
Algemene pedagogiek ~ Opvoeding en onderwijs zijn continu in ontwikkeling. Ontwikkelingen vragen om structuur. Bij de 
richting algemene pedagogiek gaat men uit van de preventieve aanpak. Er worden ontwikkelingen geconstateerd binnen het 
gezin of in het onderwijs die niet altijd even positief zijn. Je kunt dan nadenken over de manier waarop deze ontwikkelingen 
opgevangen kunnen worden en welke professionals je daarbij kunt inzetten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet 
in het onderwijs, of ontwikkelingen op brede scholen en in centra voor jeugd en gezin. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld 
obesitas bij kinderen. Dit is een maatschappelijk probleem dat te maken heeft met leefstijl en voeding, en dat momenteel een 
hot item is. Als pedagoog kun je een rol van betekenis spelen door bijvoorbeeld voor scholen een voorlichtingsprogramma 
te maken. Ook richt je je op de oudere burgers (18+) in de maatschappij. Een onderwerp dat hierbij zeker aan bod komt is 
de vergrijzing. Wat bied je de ouder wordende burgers om hen toch een volwaardig lid van de samenleving te laten blijven? 
Maar ook het begeleiden vanvolwassenen die weer terug naar de arbeidsmarkt moeten en het laten integreren van allochtonen 
komt aan bod. Het gaat om groepen die hulp of begeleiding nodig hebben om te voorkomen dat ze achtergesteld raken ~ 
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inzetten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet in 
het onderwijs, of ontwikkelingen op brede scholen en in 
centra voor jeugd en gezin. Je kunt ook kijken naar bijvoor-
beeld obesitas bij kinderen. Dit is een maatschappelijk 
probleem dat te maken heeft met leefstijl en voeding, en 
dat momenteel een hot item is. Als pedagoog kun je een rol 
van betekenis spelen door bijvoorbeeld voor scholen een 
voorlichtingsprogramma te maken. Ook richt je je op de 
oudere burgers (18+) in de maatschappij. Een onderwerp 
dat hierbij zeker aan bod komt is de vergrijzing. Wat bied 
je de ouder wordende burgers om hen toch een volwaardig 
lid van de samenleving te laten blijven? Maar ook het 
begeleiden vanvolwassenen die weer terug naar de arbeids-
markt moeten en het laten integreren van allochtonen 
komt aan bod. Het gaat om groepen die hulp of begeleiding 
nodig hebben om te voorkomen dat ze achtergesteld raken 
~ (brochure pedagogische wetenschappen 2012 - 2013, 
augustus 2011). Algemene pedagogiek ~ Opvoeding en 
onderwijs zijn continu in ontwikkeling. Ontwikkelingen 
vragen om structuur. Bij de richting algemene pedagogiek 
gaat men uit van de preventieve aanpak. Er worden ontwik-
kelingen geconstateerd binnen het gezin of in het onderwijs 
die niet altijd even positief zijn. Je kunt dan nadenken 
over de manier waarop deze ontwikkelingen opgevangen 
kunnen worden en welke professionals je daarbij kunt 
inzetten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet in 
het onderwijs, of ontwikkelingen op brede scholen en in 
centra voor jeugd en gezin. Je kunt ook kijken naar bijvoor-
beeld obesitas bij kinderen. Dit is een maatschappelijk 
probleem dat te maken heeft met leefstijl en voeding, en 
dat momenteel een hot item is. Als pedagoog kun je een rol 
van betekenis spelen door bijvoorbeeld voor scholen een 
voorlichtingsprogramma te maken. Ook richt je je op de 
oudere burgers (18+) in de maatschappij. Een onderwerp 
dat hierbij zeker aan bod komt is de vergrijzing. Wat bied 
je de ouder wordende burgers om hen toch een volwaardig 
lid van de samenleving te laten blijven? Maar ook het 
begeleiden vanvolwassenen die weer terug naar de arbeids-
markt moeten en het laten integreren van allochtonen 
komt aan bod. Het gaat om groepen die hulp of begeleiding 
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Voorwoord door Mandy Talhout

Beste alumni, 

Na een lange stilte van ruim één jaar is hier dan eindelijk een nieuwe nieuwsbrief; 
de tweede editie in ons korte bestaan als alumninetwerk voor de master Algemeen 
Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Geboren vanuit 
de behoefte van contact met andere algemeen pedagogen in het werkveld, maar 
ook vanuit de vraag vanuit de opleiding: ‘waar komen onze alumni terecht?’ en 
‘wat kunnen wij van onze alumni leren?’ Zoals te zien aan onze LinkedIn-groep, 
Facebook-pagina en te merken aan ons ledenbestand, groeit ons netwerk gestaag. 
We tellen nu al meer dan honderd leden! 

Het afgelopen jaar heeft ons netwerk ook een blijvende plek binnen de opleiding 
gekregen. Zo maken wij deel uit van de werkveldcommissie. Deze commissie richt 
zich onder andere op de voorbereiding van studenten op het werkveld door hen 
kennis te laten maken met mogelijkheden in de toekomstige beroepspraktijk. 

In het afgelopen jaar is er voor ons als bestuur ook het één en ander veranderd: 
zowel in privésfeer als ‘zakelijk’. In oktober 2012 ben ik moeder geworden van een 
prachtkereltje en ook als bestuur mogen wij een nieuwe aanwinst verwelkomen: 
ons nieuwe bestuurslid Rachel Gelderblom. 

Onder invloed van de drukke agenda die het moederschap en een volle baan met zich meebrengen, 
heb ik het stokje overgedragen aan Nikki van Krieken, onze nieuwe voorzitter. Zij zal jullie hieronder 
vertellen wat voor plannen we hebben voor de toekomst. Ik zelf zal op afstand betrokken blijven bij dit 
boeiende netwerk. Een netwerk vol met waardevolle algemeen pedagogen wiens brede blik zo nodig is in 
deze tijd bomvol innovaties en transities. En wiens ervaringen ‘onze’ opleiding alleen maar beter kunnen 
maken... tot ziens! 

Mandy Talhout

Mandy Talhout MSc.

was na haar masters APW 
(2008) en Onderwijskunde 
(2009)  drie jaar lang 
mentor, docent, sciptiebe-
geleider en onderzoeker 
bij Pedagogische Weten-
schappen. Momenteel 
werkt ze als Hogeschool-
docent Pedagogiek bij de 
Hogeschool Windesheim. 

Voorwoord No2 door Nikki van Krieken

Beste alumni, 

Graag wil ik beginnen met een woord van dank. Wij zijn namelijk apetrots op het feit dat Mandy in 2010 
het zaadje heeft geplant voor ons alumninetwerk dat zich inmiddels (met meer dan honderd leden) een 
‘echt’ netwerk mag noemen. Dankzij Mandy’s initiatief hebben wij een alumninetwerk waar alumni, de 
opleiding en masterstudenten van kunnen profiteren. Dank!

Na even van de radar te zijn geweest, presenteren wij nu met trots onze tweede editie van de AAPW 
nieuwsbrief. Ondanks dat het een tijdje geleden is dat onze eerste nieuwsbrief is verschenen, hebben wij 
als alumninetwerk niet stilgezeten. Achter de schermen zijn wij druk bezig geweest met het inventa-
riseren van alumnigegevens, het werven van leden, het in kaart brengen van verschillende beroepen van 
onze alumni, maar ook met het smeden van plannen voor de toekomst. 

Wat zijn onze toekomstplannen? Waar willen wij onze pijlen op richten? Allereerst is het ons voornemen 
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om meer alumniactiviteiten in te plannen, zoals netwerkborrels, workshops en 
lezingen. Daarnaast willen we het plan vasthouden om minimaal eens per jaar een 
nieuwsbrief uit te brengen. Tevens gaan wij er voor zorgen dat het alumninetwerk 
beter bekend wordt onder zowel masterstudenten als alumni, zodat ons netwerk 
kan blijven groeien en om zo voor onze leden steeds meer netwerkmogelijkheden 
te creëren. 

Alvorens het waarmaken van deze plannen, willen wij in deze nieuwsbrief met 
jullie terugblikken op het afgelopen jaar. Wat is er allemaal de revue gepasseerd? 
In deze nieuwsbrief zullen we jullie bijpraten. 

We beginnen deze nieuwsbrief met het voorstellen van het kersverse bestuurslid 
Rachel Gelderblom. Daarnaast willen wij jullie ook Diana van Bergen, de nieuwe 
Universitair Docent Interculturele Pedagogiek binnen de opleiding APW 
voorstellen.
Jeroen Dekker heeft voor de tweede editie van de nieuwsbrief het publicatieover-
zicht vanuit de opleiding verzorgd en Greetje Timmerman vertelt ons over het 
lopende onderzoek Goud Gezonde Jeugd. Ook beschrijft Greetje Timmerman de 
nieuwe ontwikkelingen wat betreft het Honours College voor de bachelor 
studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Daarnaast is er 
geweldig nieuws over Jacques Zeelen: vanaf april 2014 zal hij als hoogleraar 
verbonden zijn aan het GSG binnen de Faculteit Letteren. 

