als bij de voortzetting van haar professio-

nele carrière bij de NHL.

Foto: Margreet Degen
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Feestelijk afscheid prof. dr. Erik Knorth en 
prof. dr. Wied Ruijssenaars
Op 6 november namen prof. dr. Erik Knorth en prof. dr. Wied Ruijssenaars offi cieel en feestelijk afscheid van de afdeling 

 orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Gezamenlijk hadden beide heren ca. 12 jaar geleden de overstap 

gemaakt van de Universiteit van Leiden naar Groningen en 

gezamenlijk namen zij dus afscheid. Uit de hele middag en avond 

bleek hun verbondenheid en goede samenwerking.

Prof. dr. Hans Grietens opende de middag en begroette de 

familie van Erik en Wied en de meer dan 400 gasten en ongeveer 

50 togati.

Erik Knorth keek vervolgens terug op zijn hoogleraarschap bij de 

sectie jeugdzorg en het daaruit voortvloeiende onderzoek naar 

hulp aan jeugdigen met ernstige emotionele- , gedragsmatige-  en 

opvoedingsproblemen. Het onderzoek monde uit in talrijke 

promoties en publicaties. Steeds weer terugkomende thema’s in 

het werk van Erik en in zijn samenwerkingsprojecten met 

ondermeer de collega’s van het UMCG waren het aanbod van 

jeugdhulp, de uitkomsten van jeugdhulp, kennis over het hulpverleningsproces (verrichtingen van hulpverleners) en de samenhang 

van aspecten als affectieve communicatie en bejegening met uitkomsten van zorg. Typisch voor Erik zette hij vooral zijn medewerkers 

en samenwerkingspartners in het zonnetje.

Wie dacht dat aansluitend aan Erik’s toespraak die van Wied zou volgen werd verrast door een muzikaal intermezzo. Samen met Wied 

bracht Erik ten gehore wat hun gedeelte passie is: muziek maken en dan blues in het bijzonder. Het werd een ware jamsessie op het 

podium van Der Aa kerk. 

Wied Ruijssenaars vervolgde de middag met zijn afscheidsrede “Getekend door het leven”. Hij keek daarbij onder meer terug naar zijn 

leermeesters en inspiratiebronnen. Hij stond stil bij zijn samenwerking met Erik De Bruyn  en hun gezamenlijk bijdrage aan de 

orthopedagogische praktijk. De naam van Wied is onlosmakelijk verbonden met de diagnostische cyclus en de behandelcyclus en de 

vertaling naar de praktijk. En zoals we niet anders van hem kennen ging dit alles gepaard met een behoorlijke portie humor en werden 

ook bestuurlijke beslommeringen op de korrel genomen. 

En toen was het weer tijd voor een muzikaal  inbreng door beide heren, wel deze keer droegen zij letterlijk en fi guurlijk het stokje over 

aan de ‘nieuwe generatie’. Erik en Wied begonnen te spelen en toen betraden (oud)collega’s van ortho stuk voor stuk het podium om 

mee te spelen. Vervolgens verlieten Erik en Wied het podium na een tijdje het met in achterlating van de ‘nieuwe generatie’ 

–  Wilfred Hofstetter, Barry de Groot, Sanne ter Meerman en  Janneke Metselaar – die nog even door jamden.

Greetje van der Werf, als interim decaan van de faculteit van GMW,  zette aansluitend Erik en Wied in het zonnetje, roemde hun inzet 

voor de faculteit en maakte duidelijk dat zoals Wied eerder de functie van vice-decaan had vervuld, een bijna onherhaalbare zaak is.

De grootste verrassing voor Erik en Wied droeg zich aan tijdens de afsluitende bijdrage van 

Hans Grietens en dan niet zo zeer omdat deze bekend maakte dat de dinsdagen voor hem ‘brrrr’ dagen 

zijn, maar omdat hij Wied en Erik en de aanwezige gasten een bijzonder cadeau kon presenteren: 

een Liber Amicorum 

Knot-Dickscheit, J., Huyghen, A.M.N., Janssen, H.J.M., Post, W.J., Haakma, I., & Grietens, H. (Red.) 

(2015). Orthopedagogiek maakt verschil! Profi el en toekomst van een discipline in beweging. Leuven, 

België: Acco.

Foto: Cécile Ruijssenaars-Elshoff
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Onder de bevlogen redactie van Jana Knot-Dickscheit, Anne-Marie Huyghen, Marleen Janssen, Wendy Post, Ineke Haakma en Hans 

Grietens is het boek ‘Orthopedagogiek maakt verschil!’ tot stand gekomen en dat in de toekomst zal worden gebruikt voor de opleiding 

studenten orthopedagogiek. Er werden diverse (oud)collega’s van Erik en Wied gevraagd om er vanuit hun eigen professionele ervaring 

in de klinische praktijk of het wetenschappelijk onderzoek te refl ecteren op vragen zoals: 

Wat is nu eigenlijk de identiteit van de orthopedagogiek? Heeft zij nog toekomst? Maakt zij nog verschil in vergelijking met andere 

 disciplines die zich richten op kwetsbare personen en gezinnen? En zo ja, waar ligt dit verschil dan? (p.2)

Het resultaat is een boek en tegelijk een eerbetoon aan Erik en Wied met 25 bijdragen die zich kenmerken door een grote diversiteit 

aan antwoorden op de gestelde vragen. 