Tevens zijn er in deze nieuwsbrief maar liefst twee exclusieve interviews te lezen. Linda Greveling 
vertelt over haar promotieonderzoek naar de middenschool: een onderzoek naar een mislukte onder-
wijsinnovatie. Een interessant gesprek met Wilna Meijer is gevoerd over haar boek ‘Onderwijs, weer 
weten waarom’.
Tot slot geven wij een overzicht van recent afgestudeerde APW’ers en vertelt Elbrich Jorritsma 
over haar afstudeeronderzoek naar de gebeurtenis ‘Project X Haren’.

Wij wensen jullie veel leesplezier met deze goed gevulde AAPW nieuwsbrief! 

Nikki van Krieken, 
de nieuwe voorzitter van AAPW

Nikki van Krieken MSc.

is momenteel onder-
wijsmedewerker bij 
Pedagogische Weten-
schappen en junior onder-
zoeker voor het project 
Goud Gezonde Jeugd. 
Daarnaast werkt zij als 
docent voor het vak ‘Kind 
en Jeugd’ voor de SPO.

Nieuw Bestuurslid Rachel stelt zich voor! 
Rachel Gelderblom studeerde in 2012 af in de richting van het Jonge Kind en 
Lifelong learning. Voor haar master Algemeen Pedagogische Wetenschappen heeft 
ze de bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald. Rachel heeft verschil-
lende stages gelopen en banen gehad. Zo heeft ze onder andere gewerkt binnen 
een jeugdhuis voor uithuisgeplaatste kinderen van het Leger des Heils, en op een 
ZMLK-school leerlingen begeleid met een cognitieve en emotionele ontwikkelings-
achterstand. Momenteel werkt ze als Gastouder bij een gezin met drie kinderen 
van 0 tot 5 jaar, waarbij ze de theoretische kennis over het opvoeden en de ontwik-
keling van een jong kind in de praktijk kan zien en ervaren. Daarnaast werkt ze 
als Studiecoach, waarbij ze leerlingen van een middelbare school begeleidt bij hun 
schoolwerk. Ondertussen is ze op zoek naar een uitdagende voltijdbaan: als Pedagoog niet altijd makkelijk in 
deze tijd! Rachel weet hoe handig het is om een netwerk te hebben dat je kan helpen bij het vinden van een baan, 
en dat het prettig is om kennis en ervaringen uit het werkveld te kunnen delen. Vandaar dat ze erg gemotiveerd 
is om aan de slag te gaan voor het alumninetwerk van APW, om oud-studenten met elkaar in contact te brengen 
door middel van borrels en leuke activiteiten.Dus houd Facebook, LinkedIn en de website in de gaten voor meer 
leuke activiteiten!
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Algemeen nieuws vanuit de faculteit GMW
Door: Rachel Gelderblom

Rug 400-Lustumfeest: 15 mei t/m 15 juni 2014

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat 400 jaar 
en viert dit groots van15 mei t/m 15 juni. Tijdens 
deze maand is er een feestelijk programma door 
heel de stad heen georganiseerd rondom het 
thema ‘For Infinity’. Zo is er een roei-evenement, 
een muziektheaterspektakel, een foto-expositie, 
een hardloopevenement, een alumniweekend 
en ga zo nog maar even door. Kortom: er wordt 
gesport, kennis en cultuur gedeeld en gefeest met 
(oud) studenten, (oud) medewerkers, inwoners 
en iedereen die dit feest mee wil vieren. 
Kijk voor meer informatie op www.rug400.nl en 
houd de linkedIn, facebook en/of je mail in de 
gaten voor een eventuele AAPW- borrel tijdens 
dit Lustrumfeest! (Bron:www. rug.nl). 

9 oktober 2013: Opleidingen van de faculteit GMW 
worden goed beoordeeld volgens onderzoek van de 
Elsevier.

Het weekblad Elsevier heeft op 26 september een 
jaarlijks onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt 
dat er 33 opleidingen van de Rug als beste zijn 
beoordeeld. Zo is de master Onderwijskunde en 
de bachelor en masteropleiding Sociologie door 
studenten beoordeeld als de beste opleiding in 
Nederland. Maar ook is er een hoge score voor 
de andere opleidingen van de faculteit GMW. Zo 
staat Pedagogische wetenschappen bij zowel de 
bachelor als de master op de tweede plaats. 
Het onderzoek is in de eerste plaats gebaseerd 
op de oordelen van 264.000 studenten uit de 
Nationale Studentenenquête en de oordelen van 
ongeveer 2.000 hoogleraren. (Bron: www.rug.nl/
gmw/nieuws)

Maart: Nieuwbouw aan de Grote Rozenstraat af!

Sinds 28 maart 2013 werd er gewerkt aan een 
nieuw gebouw van de faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen aan de Grote 
Rozenstraat. Zo stonden er voorheen ‘kleine 
huisjes’, maar is er nu een mooi nieuw gebouw 
voor in de plaats gekomen (zie onder). Er zijn 
pc-plekken en werkplekken gecreëerd voor 
studenten en medewerkers, en er is ruimte waar 
je gezellig kunt zitten. 

Er zal tot de zomer nog wel gewerkt worden 
aan de omliggende panden. Zo wordt het 
Boumangebouw gerenoveerd en aangesloten 
op de Nieuwbouw. Ook wordt er nog een naam 
gezocht voor de Nieuwbouw en voor de drie 
omliggende GMW-gebouwen. Medewerkers en 
studenten worden van harte uitgenodigd om mee 
te denken. Zo was het mogelijk om voor 15 april 
je idee voor een naam met een korte motivatie 
te sturen en maakten de inzenders kans op een 
iPad! (Disclaimer: foto’s gemaakt door Mariska de 
Groot van Grotografie; dank Sander van Lien!).

Nieuw Bestuurslid Rachel stelt zich voor! 
Rachel Gelderblom studeerde in 2012 af in de richting van het Jonge Kind en 
Lifelong learning. Voor haar master Algemeen Pedagogische Wetenschappen heeft 
ze de bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald. Rachel heeft verschil-
lende stages gelopen en banen gehad. Zo heeft ze onder andere gewerkt binnen 
een jeugdhuis voor uithuisgeplaatste kinderen van het Leger des Heils, en op een 
ZMLK-school leerlingen begeleid met een cognitieve en emotionele ontwikkelings-
achterstand. Momenteel werkt ze als Gastouder bij een gezin met drie kinderen 
van 0 tot 5 jaar, waarbij ze de theoretische kennis over het opvoeden en de ontwik-
keling van een jong kind in de praktijk kan zien en ervaren. Daarnaast werkt ze 
als Studiecoach, waarbij ze leerlingen van een middelbare school begeleidt bij hun 
schoolwerk. Ondertussen is ze op zoek naar een uitdagende voltijdbaan: als Pedagoog niet altijd makkelijk in 
deze tijd! Rachel weet hoe handig het is om een netwerk te hebben dat je kan helpen bij het vinden van een baan, 
en dat het prettig is om kennis en ervaringen uit het werkveld te kunnen delen. Vandaar dat ze erg gemotiveerd 
is om aan de slag te gaan voor het alumninetwerk van APW, om oud-studenten met elkaar in contact te brengen 
door middel van borrels en leuke activiteiten.Dus houd Facebook, LinkedIn en de website in de gaten voor meer 
leuke activiteiten!
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Nieuws vanuit de opleiding APW
Door: Prof. dr. M.C. (Greetje) Timmerman

Onderzoeksproject 1: Goud Gezonde Jeugd in NO-Groningen

‘Goud Gezonde Jeugd in NO-Groningen’ is een nieuw onderzoeksproject dat 
als pilot afgelopen februari van start is gegaan bij Pedagogische Wetenschappen 
(Greetje Timmerman en Pauline Schreuder). Op dit moment zijn als tijdelijke 
onderzoeksmedewerkers aangetrokken Nena Hageman en Nikki van Krieken, 
beide alumni. Dit vooronderzoek moet de opmaat vormen voor een grootschalig 
onderzoek naar kansrijke interventies voor een gezonde leefstijl van kinderen en 
jongeren in de regio NO-Groningen. Dit grootschalige onderzoek is een initiatief 
van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) (prof.dr. M.C. Timmerman en prof.dr. 
I. Hutter), de Hanzehogeschool Groningen (dr. J. Doornenbal) en het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) (prof.dr. E. Buskens). Deze partijen hebben samen een onder-
zoeksbenadering ontwikkeld, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl onder kinderen 
en jongeren, op het gebied van voeding, bewegen, roken en drinken. Kenmerkend voor deze benadering 
is het ‘bottom-up’ idee. Onderzoekers of hulpverleners introduceren niet de interventie, maar samen met 
de bevolking (kinderen, jongeren en volwassenen) in de wijk of buurt, of in het dorp, wordt een inter-
ventie ontwikkeld die daarmee draagvlak heeft binnen de community. Een participatieve community-
benadering betekent met de lokale gemeenschap in gesprek gaan en samen met hen een interventie op 
te zetten en te implementeren. Door uit te gaan van de vragen en behoeften onder kinderen, jongeren en 
hun ouders (het kind- en jongerenperspectief, evenals het perspectief van de volwassenen in de gemeen-
schap) onderscheidt dit project van andere interventies.
 
De pilot, het participatieve onderzoek, start in eerste instantie in één dorp. Wanneer dit succesvol is, 
kan worden gedacht aan uitbreiding naar andere locaties. Aangezien de leefstijlinterventie vorm krijgt 
in nauwe samenspraak met de lokale gemeenschap is draagvlak van cruciaal belang voor een succesvol 
verloop van de pilot. Het pilot-onderzoek richt zich op kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk 
om te weten of het onderwijs en de kinderopvang hun steun geven aan het initiatief en bereid zijn zich 
hiervoor in te zetten. De onderzoekers gaan daarover de komende periode in gesprek met deze actoren. 
Wil je meer weten over dit onderzoeks- en interventieproject, neem dan contact op met Nikki van Krieken 
(n.m.j.van.krieken@rug.nl).

Project 2: Excellentie-traject gericht op de professie bij Pedok

Al enige jaren bestaat er een zogenaamd honourscollege-traject voor excellente studenten. De 
trajecten die deze studenten volgen zijn veelal gekoppeld aan lopende onderzoeksprojecten binnen de 
faculteit. 

Het merendeel van de afstudeerders binnen de gedrags- en maatschappijwetenschappen komt echter 
terecht in een baan in het toegepaste en professionele werkveld. Dit betreft dan verschillende werkvelden 
waaronder de klinische praktijk, beleidsontwikkeling en de onderwijs- en organisatieadvisering. Voor 
studenten met deze oriëntatie is momenteel weinig aansluiting te vinden binnen de bestaande excellen-
tietrajecten. Het aantal studenten met belangstelling voor een excellentietraject zou aanzienlijk kunnen 
toenemen wanneer hierin voorzien wordt. Daarnaast sluit het traject goed aan binnen de ‘evidence based 
intervention’ aanpak van de verschillende wetenschappelijke disciplines van GMW, o.a. bij Pedok.

Daarom is een nieuw excellentietraject ontwikkeld waarbinnen studenten ervaring op kunnen 
doen met professionals (alumni!!) met een gevestigde reputatie. Eerdere projecten (www.talentproject.

Prof. dr. Greetje 
Timmerman

is hoogleraar Jeugd als 
sociaal verschijnsel, bij de 
Faculteit GMW. 
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nl) hebben laten zien dat een praktische koppeling van studenten aan een ‘meester’ voor beide partijen 
tot een vruchtbare en leerzame samenwerking kan leiden. De gedachte is om de alumni aan een tweetal 
studenten te koppelen. Dit koppel loopt gedurende de bachelorfase mee met de excellente professional en 
krijgt een afgeronde wetenschappelijke taak die bijdraagt aan een praktijkvraagstuk. 

Ben jij een excellente professional? Ik ben op zoek naar alumni die in hun huidige werkkring te 
maken hebben met (ortho)pedagogische en onderwijskundige vraagstukken. Wie heeft al enige jaren 
praktijkervaring opgedaan in een professionele praktijk en vindt het interessant om met recente weten-
schappelijke inzichten uit de (ortho)pedagogiek en/of onderwijskunde zijn of haar professionele werk te 
laten inspireren door de inbreng van twee getalenteerde en gemotiveerde studenten? 

Naast het doorlopen van een meester-gezel traject, wordt een aanvullende cursus (Pedagogische weten-
schap – pedagogische praktijken, 5 EC) opgezet waarin praktijk en wetenschap expliciet samengebracht 
worden en waarin ervaringen vanuit de individuele trajecten wordt teruggekoppeld. Het traject wordt 
afgesloten met een seminar waarin de verschillende projecten gepresenteerd worden en de samenwerking 
met het beroepenveld wordt getoond.

AAPW feliciteert Prof. dr. Jacques Zeelen met 
zijn professorschap!

Jacques Zeelen was al een aantal jaren werkzaam als UHD bij APW. Vanaf april 2014 zal Jacques 
Zeelen voor de helft van de werktijd als hoogleraar verbonden zijn aan Globalisation Studies 
Groningen (GSG) dat binnen de Faculteit Letteren is ondergebracht. De omschrijving van zijn 
leerstoel luidt: 

Lifelong Learning and Social Intervention in the context of Globalisation. 

Hij zal zich hier bezig gaan houden met onderwijs (bijv. deelname aan de minor ontwikke-
lingsstudies) en internationaal onderzoek doen op het gebied van jongeren tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, zoals voortijdige schoolverlaters.

Naast deze nieuwe baan blijft hij wel gewoon werkzaam bij de afdeling APW, sectie Lifelong 
Learning. Zijn onderwijstaken zullen wel meer in het masterprogramma gaan liggen en hij 
gaat door met het leveren van een bijdrage aan het onderzoek over voortijdig schoolverlaters 
in Nederland en daarbuiten. Op korte termijn zal er een nieuwe docent/onderzoeker worden 
aangetrokken om de andere werkzaamheden van hem over te nemen. 



April 2014  |  AAPW Nieuwsbrief  |  8

AAPW introduceert: Diana van Bergen
Door: Rachel Gelderblom 

Sinds het studiejaar 2013-2014 is Diana van Bergen werkzaam als Universitair 
Docent Interculturele Pedagogiek binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen 
aan de RuG. Hieronder vertelt ze meer over haar functie en werkzaamheden, maar 
natuurlijk ook iets over haarzelf. 

Ik ben sociologe en kijk vooral vanuit een 
maatschappelijke blik naar het welbevinden van 
jeugd en jongvolwassenen. Mijn interesse richt 
zich vooral op vraagstukken rond culturele en 
seksuele diversiteit, ik deed eerder bijvoorbeeld 
onderzoek naar het psychisch welbevinden 
van migrantenjeugd en van homojongeren in 
Nederland. Mijn promotie onderzoek ging over 
suïcidaliteit bij meisjes en jonge vrouwen van 
Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse afkomst.

De opleiding Pedagogiek in Groningen vind ik 
aantrekkelijk omdat zij als één van de weinige 
Pedagogiek opleidingen in Nederland jeugd 
en opvoeding ook in breder maatschappelijk 
perspectief plaatst, en omdat zij aandacht heeft 
voor pedagogische thema’s rond gender en 
culturele diversiteit. Methodologisch bekeken 
is zij bovendien een van de weinige opleidingen 
waarin studenten getraind worden in het doen 
van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

Mijn ambities zijn om sociologische vraagstukken 
ten aanzien van jeugd en diversiteit nader te 
onderzoeken. Kwetsbare jeugd en risicojeugd 
hebben mijn speciale aandacht. Bijvoorbeeld: 
hoe kunnen we de jeugdzorg beter uitrusten 
ten aanzien van diversiteit? Daarnaast wil ik 
mij verder ontwikkelen in het onderwijs: de 
studenten interessant en uitdagend onderwijs 
bieden.Ik doceer onder meer de vakken 
Interculturele Pedagogiek, Inleiding in de 
Sociologie, Onderwijssociologie; daarnaast ben ik 
coördinator en docent in de Minor ‘Challenging 
Youth’. 

Kunt u nog wat over uzelf vertellen? 

Ik ben 35 jaar, ik woon afwisselend in Amsterdam 
en Midwolde, dat is een dorp vlakbij Groningen. 
Je kunt er goed fietsen, en het heeft ook een  leuk 
theehuis dat naast de kerk staat. Bij die kerk hangt 

trouwens een bordje in 
vier talen: “Bezoek deze 
beroemde kerk”, “Visit 
this famous church” etc. 
Dus, sla die Martini toren 
maar over, je weet nu 
waar je moet zijn! Verder 
woon ik samen met mijn 
vriend, houd ik mij bezig 
met toneel, af en toe 
bezoek ik rock-concerten 
op de kleinere podia, en eet ik graag bij leuke 
restaurantjes die goed eten bieden zonder al te 
veel poeha. Het is daarom erg leuk om in een 
nieuwe regio het culinaire aanbod te verkennen.

Onderzoek of onderwijs?

Deze vraag beantwoord ik graag met een 
sociologische stroming. Het Functioneel 
Structuralism. Kort gezegd vertelt deze stroming 
ons, dat het ene verschijnsel  een uitwerking 
heeft op de ander, en vice versa.Zij kunnen dus 
niet zonder elkaar bestaan. Onderzoek heeft 
een belangrijke functie voor de academische 
vorming van de studenten maar een docent heeft 
veel baat bij de kritische vragen van studenten –
want die kunnen het onderzoek verbeteren! Dus: 
onderzoek dat verweven is in het onderwijs…

Spreken of zwijgen?