De redactieleden komen aan het einde van het boek tot de volgende conclusie (Grietens, Haakma, Huyghen, Janssen, 

Knot-Dickscheit & Post, 2015): 

De orthopedagogiek heeft toekomst. Ze moet deze echter zelf in handen nemen en niet dwalen. Zij moet, zoals de prent van 

Hendrik Nicolaas Werkman op de cover van dit boek suggereert, de weg terug gaan, naar haar oorsprong en object: de studie van 

het problematische opvoeden. Daar ligt haar bestemming, dat is de haar toegewezen plek, daar zal ze zich goed thuis voelen. 

Wanneer ze die plek weer heeft bereikt, mag de orthopedagogiek zich best wat meer tonen aan de buitenwereld. Dan zal zij nog 

meer verschil kunnen maken en op haar juiste waarde worden geschat door collega’s, studenten én samenleving. (p. 312)

In de avond was er een feest in het Van Swinderen Huys voor familie en collega’s. 

Het werd een zeer gezellig avond met goed eten en drinken, cadeaus – onder meer een 

gewenste bijdrage voor Defence for Children – maar vooral een avond met allemaal 

ludieke bijdrages: een optreden van de uitgebreide orthoband (Daan Beltman en 

Arjen van Assen schoven aan) samen  met het orthokoor, speeches en bijdragen  van 

de families van Wied en Erik, een lied en een sketch over een ‘gewone werkdag’ van 

Wied door de collega’s van LOP en OBP en een ware lipdub van de collega’s JZ voor 

Erik.
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Alumni in het werkveld: Selma Ruiter

In elke afl evering van de nieuwsbrief 

Alumni Orthopedagogiek laten we een oud 

student aan het woord omtrent haar of zijn 

loopbaan. In deze afl evering het woord aan 

dr. Selma Ruiter.

‘Na mijn afstuderen in 1998 als orthopeda-

goog heb ik een aantal jaar full time 

gewerkt in het onderwijs, zowel op een 

speciale basisschool als in het voortgezet 

onderwijs. Ik werkte direct met kinderen 

en jongeren die moeite hebben met leren op 

school, maar daarnaast ook vaker dan 

gemiddeld andere problemen hebben. Ik 

merkte dat een zinvolle begeleiding alleen 

maar mogelijk is wanneer je een goed en 

compleet beeld hebt van een kind. Zonder 

goede diagnostiek kun je geen goede 

behandeling starten. Een belangrijk 

onderdeel van die diagnostiek is het 

bepalen van het niveau van functioneren, 

zowel met betrekking tot leren, maar ook 

in de omgang met de omgeving en andere 

mensen. 

De interesse in diagnostiek en de instru-

menten die we daarvoor hebben, zorgde 

ervoor dat ik in 2001 met een promotie-

onderzoek ben gestart aan de RuG. In mijn 

onderzoek heb ik me gericht op het 

ontwikkelen en aanpassen van diagnos-

tische instrumenten met als doel de 

algemene ontwikkeling en intelligentie te 

meten van kinderen met een cognitieve en/

of functionele beperking. Het meest 

recente project op dit gebied is de ontwik-

keling van de Special Needs Versie van de 

nieuwste versie van de Bayley schalen. 

Door het materiaal van de test aan te 

passen en door een aantal wijzigingen in 

de manier waarop de opdrachten worden 

aangeboden, is de test veel beter geschikt 

bij kinderen, die een cognitieve en/of 

functionele beperking hebben, te gebrui-

ken. Naast het geschikt maken van 

diagnostische instrumenten voor de 

kinderen waarvoor ze bedoelt zijn, is een 

belangrijke ontwikkeling in mijn vak-

gebied ook het dynamisch testen van jonge 

kinderen en de aandacht in de diagnostiek 

voor het taakgedrag van een kind. Het 

testen van kinderen is een tijdrovende en 

intensieve investering in de toekomst van 

een kind en het zou jammer zijn als het 

slechts een getalletje oplevert terwijl er 

zoveel meer te observeren en te onder-

zoeken is. Door tijdens de testafname het 

kind stapsgewijs en gradueel hulp te geven 

bij het uitvoeren van de opdrachten en het 

kind te trainen, krijgt de onderzoeker, veel 

meer dan bij een standaard afname, inzicht 

in het leervermogen van een kind. Ook 

geeft deze manier van testen meer 

informatie over de mate en het type hulp 

dat een kind nog nodig heeft om een 

vaardigheid te kunnen uitvoeren. Een 

dynamische manier van testen levert dus 

meer handelingsgerichte informatie op. 

Het biedt meer aanknopingspunten voor 

het bepalen van korte en lange termijn-

doelen in een handelingsplan en de wijze 

waarop de doelen bereikt kunnen worden. 

Tijdens mijn werk als onderzoeker voor de 

afdeling Orthopedagogiek, heb ik mij 

vooral beziggehouden met het ontwikkelen 

en verbeteren van ontwikkelings- en 

intelligentietests voor jonge kinderen. 

Het accent in het onderwijs aan orthopeda-

gogen en psychologen ligt op de begelei-

ding, de behandeling van leer- of gedrags-

problemen. Ook in de praktijk lijkt 

diagnostiek steeds minder een rol te spelen 

in het werk van een orthopedagoog of 

psycholoog. Onterecht wat mij betreft. In 

2012 ben ik samen met Francien Geerds 

De Kinderacademie Groningen begonnen. 

In eerste instantie naast mijn werk bij 

Orthopedagogiek aan de RuG. Inmiddels 

zijn we beide full time bij de Kinderacade-

mie Groningen actief. Wij zijn gespeciali-

seerd in diagnostiek, zowel met betrekking 

tot patiëntenzorg, in het onderwijs dat we 

geven aan professionals en het onderzoek 

dat we doen. Het zijn afzonderlijke 

werkgebieden, maar in onze praktijk ook 

nauw met elkaar verbonden. Onze 

ervaringen uit de praktijk zijn de basis voor 

ons onderwijs, het onderzoek dat we doen 

is nauw verbonden met ons praktijkwerk 

en resultaten van het onderzoek worden 

weer verwerkt in het onderwijs. In het 

onderwijs dat we geven willen we vooral de 

vraag beantwoorden, wanneer gebruik je 

welk instrument en waarom. Wat zijn de 

voor- en nadelen en wat levert het precies 

op aan informatie over dit kind. 

Onlangs zijn we drie nieuwe onderzoeks-

projecten gestart, de normering en 

validatie van nieuwe ontwikkelings- en 

intelligentietests voor Nederland: de IDS-2, 

de SON-R 2-8 en de WISC-V. Deze projecten 

voeren we voor een deel uit in samen-

werking met de RuG, afdeling Statistiek en 

Methodologie van Psychologie en met veel 

hulp van tijdelijke medewerkers die voor 

ons door heel Nederland testafnames 

uitvoeren. Eén van die tests, de SON-R 2-8 

Foto: DvhN
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de periode oktober 2015 tot medio 2017 een 

zeer groot aantal kinderen in Nederland 

met de nieuwe instrumenten testen om 

betrouwbare normen te kunnen vaststel-

len. Daarnaast moeten we de nieuwe 

instrumenten vergelijken met de instru-

menten die op dit moment nog gebruikt 

worden om na te gaan of de nieuwe tests 

ook inderdaad geschikt zijn voor het doel 

waarvoor ze gebruikt gaan worden. Ook zal 

onderzocht worden hoe geschikt de test is 

voor gebruik bij verschillende groepen 

kinderen, bijvoorbeeld kinderen met 

leerproblemen, maar ook kinderen met 

psychiatrische problematiek en hoog-

begaafde kinderen. 

Wil je meer weten van De Kinderacademie 

of heb je belangstelling om mee te werken 

in ons onderzoek, dan kun je altijd contact 

opnemen of onze website bekijken: 

www.dekinderacademie.com. 

Selma Ruiter

tests zijn hierin nog weer bijzonder omdat 

de test een niet-verbaal karakter heeft, het 

is gericht op vaardigheden van jonge 

kinderen met betrekking tot logisch 

redeneren, ruimtelijk inzicht en problemen 

oplossen. De IDS-2 is nieuw voor Neder-

land, hoewel deze in andere Europese 

landen al geruime tijd een populaire test is 

voor gebruik bij kinderen en jongeren 

tussen 5 en 20 jaar oud. Nu een nieuwe 

 versie van deze test is ontwikkeld, wil de 

uitgever (Hogrefe) de test ook graag 

beschikbaar maken voor Nederland. De 

test wordt tegelijkertijd in 11 Europese 

landen genormeerd en gevalideerd. 

Om de nieuwe tests in Nederland te 

kunnen gebruiken is het belangrijk dat er 

goede Nederlandse normen zijn. De scores 

van een individueel kind op een test 

moeten vergeleken kunnen worden met de 

scores van een relevante normgroep. Dit 

zijn bijvoorbeeld kinderen van dezelfde 

leeftijd. Ons onderzoek houdt in dat we in 

(Snijders-Oomen niet-verbale intelligentie-

test), is een vernieuwde versie van een 

reeds bestaande en veel gebruikte test 

in Nederland voor kinderen tussen 2 en 

8 jaar. De andere test is de IDS-2 

 (Intelligence and Development Scales). 