Veel van mijn onderzoek is gebaseerd op diepte 
interviews naar iemands levensloop: Dan is het 
goed om veel te zwijgen, anders verpest je de Flow 
van de verhaal van de geïnterviewde. 
Als docent is spreken noodzakelijk, maar het 
stellen van de juiste vragen om de studenten te 
laten reflecteren vind ik minstens zo belangrijk!

Pedagogiek of Sociologie?

Een sociologisch perspectief op pedagogische 
jeugdthema’s!

dr. Diana van Bergen

promoveerde in 2008 op 
“Suïcidaal gedrag bij jonge 
migrantenvrouwen”. Ze 
werkte als onderzoeker 
en docent bij het Sociaal 
& Cultureel Planbureau, 
de Vrije Universiteit en de 
Universiteit Wageningen.



April 2014  |  AAPW Nieuwsbrief  |  9

Linda Greveling en de middenschool: onderzoek 
naar een mislukte onderwijsinnovatie
Door Rachel Gelderblom

Als onderwijskundige en promovenda is Linda Greveling een bekend gezicht binnen het Nieuwenhuisgebouw, 
en binnen de schakelprogramma’s van de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO) waar ze als docent en 
studiecoach werkt. Als promovenda is ze bezig met haar proefschrift over de iddenschool. In dit interview 
gaan we dieper in op haar promotieonderzoek: Wat houdt het onderzoek precies in? Wat is de middenschool? 
Daarnaast gaan we dieper in op Linda’s activiteiten naast haar onderzoek en bespreken we hoe ze gekomen 
is waar ze is. Een kennismaking met zowel Linda als haar onderzoekspassie: de middenschool.

Linda Greveling is 33 jaar en woont in Groningen. 
Ze heeft na het atheneum de Pabo gedaan en ze koos 
deze studie omdat ze aanvankelijk niet goed wist wat 
ze wilde: ‘Mijn moeder zei: “Linda, waarom ga je niet 
voor de klas?”.Ik wilde mensen graag vertellen wat ze 
moeten doen en dat begon al op de kleuterschool. Toen 
moest ik op verzoek van de juf een groepje uitleggen 
hoe ze 16 vierkantjes moesten vouwen. Daarna in groep 
3 was ik heel leergierig. Ik wilde alleen maar bezig zijn 
met rekenen, taal en schrijven en de kinderen die bij mij 
kwamen spelen moesten dat dan ook doen. Uiteindelijk heb ik het advies van mijn moeder opgevolgd en 
ben ik de Pabo ook gaan doen. Dit beviel mij erg goed.’ 

Na de Pabo volgde Linda uiteindelijk het schakeljaar van onderwijskunde aan de RUG, om vervolgens 
de master Onderwijskunde aan de RUG te kunnen doen. Ze had namelijk het gevoel dat er meer in zat 
en dat ze meer kennis op wilde doen, zo vertelt ze. Tijdens haar master werd ze student-assistent. In 
die functie verzorgde ze de eindredactie van het boek ‘Het pedagogisch quotiënt’. Uiteindelijk kreeg ze 
in januari 2009 haar bul, maar bleef ze aanwezig binnen de RUG. Zo werd ze na haar afstuderen (in 
februari 2010) onderzoeksassistent op het gebied van levenslang leren en docent en studiecoach bij SPO. 
Vervolgens werd ze (in oktober 2010) promovenda.

Linda vertelt hoe het proces tot promovenda is verlopen: ‘Ik ben dus eerst student-assistent geweest. 
Mensen kennen je dan en door hard te werken val je op. Dat leidt dus ook wel ergens toe, want ik mocht 
toen aan de slag als onderzoekassistent. Zo heb ik samen met Greetje Timmerman een onderzoek gedaan 
naar de feminisering van de rijksoverheid. Ook ben ik een half jaar mentor geweest en was ik docent 
bij het referaatpracticum. Ondertussen was ik bezig met het solliciteren naar een promotieplek of een 
baan als onderwijskundige, maar het was moeilijk om er tussen te komen. Uiteindelijk ben ik opnieuw 
onderzoeksassistent geworden en ben ik internationaal onderzoek gaan doen met Theo van Dellen naar 
volwasseneneducatie en werkplekleren. Dat heb ik een jaar gedaan en in de tijd die ik daarnaast vrij had 
schreef ik aan een onderzoeksvoorstel.’ Ze vertelt dat het de bedoeling was om dit voorstel in te dienen 
bij NWO om te proberen financiering binnen te slepen voor haar promotieonderzoek, omdat er geen 
promotieplek was waar ze op kon solliciteren. In de tussentijd ging ze aan de slag als docent en studie-
coach bij de SPO. Ze wilde namelijk de band met de universiteit niet kwijtraken, omdat het dan moeilijker 
was om bij promotieplekken binnen te komen. Uiteindelijk kwam er een promotieplek vrij bij de RUG 
waar Linda naar mocht solliciteren met haar eigen onderzoeksvoorstel. Ze werd aangenomen en werkt 
inmiddels vier dagen in de week als promovenda. Daarnaast heeft ze één dag in de week tijd voor haar 
taken als docent en studiecoach bij de SPO. 

dr. Linda Greveling

is docent bij SPO en AIO 
bij APW. Ze promoveert 
momenteel op de midden-
school, 1969-1993. 
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Opvallend is het dat ze eigenlijk niet van plan was om te gaan promoveren, maar dat het een spontaan 
besluit was. 

‘Toen ik bezig was met mijn masterthesis dacht ik: “Dit doe ik nooit meer.” 

Maar toen mijn begeleider Hilda Amsing tijdens mijn student-assistentschap vroeg of ik wilde promo-
veren, zei ik toch: “Ja, leuk!”. Vanaf dat moment ging ik zoeken naar een vacature voor een promotieplek.’ 
Linda geeft aan dat doordat ze al werkte binnen de universiteit ze ook bij collega’s kon zien wat promo-
veren inhield. Zo zag ze dat het afwisselend is omdat het betekent dat je naast je onderzoekstaken naar 
congressen kan, les kan geven en jezelf kan blijven ontwikkelen doormiddel van cursussen. Deze afwis-
seling trok haar erg aan, waardoor ze ook het besluit nam om te promoveren. 

Linda is inmiddels al weer 3 jaar bezig met haar promotieonderzoek met als onderwerp de middenschool.
Onder de projecttitel: De Middenschool en de media: Representatie en receptie van een onder-
wijsinnovatie, 1969-1993. Eigenlijk begon haar onderzoek naar de middenschool al eerder, toen ze haar 
masterthesis over het onderwerp schreef. Linda vertelt dat ze in het schakelprogramma bij een vak over 
de Nederlandse school in aanraking kwam met het onderwerp middenschool. Dit boeide haar zo dat ze 
er vervolgens haar masterthesis over wilde schrijven. ‘Het idee dat er zo’n grote onderwijsinnovatie 
is geweest die niet tot een implementatie heeft geleid, dat vond ik interessant. En het was een heel heftig 
debat. Het was niet alleen een politiek debat, maar ook een wetenschappelijk en een publiek debat. Ik 
denk dat de gedachte “jammer dat we die middenschool niet hebben” ook nog wel een motivatie voor me 
is geweest.‘

Linda vertelt dat de discussie over de middenschool 
al heel vroeg is begonnen, in de jaren ‘50 al. ‘Toen 
waren we in Nederland bezig met het nadenken over 
de inrichting van de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs. In de Mammoetwet van 1968 kregen 
we een eenjarige brugklas, maar al snel ontstond het 
idee dat er een veel langere periode van basisvorming 
nodig was. Zo zou de studiekeuze die kinderen op 
11/12 jarige leeftijd moesten maken uitgesteld 
moeten worden tot een jaar of 15/16. Er werden 
verschillende onderzoeken gedaan die dat ook onder-
steunden, denk bijvoorbeeld aan het onderzoek naar 
het verborgen talent van Van Heek (1968). Alle 
kinderen, ongeacht of het een meisje of jongen was, 
of het een kind van een huisarts betrof of uit een 

arbeidersmilieu kwam, alle kinderen moesten een gelijke kans krijgen om zich te ontplooien op hun 
eigen niveau. Want wat we veel zagen in de jaren ‘70, was dat meisjes en kinderen uit een arbeidersgezin 
helemaal niet naar het atheneum of naar de HBS gingen als ze dat zouden kunnen, maar naar de lagere 
onderwijsniveaus. Men wilde daar wat aan doen en de middenschool zag men als oplossing daarvoor’.