Deze test voorziet in een belangrijke 

behoefte van psychologen en orthopeda-

gogen om niet alleen intelligentie te meten, 

maar ook andere belangrijke ontwikke-

lingsaspecten van een kind of jongere, 

zoals persoonlijkheidsontwikkeling, 

concentratievermogen, motivatie, moto-

rische ontwikkeling en mogelijke leerstoor-

nissen zoals dyscalculie en dyslexie. Deze 

test is geschikt voor kinderen en jongeren 

tussen 5 en 20 jaar. 

De huidige versies van de SON en de WISC 

tests hebben hun waarde al ruimschoots 

bewezen. Ze worden op grote schaal, in 

Nederland en daarbuiten, gebruikt om de 

intelligentie van kinderen op een kind-

vriendelijke wijze te onderzoeken. De SON 
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DE OUDE DOOS

Biercontract opgezegd, orthopedagogiek  gehuisvest

Iedere stad in Nederland zal wel van die prachtige historische gebouwen hebben waarvan soms de toekomst niet langer zeker is. 

Dit speelde in Groningen begin zeventiger jaren van de vorige eeuw toen de Harmonie, gevestigd aan de Oud Kijk in ’t Jatstraat, steeds 

minder belangstelling kreeg van mensen die normaal in het complex aan allerlei activiteiten meededen. Op 1 februari 1971 kwam 

daarbij ook nog eens de mededeling dat de N.V. Verenigde Nederlandse Brouwerijen Breda-Oranjeboom te Rotterdam had besloten de 

exploitatie van de oude Harmonie per 1 juli van dat jaar te beëindigen. Het gemeentebestuur was daarvan schriftelijk op de hoogte 

gesteld.

De belangrijkste consequentie zou zijn, dat het Noordelijk 

Filharmonisch Orkest, kortweg het NFO, vijf maanden later op 

straat zou komen te staan. Het gemeentebestuur overwoog dan 

ook ernstig om het orkest met ingang van het daarop volgende 

seizoen in de zogenaamde Evenementenhal, gelegen aan de rand 

van het Stadspark, te laten spelen, totdat het cultuurcentrum 

‘de Oosterpoort’, die in aanbouw was, gereed kwam.

Destijds lag wethouder Hendriks, verantwoordelijk voor 

ondermeer cultuur, in het ziekenhuis voor herstel na een 

breuk operatie. Maar hij wilde toch commentaar geven betref-

fende de berichtgeving van de brouwerij: “Er wordt nog met de 

brouwerij onderhandeld over een oplossing van het probleem. 

Pas als het resultaat daarvan bekend is, zal over de huisvesting 

van het NFO worden beslist”.  De vraag was natuurlijk of de 

opmerking van de wethouder een zoethoudertje was.

Dan was de verklaring van de woordvoerder van de brouwerij, Ouwerkerk, tegenstrijdig want hij gaf destijds aan dat er van onderhan-

delingen met de afdeling exploitatie van Breda-Oranjeboom op dat moment echter geen sprake was. In een eerder stadium had men 

wel besprekingen met het gemeentebestuur gevoerd. Daarbij was van de kant van de Brouwerij gesteld, dat op de exploitatie van de 

Harmonie tienduizenden guldens verlies was geleden, sinds men er in 1965 met de exploitatie was begonnen, en dat men onmogelijk 

op die manier verder kon gaan.

Men heeft vanuit de brouwonderneming destijds gevraagd om verliesgaranties, maar daar voelden men bij de gemeente Groningen 

niet veel voor. Wethouder Hendriks opperde toen de mogelijkheid, om het NFO in het nieuwe seizoen naar de Evenementenhal te laten 

uitwijken. Het gaf destijds nogal wat roering, mede door de deels geslotenheid van het gemeentebestuur die niet eerder openlijk naar 

buiten trad. Toch was er al weken van tevoren een brief bij de gemeente binnengekomen waarin werd gesteld door N.V. Verenigde 

Nederlandse Brouwerijen Breda-Oranjeboom dat men met exploitatie van de Harmonie per 1 juli 1971 zou stoppen.

Op die brief is, volgens de brouwerij nooit enige reactie ontvangen. 

‘Breda-Oranjeboom was destijds aan de exploitatie van het vervallen Harmoniecomplex begonnen, nadat haar van de kant van het 

gemeentebestuur van Groningen de toezegging was gedaan, dat ze de leverantierechten zou krijgen van het nieuwe cultuurcentrum in 

aanbouw, de Oosterpoort. Met dat vooruitzicht was men bereid de exploitatieverliezen binnen het Harmoniecomplex te accepteren. 

Men wist toen echter niet beter dan dat het nieuwe cultuurcentrum er eind 1970 zou staan.

In de lente van 1971 bleek dat men nog minstens drie jaar moest wachten tot het complex zou worden geopend wat het wachten niet 

waard was.  Het zeven man tellende vaste personeel van de Harmonie was al van het besluit op de hoogte gesteld. In de brief aan het 

personeel werd gezegd, dat met ontslag rekening diende te worden gehouden. Ondertussen gingen nog wel enige tijd de voorstellingen 

van kinderen van diverse openbare scholen tijdens de jaarlijkse schoolavond in de Harmonie door.
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Het Harmoniecomplex was trouwens al eigendom van de Rijks Universiteit Groningen, waarbij er gedeeltelijke afbraakplannen 

waren. Het zou echter nog jaren duren voordat er echt werd gebouwd. De afdeling Orthopedagogiek heeft nog enkele jaren gebruikt 

gemaakt van een Jarino-gebouw dat stond opgesteld achter het Harmoniecomplex. Hier werden door de afdeling Praktijk kinderen 

getest en vond ondermeer medewerker Gerard Kema onderdak. 

Het was allemaal bij lange na niet optimaal te noemen. Het soort gebouw was een aaneensluiting van segmenten die normaal bij grote 

bouwketen werden gebruikt. Bovendien was er, na afbraak van diverse oude woningen aan De Laan wel ruimte gekomen voor deze 

noodgebouwen maar was geen rekening gehouden met een normale bestrating. Ook was er totaal niet gedacht aan parkeermogelijk-

heden. Zo kon het, bij slecht weer, gebeuren dat men meer door de plassen en in de modder liep dan op het noodstraatje. 

Gerard Kema was destijds de eerste wetenschappelijk hoofdmedewerker die tezamen 

met Bladergroen de stap waagde van (Ontwikkelings)psychologie naar Orthopeda-

gogiek. Gerard heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het 

M&T-onderwijs bij orthopedagogiek. Zijn verdienste was – naast brede belangstelling 

voor M&T – het ontwikkelen van psychodiagnostische instrumenten met behulp van 

de klassieke testtheorie. Talloze instrumenten staan op zijn naam, waarvan de 

verschillende varianten van de Sociale Redzaamheidsschalen (die hij tezamen met 

Dirk Krayer ontwikkelde) de belangrijkste zijn. Na een mislukte rugoperatie kwam 

Gerard in een rolstoel terecht en ondervond dat zijn kamer aan de Rozenstraat niet 

meer bereikbaar was. Vandaar dat hij een plekje kreeg aan De Laan, met helaas ook 

weer allerlei toegangsproblemen. Om diverse redenen heeft hij zijn proefschrift nooit 

afgekregen. Een daarvan was helaas de moeilijkheden die zijn bewegingsbeperking 

met zich mee bracht.

Nadat besloten was tot nieuwbouw achter het bestaande deel van het Harmonie-

complex werd voor de activiteiten van het Instituut voor Orthopedagogiek andere 

ruimte gezocht. De afdeling Praktijk kreeg tijdelijk onderdak in een gebouwencomplex 

in Paddepoel.

Ondertussen verdween ook Oranjeboom bier en Bredabier van het Nederlands 

Brouwers-toneel om vervangen te worden door Skol International. Vreemd genoeg 

kwam ik, op huwelijksreis in 1999, samen met mijn vrouw Jana, Bredabier weer tegen. 

Het recept en de licentie bleek te zijn doorverkocht aan een lokale brouwerij op het 

eiland Guernsey, onderdeel van de Channel Islands. 

Hans Knot, met dank aan Bieuwe van der Meulen. 

RUG-127515 nieuwsbrief 2015-2.indd   11 26-11-15   13:44



alumni orthopedagogiek NIEUWSBRIEF

12

Hoe we leerden lezen op school 

Ik denk dat de meeste zestigplussers zich nog wel het ouderwetse 

leesplankje herinneren. Meestal zaten we met twee kinderen in 

één schoolbank met voor in het midden de inktpot en ook twee 

gleuven, waarin kroontjespen en een potlood konden worden 

gelegd. Daarnaast was er in het vak onder de schrijfplaat de 

 mogelijkheid wat spullen te leggen, bijvoorbeeld een schooletui 

maar ook de noodzakelijke inktlap. Immers de kroontjespen was 

gevoelig voor vuiltjes en je diende deze regelmatig even schoon te 

maken alvorens weer ‘netjes’ te gaan schrijven. Op die manier 

leerde je gedegen de letters aan elkaar te schrijven. Tenminste als 

je beschikte over de mogelijkheid van rechts schrijven. Als 

linkshandige was je echt de pineut, want van links schrijven kon 

geen sprake zijn en dus werd je gedwongen rechts te schrijven, 

met alle problemen van dien. Ik zelf hoorde tot die categorie wat 

na al die decennia nog duidelijk is af te zien aan mijn geschreven 

woorden. 