De discussie over een middenschool begon in de jaren ’50 dus al onder wetenschappers. Het kwam 
echter pas in 1969 ook op de politieke agenda. Dat begon bij een demonstratie van werkende jongeren. 
Tienduizend jongeren gingen in Den Haag op de bres voor hun recht op onderwijs. Het waren jongeren 
van een jaar of 15/16 die na hun opleiding aan het werk gingen. Deze jongeren hadden wettelijk gezien 
recht op één dag vorming in de week onder werktijd, maar dat hadden ze nooit gekregen. Ze demon-
streerden om dat voor elkaar te krijgen, met de middenschool als één van hun eisen. Op een gegeven 
moment trad wat wel het meest linkse kabinet van Nederland wordt genoemd aan: het kabinet-Den Uyl 
(1973-1977). Dit kabinet zag de middenschool als belangrijk middel om de verspreiding van kennis, macht 
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en inkomen te realiseren. Onder leiding van minister van Onderwijs en Wetenschappen, 
Jos Van Kemenade, kwam de middenschool vervolgens in een stroomversnelling terecht. 
In 1976 kregen we dan ook de eerste middenschoolexperimenten in Nederland. 
Zoals je weet hebben we de middenschool tegenwoordig niet dus er is ergens iets mis 
gegaan of iets gebeurd waardoor de middenschool niet meer gerealiseerd kon worden. 
Linda denkt dat een belangrijke oorzaak is geweest dat ‘er een ander kabinet kwam 
waarin partijen zaten die andere ideeën hadden over de middenschool dan Van Kemenade. 
Van Kemenade wilde een horizontale structuur, zoals we dat ook in Scandina-
vische landen zien: eerst de basisschool dan de middenschool waar alle kinderen naar 
toe gaan en dan daarna nog een bovenschool. Dus niet meer mavo, havo, vwo. Wat zijn 
tegenstanders wilden, was de middenschool naast de schooltypen die we al hebben. 
Dat rijmde natuurlijk niet met elkaar. Uiteindelijk hebben we toch nog heel lang middenscholen gehad, 
tot 1993. Die discussie over de vormgeving van de middenschool heeft voortgeduurd totdat Jacques 
Wallage in de Kamer voldoende draagvlak kreeg voor de invoering van de basisvorming. Verschillende 
aspecten van de middenschool hebben wel een plek gekregen, zoals een breder vakkenpakket, maar de 
echte middenschool hebben we niet gekregen. Wel zijn er dus experimenten geweest, zoals in Groningen 
op de Leon van Gelderschool. Ik denk dat de politieke kant erg belangrijk is geweest en wat ik probeer te 
onderzoeken is in hoeverre de media hierbij ook een rol heeft gespeeld, gezien haar invloed op de politiek. 
Ik kijk hoe de beeldvorming in de media was en of dit gerelateerd kan worden aan het politieke debat.’

Voor haar promotieonderzoek maakt Linda gebruik van kranten-, televisie- en radiomateriaal. 
Ze vindt het ontzettend leuk om met dit bronnenmateriaal bezig te zijn. Daarnaast interviewt ze 
belangrijke kopstukken op het gebied van de middenschool, zoals oud-minister Van Kemenade en 
oud-wethouder van Groningen Jacques Wallage. Ze vertelt hierover: ‘Het interview met Van Kemenade 
was natuurlijk ontzettend interessant, omdat hij je een kijkje kan geven in de keuken van hoe het toen ging. 
We hebben heel lang met elkaar gesproken en ik kon hem allerlei vragen voorleggen over bijvoorbeeld het 
contact met de media. Ik had natuurlijk al heel veel materiaal gezien, dus ik had de jonge minister Van 
Kemenade gezien toen hij 36 jaar was in dat beeldmateriaal, en nu zag ik hem in het echt zoveel jaar later. 
Het was alsof ik hem al kende, want ik had hem al zoveel gezien en wist hoe hij praatte. Dat vond ik wel 
heel bijzonder, omdat hij eigenlijk de hoofdpersoon van mijn onderzoek is. Ik heb ook nog met Jacques 
Wallage gesproken. Die was hier wethouder toen de Leon van Gelderschool werd opgericht. Hij heeft in 
de Groningse gemeenteraad veel over de middenschool gesproken en was ook degene die later de basis-
vorming erdoor kreeg. Hij is dus best wel een belangrijk persoon geweest in die ontwikkeling. Ik probeer 
ook nog een aantal journalisten uit die tijd te spreken. De interviews geven al met al een hele waardevolle 
toevoeging aan het historisch onderzoek.’

Ondanks dat ze op de helft van haar onderzoek is ligt ze al een tipje van de sluier op over een opvallende 
bevinding: ‘Wat je zou verwachten als je onderzoek doet naar een mislukte innovatie en de media, dan 
kun je de hypothese hebben dat de media niet zo positief is geweest. De innovatie hebben we namelijk 
niet gekregen en er was veel politiek en publiek debat. Die negatieve beeldvorming in de media is ook 
terug te zien in Engeland en Australië. Gek genoeg schreven de kranten in Nederland in de jaren ’70 
echter helemaal niet zo negatief en dat is een resultaat dat ik eigenlijk niet verwacht had. Ik ben dus 
benieuwd wat daar nog bij komt als ik de mediabronnen analyseer en de hele periode bekijk vanaf 1969 
tot 1993. Ik analyseer dan met name rondom belangrijke gebeurtenissen in het middenschooldebat. Ik 
ben zeer benieuwd wat ik daar uiteindelijk in vind!’ 

We zullen helaas nog 2 jaar moeten wachten om Linda’s Nederlandstalige proefschrift en de bevindingen 
over de middenschool te kunnen lezen. Gelukkig geeft ze samen met haar promotores al wel een voorproefje 
in het op 27 juni 2013 verschenen artikel over de beeldvorming in kranten in het tijdschrift History of 
Education. En in april 2014 verschijnt het artikel over het gebruik van buitenlandse voorbeelden in het 
middenschooldebat in het tijdschrift Paedagogica Historica. 
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Lijst met Publicaties personeel APW 2013
Door Prof. dr. J.J.H. (Jeroen) Dekker 

In de eerste nieuwsbrief vonden jullie al een overzicht van de afstudeerwerkstukken van de studenten (zie 
ook hierna) maar hierbij geven we jullie een inkijkje in de werkzaamheden van alle docenten van de afdeling 
APW. Hieronder volgt het overzicht van de publicaties uit 2013.

Artikelen in gerefereerde Engelstalige tijdschriften

Amsing, H.T.A., L. Greveling & J.J.H. Dekker. (2013). The struggle for comprehensive education in the 
Netherlands. The representation of secondary school innovation in Dutch newspaper articles in the 1970s. 
History of Education 42: 4, pp. 460-485. 

Bakker, N. (2013). Cylinders and séances: Elise van Calcar and the spirit of Froebel. History of Education, 
42 (2), pp. 147-165.

Blaak, M., G. Openjuru & J. Zeelen (2013). Non-Formal Vocational Education in 
Uganda: Practical Empowerment Through a Workable Alternative,  International  
Journal of Educational Development , Volume 33, Issue 1, January 2013, pp. 88–97.

Dekker, J.J.H. (2013). Educational sciences and the History of Education: ‘La longue 
durée’ or the Short Timeliness’. Bildungsgeschichte. International Journal for the 
Historiography of Education 3: 2, 248-251.  

L.J.F. Guérin, P.A. van der Ploeg, & P.H.M. Sins (2013). Citizenship education: the 
feasibility of a participative approach, Educational Research, 55(4), pp. 427-440.

Parlevliet, S. & J.J.H. Dekker. (2013). A poetic journey. The transfer and transfor-
mation of German strategies for moral education in late eighteenth-century Dutch 
poetry for children. Paedagogica Historica 49, 6, pp. 745-768.  

Tukundane, C., Zeelen, A. Minnaert & P. Kanyandago (2013). ’I felt very bad. I 
had self-rejection’: narratives of exclusion and marginalisation among early school 
leavers in Uganda, Journal of Youth Studies, published on line September 2013.   

Van Dellen, T. (2013). Towards a Social Responsibility Theory for Educational Research (in Lifelong 
Learning). European Educational Research Journal, Volume 12, Number 2, pp. 283-298.
 
Van der Linden, J., Blaak, M. & Andrew, F.A. (2013). The contribution of the diaspora to the reconstruction 
of education in South Sudan: The challenge of being involved from a distance. In Compare: A journal of 
comparative and international education 43:5, pp. 646-666, DOI: 10.1080/03057925.2013.821324.

Van der Ploeg, P.A. (2013) The Dalton Plan: recycling in the guise of innovation, Paedagogica Historica, 
49(3), pp. 314-329.

Zeelen, J., M. Rampedi & J. van der Linden (2013). Grounding adult education research in rural areas: 
Reflections on the development of a research program at the University of Limpopo in South Africa, 
Adult Education Quarterly, accepted May 2013.

Marit Blaak, MSc. 

studeerde af in Lifelong 
Learning in 2010 en werkt 
momenteel als  Program 
Design and Training 
Manager bij Educate! in 
Kampala, Uganda.
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Artikelen in gerefereerde Nederlandstalige tijdschriften

Bakker, N. (2013). ‘Gezonde buitenlucht’ en ‘krachtige voeding’: kinderen en de anti-tuberculose campagne 
in Nederland (ca. 1910-1940). Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis 6 (1), 
pp. 1-18.