Enkele keren per week kwam in de lagere klassen ook nog eens het leesplankje op de schoolbank, waarbij je via lettertjes en combina-

ties van lettertjes de woorden diende te vormen die betrekking hadden op de op de leesplank aanwezig afbeeldingen. Het idee was 

van onderwijzer Mattheus Bernhard Hoogeveen, die een taal- en leesmethode ontwikkelde in 1905 en daarbij een beroep deed op 

zelfontwikkeling van kinderen. 

De leesplank werd klassikaal ingezet, zodat alle leerlingen tegelijkertijd ermee bezig waren. Bij de leesplank was dus ook een rood 

busje waarin de letters zaten waarmee de woorden dienden te worden gelegd. Daarnaast waren er ook leesboekjes en wandplaten 

ontwikkeld om het lezen nog doelgerichter te maken. Hierbij waren ook Jan Ligthart en Hendricus Scheepstra betrokken, terwijl 

Cornelis Jetzes verantwoordelijk was voor de illustraties. Via de wandplaten waren verhalen te maken waarin ‘Wim, Mies, Zus en Jet’ 

een hoofdrol speelden. Nieuw aan deze methode was destijds dat de kinderen eerst de woorden begonnen te leren en daarna pas de 

combinatie van de letters. Speciale leesplankjes werden er in 1917 gemaakt voor de scholieren in Nederlands-Indië terwijl ook voor de 

Zuid-Afrikaanse scholen afwijkende leesplankjes werden geproduceerd. 

Op onderstaande link kan een groot aantal afbeeldingen worden gevonden van de diverse leesplankjes, leesboekjes en wandplaten:

http://www.jetses.nl/leesmethodeenontluike.html

Het zou tot 1967 duren dat het laatste leesplankje werd 

geïntroduceerd, die keer in een plastic uitvoering. Daarna 

verdween het om gevolgd te worden door andere leesmethoden. 

In een van de boekenkasten bij mij staat nog steeds met enige 

trots een Hoogeveen letterdoosje.
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 Met ingang van studiejaar 2014-2015 zijn 

de Academic Learning Communities 

ingevoerd in het propedeusejaar. Met 

ingang van studiejaar 2015-2016 zijn  ook 

de Ba2-studenten, in het eerste semester, 

ALC’s gaan volgen.

Waarom ALC’s?
De ALC’s zijn gericht op het aanpakken 

van: 

1)  de hoge uitval in het eerste jaar; 

2)  het ontbreken van samenhang in het 

onderwijsprogramma; 

3)  zwakke oriëntatie op werkveld en 

beroep; 

4)  weinig kritische (onderzoeks)houding 

van studenten; 

5)  te docent-gestuurd onderwijs.

Wat zijn ALC’s? 
Dit zijn leergemeenschappen van studen-

ten, studenten die leren in kleine groepen. 

Maar wat maakt een leergemeenschap 

academisch? Een wetenschappelijke 

opleiding wil studenten een academisch 

curriculum bieden, dat wil zeggen 

onderzoek gebonden onderwijs. Binnen dat 

onderwijs staat onder andere het kennis 

maken met onderzoek, zelf leren onderzoek 

doen, de waarde van de kennis die onder-

zoek oplevert leren beoordelen en een 

kritische houding ontwikkelen centraal. 

Precies deze kerngedachte, in combinatie 

met bovengenoemde vijf knelpunten, 

maakt dat de activiteiten die worden 

uitgevoerd in de ALC’s gericht zijn op het 

leggen van verbanden tussen kennis en 

vaardigheden, theorie en praktijk, onder-

wijs en onderzoek en het leren refl ecteren 

op relaties tussen vakinhoud en (onder-

zoeksmethoden).

Wat betekenen de ALC’s voor studenten?
Studenten volgen in een vaste samenstel-

ling van 15 studenten (de jaargroep) de ALC 

bijeenkomsten. Iedere periode vinden er 

drie opeenvolgende ALC-bijeenkomsten 

plaats. Elke periode gaan verschillende 

subgroepjes binnen de jaargroep aan de 

slag.

Hoe ziet zo’n ALC-assignment eruit?
Een voorbeeld: In één assignment stond de 

pedagogische relatie tussen een opvoeder 

en een kind met een verstandelijke 

beperking centraal. In deze vakoverstij-

gende assignment komen de cursussen die 

op dat moment gevolgd worden terug: met 

behulp van de onderzoeksmethode 

observatie (Methoden en Technieken van 

Onderzoek 1) wordt de pedagogische relatie 

tussen de opvoeder en kind (Theoretische 

Pedagogiek) geobserveerd aan de hand van 

een documentaire. Door het bediscussiëren 

van de onderzoeksmethode en onderzoeks-

resultaten werken de studenten aan een 

academische werkhouding. 