Coillie, J. van & Parlevliet, S. (2013). Hoe jong kan Beatrijs worden? Beatrijs-adaptaties voor de jeugd. In 
T. van Kalmthout, O. Réthelyi and R. Sleiderink (Eds.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen 
van het Middelnederlandse verhaal (pp. 105-124). Gent: Academia Press.

Meijer, W.A.J. (2013). De inherente normativiteit van een praktijk. In: Het goede leren. Symposium ‘Over 
onderwijs, leraren en levensbeschouwing’ tgv. oratie en openbare les Cok Bakker.  Utrecht: Hogeschool 
Utrecht Kenniscentrum Educatie, pp. 157-161.

Meijer, W.A.J. (2013). Halt aan de verschoolsing van het kinderleven en de ontscholing van de school. In 
Pedagogiek in Praktijk. 74, september, pp. 22-25.

Meijer, W.A.J. (2013). Ruimte voor leraren, tijd voor vorming. MESO Magazine. Onafhankelijk tijdschrift 
voor schoolleiders en -bestuurders in VO en MB, 33, 192, 3-6.

Van der Linden, J. (2013). Heerlijk om weer nieuwe dingen te testen - startbekwaam met een onderzoe-
kende houding – In Panama-post online. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 
32:1, pp. 72-80.

Engelstalige boekhoofdstukken

Meijer, W.A.J. (2013). Reading the Classics in Philosophy of Education. My case: Herbart.In: P. Smeyers & 
M. Depaepe (Eds.), Reviewed? Renewed? Revisited! Past, Present and Future of Philosophy and History of 
Educational Research. Proceedings. Research Community Philosophy and History of Education. Leuven 
June 6-8, pp. 124-130.

Meijer, W.A.J. (2013), Tradition, Historicity and Reflexivity. A Conceptual Framework for Islamic 
Education. In: Monique Bernards & Marjo Buitelaar (eds.), Negotiating Autonomy and Authority in 
Muslim Contexts. Leuven/Paris/Walpole (MA): Peeters, pp. 43-66.

Schreuder, P.R., & J.J.H. Dekker. (2013). The Emergence of Institutional Educational Spaces for Young 
Children. In Pursuit of more controllability of education and development as part of the long-term growth 
of educational space in history. In: P. Smeyers, M. Depaepe & E. Keiner (eds.). Educational Research: The 
Importance and Effects of Institutional Spaces. Dordrecht: Springer, pp. 61-77. 

Nederlandstalige boekhoofdstukken

Bakker, N. (2013). Hardhandig opvoeden? Opvattingen over mishandeling, verwaarlozing, straf en 
geweld in pedagogische relaties in Nederland in de twintigste eeuw. In: W. Deetman et al. (Eds.). Seksueel 
misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk. Een vervolgonderzoek (pp. 305-347). 
Amsterdam: Balans. 

Bakker, N. (2013). Ietje Kooistra. In: Els Kloek (Ed.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (pp. 
1174-1176). Nijmegen: Vantilt.

Bakker, N. (2013). Elise van Calcar, in: Els Kloek (Ed.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis 
(pp. 1005-1007). Nijmegen: Vantilt, 
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Dekker, J.J.H. (2013). Opvoeden in de Nederlandse geschiedenis. Sterke ambities binnen een groeiende 
pedagogische ruimte. In: J. Fila, J.J.H. Dekker & Y. Wildschut. De Kunst van het opvoeden. Zutphen: 
Walburg Pers, pp. 118-124.

Boeken

Fila, J., J.J.H. Dekker & Y. Wildschut (2013). De Kunst van het opvoeden. Zutphen: Walburg Pers, 2013. 
128 pp.

Meijer, W.A.J. (2013). Onderwijs, weer weten waarom. Amsterdam: SWP. ISBN 978-90-8850-411-2, 176 
pp.

Van der Ploeg, P. (2013). Dalton Plan: Origins and Theory of Dalton Education. Deventer: Saxion Dalton 
University Press.

Onderzoeksrapporten

Elsdijk, F., L. Docter-Jansen, J. Zeelen & K. Hoekstra (2013). Samen op weg naar 
een zinvolle begeleiding van risicojongeren richting duurzaam gediplomeerd werk, 
onderzoeksrapport in opdracht van VSV Drenthe, Uitgave RUG, September 2013, 
120 p.

Vakpublicaties

Blaak, M. & J. Zeelen (2013). Collective learning and knowledge production in 
Donor Assisted Education Projects: Can it be regulated in the common project 
cycle?, paper presented at the UKFIET conference on Education and Development, 
held in Oxford, September 2013.

Kuijper, J. & Van der Linden, J. (2013). De tien moeilijkste tafelsommen. Een datamuur voor en door 
kinderen. In Volgens Bartjens 33:2, pp. 30-33.

Meijer, W.A.J. (2013). Review of The Continuing Library of Educational thought, Ed. R. Bailey (The three 
volumes: Alexander Moseley, Aristotle; Lynn Fendler, Michel Foucault; Kathy Hall et al, Loris Malaguzzi 
and the Reggio Emilia Experience.) In: Paedagogica Historica: International Journal of the History of 
Education. 

Meijer, W.A.J. (2013), Boekbespreking van Jaap Bos, M.J. Langeveld. Pedagoog aan de hand van het kind. 
In Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming. 33, 1, pp. 62-66.

Van der Linden, J. (2013). Meedoen voor iedereen?! Recensie van Kal, D., Post, R. & Scholtens, G. (2012). 
Meedoen gaat niet vanzelf. Kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh, In Journal of 
Social Intervention: Theory and Practice 22:2, 201–203. 

Zeelen, J. (2013). Towards new dynamics between education and the labour market in Uganda, the United 
States and the Netherlands, paper presented at the UKFIET Conference on Education and Development, 
held in Oxford, September 2013.

Zeelen, J. (2013). Combating Social Exclusion of the Youth. Challenges and opportunities of programmes 
and policies in three different contexts. Keynote address IMPALA-ESPANET International conference. 
“Building blocks for an inclusive society: empirical evidence from social policy research”. Luxembourg, 
April 18 & 19, 2013.
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Interview met Wilna Meijer over haar 
boek ‘Onderwijs, weer weten waarom’ 
Door: Mandy Talhout/Anne Kievitsbosch

Aangezien haar laatste boek, ‘Onderwijs, weer weten waarom’, al geruime tijd in de 
schappen ligt is het de hoogste tijd voor een nader gesprek met dr. Wilna Meijer over 
dit boek. 

Wilna’s opleiding en de aanleiding voor het schrijven van het boek ‘Perspec-
tieven op mens en opvoeding’

Wilna Meijer heeft op de kweekschool gezeten (wat tijdens haar studie de Pedago-
gische Academie is geworden) en studeerde daar in 1972 af als onderwijzeres. Ze 
wilde wel voor klas, had ‘hart voor  het onderwijs’, maar ze wilde niet stoppen met 
studeren. Ze ging  daarom Algemene Pedagogiek studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Toen ze 
voorspoedig haar kandidaats behaalde (bachelor) en op weg daarheen ‘voor het vak was gevallen’, ging ze 
toch maar doorstuderen voor haar doctoraal (nu: de master). 

In de eerste jaren van haar studie werkte ze af en toe  als invalkracht in het basisonderwijs (in de gemeente 
Groningen). In de doctoraalfase had ze in feite al een halve baan met verschillende assistentschappen in 
onderzoek en onderwijs in de propedeuse pedagogiek en bij de afdeling Algemene Pedagogiek. Na haar 
afstuderen in 1979 heeft ze jarenlang het vak Pedagogische Antropologie gegeven aan studenten MO-B 
Pedagogiek (1e graads / bevoegd voor het VO en HBO) bij de Noordelijke Leergangen in Zwolle. Wilna 
zegt hierover: “Pedagogische Antropologie was het eerste vak dat ik gaf. Dit was erg leuk en ik ontdekte 
dat daar geen literatuur meer voor te krijgen was. In de pedagogiek draaide het in die tijd meer om weten-
schapstheoretische discussies tussen een empirisch-wetenschappelijke en een maatschappij-kritische 
benadering.. De geesteswetenschapelijke pedagogiek - met aandacht voor pedagogische antropologie en 
ook met haar directe praktijkbetrokkenheid - waren uit de mode en er was geen literatuur voor het vak dat 
ik moest geven. Na een aantal jaren college geven in Zwolle was dat voor mij de aanleiding om er zelf een 
boek voor te schrijven: perspectieven op mens en opvoeding.” Dit boek kwam in 1984 uit. Intussen was 
ze in 1983 ook gepromoveerd – haar anderhalve baan bij Algemene Pedagogiek aan de RuG gaf daar de 
ruimte voor. ‘Perspectieven op mens en opvoeding’ werd een succes: het is in de afgelopen 30 jaar steeds 
herdrukt. Wilna heeft zo voor het eerst collegestof omgezet in een studieboek, iets wat een rode draad in 
haar carrière is. 