Wat vinden de studenten ervan?
In het kader van de ALC-nieuwsbrief 

interviewde Femke Nijdam (na 3 van de 4 

ALC-periodes) Martine van Uitert, Tamara 

Kok en Geertje Bruin. Alle drie zitten ze in 

de Jaarvertegenwoordiging en volgden ze 

in het vorig studiejaar ALC’s. Hiernaast 

volgt een verkorte versie van dat interview:

‘Je merkt dat je kennis toepast, het brengt 

het iets meer tot leven’ 

Om maar met de deur in huis te vallen: wat 

vinden ze eigenlijk van de ALC’s? Tamara 

en Martine vinden het een leuke aanvulling 

op de theorie: “Dat je opdrachten doet in 

een groepje. Het is leuk dat je een beetje 

met de theorie bezig bent, je merkt dat je 

kennis toepast”. Geertje voegt daar aan toe: 

“Het brengt het gewoon allemaal iets meer 

tot leven doordat je met de stof bezig gaat 

en ook ziet wat je er mee kunt”. Martine: 

“Bij ALC-1b heb ik echt geleerd hoe je een 

observatieschema gebruikt en hoe je 

observeert. Dat je merkt van nu weet ik wat 

ze in die boeken bedoelen met een observa-

tie-schema”.

Kleine stap richting meer samenhang
Naast de koppeling met de praktijk beoogt 

de ALC de samenhang tussen de vakken te 

vergroten. De studenten vinden dat de 

ALC’s een kleine stap richting meer 

samenhang zijn. Tamara: “Doordat uit alle 

drie de vakken maar een klein aspect wordt 

Academic Learning Community binnen 
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alleen maar fi jn, omdat je zo gestimuleerd 

wordt om zelf na te denken.

Opbrengsten van de ALC
De vraag wat ze, terugkijkend, vinden dat 

ze hebben geleerd van de ALC’s wordt 

uiteenlopend beantwoord. Geertje vindt 

vooral dat ze heeft geleerd om kritisch te 

kijken naar haar eigen handelen en dat van 

anderen, terwijl Tamara aangeeft vooral 

geleerd te hebben wat er allemaal komt 

kijken bij onderzoek. Martine vindt dat ze 

vooral heeft geleerd om vanuit meerdere 

invalshoeken te beargumenteren: “Ik denk 

wel dat veel studenten echt hebben geleerd 

om duidelijk hun argumenten te formule-

ren, te discussiëren en eigen standpunten 

op te stellen. Dat zie je wel heel erg. Je ziet 

dat de discussies nu inhoudelijker zijn en 

meer voorstellen dan in het begin”.

Femke Nijdam

alle vakken wel iets herkent, ondanks dat 

dat dus nog meer zou mogen zijn”. Martine: 

“Ik vind de afsluitende discussiebijeen-

komsten prettig. Dan ga je bijvoorbeeld 

discussiëren over wat voor onderzoeks-

opzet je hebt gemaakt, wat er goed en 

slecht aan is.

Tijdens die bijeenkomsten word je ook heel 

erg gestimuleerd om er zelf over na te 

denken”. Even wennen: ‘…ik kreeg voor-

namelijk wedervragen’. De begeleiding in 

de jaargroep vinden ze stimulerend, 

vriendelijk en hulpvaardig. Maar, zeggen 

ze, ze moesten wel wennen aan de manier 

waarop ze begeleid worden. Tamara: “Ik 

weet nog wel dat ik het tijdens de eerste 

ALC-bijeenkomst echt verschrikkelijk 

irritant vond dat ik geen antwoord kreeg 

op mijn vragen, ik kreeg voornamelijk 

wedervragen. Maar nu kijk ik daar heel 

anders tegen aan en vind ik het eigenlijk 

gepakt, geldt voor iedere ALC dat je voor die 

drie aspecten inderdaad de samenhang wel 

ziet. Toch zijn de vakken voor je gevoel nog 

heel verschillend, omdat er zo veel meer in 

de vakken naar voren komt. Ik heb nog 

steeds dat ik de samenhang tussen 

theoretische pedagogiek en orthopedago-

giek bijvoorbeeld niet zie, maar hoe een 

orthopedagoog een begrip als pedagogische 

relatie kan gebruiken, dat zie ik dan weer 

wel”.

Vaste jaargroep, onderwijsruimte en 
tutoren
De studenten vinden het fi jn dat je in een 

relatief kleine, vaste jaargroep onder 

begeleiding van een vast tutoren-duo aan 

de opdracht werkt. Tamara vindt het leuk 

dat je in de ALC’s echt actief bezig bent, dat 

het echt even ‘breekt’ met de hoorcolleges. 

“Daarnaast vind ik het ook leuk dat je uit 
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Tot en met oktober zijn er dit jaar liefst 9 promoties geweest 

van medewerkers verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek , 

waarvan we U graag een overzicht geven:

19 januari 2015 Dr. Annet ten Brug: A good read 

A study into the use and effects of multi-sensory storytelling; 

a storytelling method for persons with profound and multiple 

disabilities. Speciale voorleesboeken voor personen met een 

ernstige verstandelijke en meervoudige beperking voorzien in 

behoefte. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/

promotions-inaugural-lectures/phd-defences?hfId=101027

19 februari 2015, Dr. Els Evenboer: A Taxonomy of Care for 

Children and Adolescents with Behavioural and Emotional 

Problems: Development and Application. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/

promotions-inaugural-lectures/?hfId=101030

26 februari 2015, Dr. Saskia Damen: A matter of meaning. The effect of social partner support on the intersubjective behaviors of 

indivi-duals with congenital deafblindness. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/promotions-inaugural-lectures/?hfId=100958

5 maart 2015: Dr. Tim Tausendfreund: Coaching families with multiple problems. Care activities and outcomes of the fl exible family 

support programme ‘Ten for the Future’. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/promotions-inaugural-lectures/phd-defences?hfId=100964

19 maart 2015 Dr. Barry de Groot: Neurocognitive profi ling of children with specifi c or comorbid reading disabilities. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/promotions-inaugural-lectures/phd-defences?hfId=101034

2 april 2015 Dr. Erika Boers: Beyond the eyes. The development of a dynamic assessment procedure to measure the communication 

potential of people with congenital deafblindness. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/promotions-inaugural-lectures/?hfId=117754

9 april 2015 Dr. Suzan Jansen: Shared responsibility: a load off your mind. Collaboration with parents in the support of children with 

Profound Intellectual and Multiple Disabilities. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/promotions-inaugural-lectures/phd-defences?hfId=101045

10 september 2015, Dr. Petra Poppes. Challenging practices. Challenging behaviour in people with Profound Intellectual and Multiple 

Disabilities and its consequences for practice. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/promotions-inaugural-lectures/phd-defences?hfId=101053

29 oktober 2015, Dr. Kirsten van den Bosch. Safe And Sound. Soundscape research in special needs care. 

Meer info: http://www.rug.nl/gmw/organization/actual/promotions-inaugural-lectures/phd-defences?hfId=104011

PROMOTIES
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teur en docent orthopedagogiek, heeft het 

concept naar Noord-Nederland gehaald.

Marja werkt sinds drie jaar aan het 

Rijksuniversiteit Groningen als docent 

en onderzoeker bij de afdeling orthopeda-

gogiek. Zij heeft zelf dans en beweging 

gestudeerd in Finland, England en 

Australië. Zij heeft ook zes jaar in een 

inclusief danstheater ‘MoMo’ in Canada 

gedanst en wil haar enthousiasme graag 

delen met kinderen in Groningen. “Het is 

ontzettend leuk om te zien dat kinderen in 

een inclusief-dansgroep zo kunnen leren;  

niet alleen van dans maar ook van zelf 

sturing en respect voor elkaar. Ik biedt een 

dansgroep waarin iedereen zich een echte 

danser kan voelen. Danservaring is hierbij 

niet nodig, iedereen is met zijn vaardig-

heden van harte welkom!’

De kracht van de ‘I can dance’-dansgroep is 

dat er wordt gewerkt op een creatieve 

manier, met improvisatie, muziek en 

toneelrekwisieten. Hierdoor kan er worden 

ingespeeld op wat de kinderen goed 

kunnen en natuurlijk op wat ze leuk 

vinden. Het is de bedoeling dat kinderen 

met een lichamelijke of sensorische 

beperking en kinderen zonder beperking 

samen plezier maken. 

Een korte introductievideo op You Tube 

is onder de volgende link te vinden: 

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

hG01XZk_CYg&feature=

em-share_video_user

Dat medewerkers binnen de afdeling 

Orthopedagogiek ook andere leuke dingen 

kunnen doen bewijst Marja Cantell. Op 

vrijdag 11 september startte in het Buurt-

centrum ‘de Wende’ in Groningen toch wel 

een unieke danscursus voor kinderen van 

zes tot twaalf jaar: ‘I can dance’. Het is een 

inclusief-dansgroep, waarin kinderen met 

en zonder beperking samen kunnen 

bewegen en dansen. Er wordt gewerkt in 

kleine groepen, waardoor er veel individuele 

aandacht is voor de kinderen.

Inclusief-dansgroepen bestaan al langer in 

andere delen van de wereld, maar zijn in 

Nederland nog niet zo bekend, al zijn er 

wel een paar dansgroepen in de Randstad. 

Marja Cantell, dans- en bewegingsinstruc-

Dansinitiatief

I can dance! Nieuwe dansgroep voor kinderen met en 
zonder beperking

Foto: Janita Baron
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