Hoe het verder ging… 

Na dit eerste boek volgden er meer, zoals ‘Algemene pedagogiek en culturele diversiteit’. Dit was de 
opbrengst van jaren college geven in Utrecht (het vak Cultuurpedagogiek). Na weer een aantal jaren 
college te hebben gegeven in Groningen (het vak Theoretische Pedagogiek in de propedeuse), verscheen 
het boek ‘Stromingen in de pedagogiek’. Later werkte Wilna ook nog aan de Universiteit Gent (België); 
van 2006 tot eind 2009 combineerde ze een halve baan in Gent met een halve baan aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Net als eerder in Utrecht en in Groningen wilde ze in Gent voor het vak Fundamentele 
pedagogiek (de ‘Vlaamse’ aanduiding voor wat hier Theoretische Pedagogiek heet) in de universitaire 
studie Pedagogiek ook een nieuwe opzet ontwikkelen.  “Ik wilde voor mezelf ook weer wat leren, fris 
blijven. Wat zijn de inzichten vanuit de klassieke pedagogische traditie die ik vandaag de dag nog de 
moeite waard vind en kan ik mensen ervan overtuigen dat ze de moeite waard zijn? Door met actuele 
voorbeelden uit de media en actuele debatten te werken kun je die eventuele actuele zeggingskracht van 
klassieke pedagogische begrippen uittesten”. 

dr. Wilna Meijer

is universitair hoofddocent 
algemene en wijsgerige 
pedagogiek bij APW. 
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De weg naar ‘Onderwijs, weer weten waarom’

Toen haar dienstverband in Gent eind 2009 afliep, koos ze ervoor “om niet een hele maar een halve 
baan in Groningen te houden. Na Gent had ik weer het nodige liggen om een boek over te schrijven, 
maar de noodzaak viel een beetje weg, omdat ik toen ben opgehouden met de ‘grote hoorcolleges’ in 
de propedeuse. Nu is het onderwijs dat ik doe kleinschaliger met werkgroepen, scriptiebegeleiding, en 
dergelijke. Ik wilde meer tijd om met mijn neus in de boeken en achter het bureau te zitten. En ik wilde 
dit keer geen studieboek schrijven - al wilde ik zeker wel een boek schrijven met praktische relevantie.” 
Dit resulteerde in 2013 in het boek ‘Onderwijs, weer weten waarom’. Wilna vertelt hierover dat dit boek 
is geschreven “voor de Nederlandse leraar, schoolleider, ouders, politici, algemeen pedagogen.. eigenlijk 
voor iedereen die interesse heeft in het onderwijs – een breed publiek dus. Het is geschreven vanuit een 
eigen betrokkenheid, wat ik belangrijk ben gaan vinden in die dertig jaar Algemene Pedagogiek. Het is 
geen studieboek, maar een boek over de actualiteit en een bijdrage aan een actueel debat.” 

Op de vraag “Wat moet het boek met mensen doen?” antwoordt Wilna: “Het moet mensen aan het 
denken zetten. Ik krijg veel respons uit de onderwijswereld. Leraren die zich erin herkennen en zich 
gesterkt voelen in waar het eigenlijk om gaat in het onderwijs; het weer weten waarom. Niet alleen maar 
gericht op de prestatiecultuur voor leerlingen en voor scholen. Dit brengt een cultuur van gehaast en 
gejakker en het altijd vooruit moeten kijken in de school. Belangrijk is juist wat nu aan de orde is en 
daar gezamenlijk aandacht voor hebben (leraren en leerlingen) en daar ook de tijd voor krijgen (van 
het management). Door die mogelijkheid zich ergens in te verdiepen en zich op de zaak te concentreren 
kunnen leerlingen hun eigen mogelijkheden en voorkeuren leren kennen en ontwikkelen. De school moet 
de tijd en ruimte bieden om dit te ontdekken en om je blik te verbreden.” 

Misschien zijn we te ver doorgeschoten in de prestatiecultuur, iets wat schoolbestuurders en 
beleidsmakers tegenwoordig soms ook aangeven. Wilna geeft aan dat ze daar ook een welwillen oor 
vindt. “De ware pedagogische geest van het onderwijs –het doorgeven van je vakkennis en van je liefde 
voor een vak – lijkt verdreven te worden. De ruimte om je ergens in te verdiepen en je te vormen. En 
niet alleen maar hoog scoren op die ene toets.” Deze prestatiedruk is volgens Wilna ook terug te zien in 
de voor- en vroegschoolse educatie: “Wat je veel beter kunt bieden is een rijke culturele omgeving, en 
daarbinnen het vrije spel de ruimte bieden. Een omgeving waar het gonst van spelletjes en opzegversjes, 
waar veel verhalen worden verteld en wordt (voor-)gelezen. Waar geen training is op letterkennis en 
andere technische leesvoorwaarden (na een jaar zoveel letters moeten kennen) – want wat is letterkennis 
waard voor wie nog niet weet wat lezen is? Niet een programma moet centraal staan, maar een rijke 
(leer)omgeving met goed geschoolde leidsters die zien waar kinderen aan toe zijn, en die het individuele 
kind dat kan bieden en daarin verder stimuleren – persoonlijker en meer op maat dan een voor iedereen 
bedoeld programma.”

Onderwijs, weer weten waarom (2013) door dr. Wilna Meijer. ISBN: 9789088504112,176 
pagina’s. Prijs: € 19.90. 

In het onderwijs van vandaag gaan verschoolsing en ontscholing paradoxaal genoeg 
hand in hand. Verschoolsing van het leven van kinderen, bijvoorbeeld in de voor- 
en vroegschoolse educatie van peuters en kleuters. Ontscholing van de school, 
bijvoorbeeld in de brede school en de ‘verlengde schooldag’. Beide ontwikkelingen 
hebben het besef uitgehold van waar het op school eigenlijk om gaat en om moet 
gaan. Weer weten waar we scholen voor hebben: met behulp van klassieke pedago-
gische inzichten maakt dit boek dat duidelijk. De actualiteit van dat klassieke 
gedachtegoed is groot, niet het minst door het kritische contrast met de ook het 
onderwijs regerende ideologie van de markt-economie (SWPbook.com). 



April 2014  |  AAPW Nieuwsbrief  |  18

Lijst met Masterscripties APW 2012 - maart 2014
Door: de Redactie

Voor bachelor studenten, of studenten die net met de master begonnen zijn, is de Masterscriptie iets ongrijp-
baars; een groots onderdeel van je studie waarmee je laat zien wat je al die jaren geleerd hebt. Ook wel 
genoemd: de Masterproef. Daarom ook niet onbegrijpelijk dat er nog wel wat druk ligt op het kiezen van 
een goed onderwerp. Maar de opleiding APW is dusdanig breed: in welke onderwerpen kun je nu eigenlijk 
afstuderen? 

In de vorige nieuwsbrief stond een overzicht van de APW scripties (Jonge Kind / Jeugd / Lifelong Learning) 
tussen 2011-2012, hieronder de aanvulling van 2012 tot maart 2014. Bij het zien van de lijst met Master-
scripties is het duidelijk dat het bij de opleiding APW om een breed scala aan onderwerpen gaat. 
Deze lijst dient als naslagwerk voor masterstudenten die op zoek zijn naar een onderwerp. Ook voor alumni 
kan deze lijst interessant zijn. De lijst laat zien welke onderwerpen op het moment behandeld worden binnen 
de opleiding.

Wellicht wil je meer weten over een van de onderwerpen? Indien je contact wilt opnemen met een van de 
auteurs, mail ons dan via aapw@rug.nl voor verdere contactgegevens. 

Elsdijk, F.(2012). Connecting students dreams with job market realities.

Eggen, W.(2013). De OTS in het belang van het kind?

Jonker, M.(2013). Interactie op het kinderdagverblijf, een onderzoek naar de kwaliteit van de interactie-
vaardigheden van pedagogisch medewerkers.

Hoek, A., op de (2013). Ik moest komen van mijn coach. Een studie naar de individuele leerlingbege-
leiding van Student Advies & Begeleiding aan het Landstede mbo te Harderwijk.

Huisman, I.M.(2013). Ondersteuningswensen van ouders met een adoptiekind.

Kinds, C.(2013). Jongerenparticipatie in de gemeente Tynaarlo

Meindertsma, S.(2013).“De moraal van het verhaal”. Pesten in kinderboeken vanaf 1970 tot heden in 
verhouding tot het discours over pesten.

Valkengoed, B.A.M.J.W., van (2013). “MBD”: een vergaarbakdiagnose. Een onderzoek naar opkomst, 
bloei en ondergang van het label “MBD” voor onrustige kinderen, 1955 - 1990.

Meijer, A.A.(2013). Een kwalitatief onderzoek naar de visie van gastouders op professionaliteit in de 
gastouderopvang

Bekmann, I.(2013). Opvoeding in verandering. Opvoedingsondersteuningsprogramma’s vanaf de jaren 
‘80 tot 2013.

Klatter, S.J.(2013). Tough Love.Exploratory research on mentoring and guidance of young-adults at risk in 
making the transition to the workforce at Workforce Opportunity Services in New York City, the United 
States.



April 2014  |  AAPW Nieuwsbrief  |  19

Kievitsbosch, A.F.(2013). Samen jong zijn in Noord-Nederland: Een kwalitatief onderzoek naar het 
groepsleven van jongeren uit Noord-Nederland in de jaren 1930-1964.

Meijssen, M.J.G.(2013).Passend Onderwijs: past het de leerkracht? Onderzoek naar de behoeften van 
leerkrachten aan professionalisering ten behoeve van het Passend Onderwijs

Postma, M.E.(2013).Pedagogisch werk in het ziekenhuis.

Smeenge, H.G.(2013). Gezondheid, Flexibiliteit, Duurzame inzetbaarheid! Duurzame inzetbaarheid 
binnen Enexis. Een exploratief onderzoek.

IJdens, N.S.(2013). Tough Love.Exploratory research on mentoring and guidance of young-adults at 
risk in making the transition to the workforce at Workforce Opportunity Services in New York City, the 
United States.

Aarden, E.S.H.(2013). Geloof, Hoop, Beterschap. Een exploratief onderzoek naar de zorg voor mensen 
met GHB-afhankelijkheid.

Palsma, G.A.(2013). Effecten van het Techniek Toernooi Noord.

Hous-Hinke, W.(2013). Ik ben bruin, wie ben jij? De zelfbeleving en identiteitsontwikkeling van multi-
etnische kinderen van kleur.

Vereecken,V.(2013). Wáár is dat feestje? Hier is dat feestje! Een 
onderzoek naar de beweegredenen van jongeren om al dan niet een 
bezoek te brengen aan Project X in Haren en wel of niet in Haren te 
blijven tijdens de rellen.

Lok, S.(2013). Responsibility, it is?! Over de opvoedingsverant-
woordelijkheid van ouders tijdens de opvoedingssituatie rondom 
Project X Haren.

Jorritsma, E.(2013). Your Child Only Lives Once. Over eventuele 
visieverschillen tussen de huidige generatie volwassenen en 
jongeren met betrekking tot de aanwezige jeugd bij Project X Haren.

>> Zie ‘Mastersscriptie in de Spotlights’ op de volgende pagina! 

Belle, R.V., van (2013). (V)erken je nieuwe generatie. Een kwalitatief onderzoek naar de match tussen het 
HR beleid van werkgevers binnen het Haven en Industriecomplex Rotterdam en de arbeidsmotieven van 
starters.
 
Hollander, M.J.C.(2013). Subjectieve ervaring en transformatief leren. Een onderzoek met NLP technieken 
als methodiek, om transformatief leren op momenten van subjectieve ervaring in coachingsessies te 
kunnen observeren.

Rosmalen, S., van (2014). Een nieuwe visie op leren. Een exploratief onderzoek naar welke factoren van 
levenslang leren en self-efficacy een rol spelen bij het al dan niet onderschrijven van een nieuwe visie op 
leren.

Tolj, A.(2014). Het samenspel van jongens en meisjes in de leeftijd van anderhalf- tot vier jaar.
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In the Spotlights: Masterscriptie over Project X
Door: Elbrich Jorritsma

Elbrich Jorritsma studeerde vorig jaar af met een interessant masterthesisonderzoek naar de gebeurtenis 
‘Project X’ die in september 2012 in het Groningse Haren plaatsvond. Hieronder beschrijft Elbrich kort wat er 
die bewuste dag in Haren is gebeurd, hoe en wat ze precies onderzocht heeft en wat de opvallende uitkomsten 
zijn van haar onderzoek. 

Een vijftienjarig meisje uit Haren wilde naar eigen 
zeggen een verjaardagsfeestje organiseren en 
nodigde een paar vriendinnen uit via Facebook. 
Bij het maken van de uitnodiging, vinkte ze 
per ongeluk iets verkeerds aan en had ze een 
‘openbaar event’ op Facebook aangemaakt. Dit 
event, ‘Project X’ genoemd naar de gelijknamige 
film, kreeg in een rap tempo veel aandacht onder 
jongeren en (social) media. Naar schatting zijn 
er uiteindelijk tussen de drie- en vijfduizend 
mensen naar Haren gekomen, waarbij vanaf een 
uur of negen de sfeer omsloeg van een positieve 
sfeer naar een gewelddadige sfeer. Er ontstonden 
rellen: ruiten van winkels en huizen werden 
ingegooid en tuinen werden vernield. Ook werd 
er door sommige jongeren geweld gebruikt tegen 
de aanwezige politie en ME.

Na het plaatsvinden van deze gebeurtenis in 
Haren ben ik samen met drie medestudenten 
bijeen gekomen om te bespreken of deze casus een 
interessant onderwerp zou kunnen vormen voor 
onze masterthesis. Deze bijeenkomst vond plaats 
onder leiding van prof. dr. Greetje Timmerman, 
die ons met haar enthousiasme nog gedrevener 
wist te krijgen. Verschillende brainstormsessies 
hebben geresulteerd in vier onderzoeksvragen 
omtrent de jongeren en/of ouders die betrokken 
waren bij Project X Haren. Zo is er onder andere 
onderzocht wat de redenen voor jongeren waren 
om Project X te bezoeken, welke rol de sociale 
media hierin heeft gespeeld en in hoeverre 
ouders verantwoordelijkheid hebben genomen in 
de opvoeding omtrent Project X in Haren. Mijn 
onderzoek richtte zich erop in hoeverre ouders 
en jongeren een verschillend beeld hebben van de 
jongeren die bij Project X aanwezig waren. Om 
een antwoord op de onderzoeksvragen te krijgen 
hebben we er voor gekozen om kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek te combineren. Zo hebben 
we 844 enquêtes afgenomen onder jongeren 
verspreid over vijf scholen in 

Noord-Nederland. Deze middelbare scholen 
(Wolvega, Haren & Meppel) en scholen uit het 
Middelbaar Beroepsonderwijs (Leeuwarden 
& Groningen) reageerden enthousiast op ons 
onderzoek en waren bereid om ons te ontvangen 
voor het afnemen van de vragenlijsten. Daarnaast 
hebben we 30 jongeren en 31 volwassenen op 
semi-gestructureerde wijze geïnterviewd om 
meer verduidelijking en verdieping van de 
gegeven antwoorden te krijgen. 

De gehanteerde onderzoeksopzet heeft er 
voor gezorgd dat we een ruime hoeveelheid 
aan resultaten hebben verkregen waarmee we 
antwoord konden geven op de onderzoeksvragen.

Een belangrijke uitkomst van mijn onderzoek is 
dat ouders positiever dan jongeren denken over 
de aanwezige jeugd tijdens het Project X-feest 
(14.00-20.30), zolang de sfeer in het dorp positief 
was en er nog geen sprake was van ongeregeld-
heden. Echter, vanaf het moment dat er rellen 
uitbraken in Haren, verandert dit relatief positieve 
beeld van ouders. Een significant verschil geeft 
aan dat de volwassenen ten opzichte van jongeren, 
vaker vinden dat de aanwezige jeugd tijdens de 
rellen te ver is gegaan. Dit resultaat laat zien 
dat volwassenen een negatiever beeld hebben van 
de aanwezige jeugd tijdens de periode van rellen 
in Haren. 

Verder is het opvallend dat ouders wel achter de 
keuze van jongeren staan om een gebeurtenis als 
Project X te bezoeken, ongeacht of het hun eigen 
kind is of niet. Daarnaast kan worden gesteld 
dat het opvallend is dat ouders de keuze van 
jongeren begrepen om naar Haren af te reizen, 
ook al werd dit door de autoriteiten afgeraden. 
Met andere woorden, ouders delen niet alleen de 
leus van jongeren: You Only Live Once (YOLO), 
maar vinden zelf ook dat hun kind alles moet 
meemaken: Your Child Only Lives Once.
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Terugkijken op AAPW activiteiten
Door: Nikki van Krieken

AAPW Borrel 

Donderdag 13 maart vond de eerste AAPW 
borrel van 2014 in de Minnaar plaats. Het was 
een geslaagde borrel waarbij zowel verschillende 
alumni als masterstudenten aanwezig waren. 
Tijdens de borrel was er voor de aanwezigen de 
gelegenheid om kennis te maken met elkaar, te 
netwerken, werkverhalen te delen en afstudeerer-
varingen uit te wisselen. Daarnaast is er met 
elkaar gebrainstormd over verschillende vragen 
die bij ons netwerk spelen. Wanneer moeten 
AAPW activiteiten plaatsvinden? Wat zijn leuke 
invullingen voor activiteiten? Hoe kunnen we 
alumni zo goed mogelijk bereiken? Naast veel 
gezelligheid is er dus ook meegedacht over 
mogelijkheden voor AAPW. Heb jij ook goede 
ideeën? Laat het ons dan weten en stuur een 
mailtje naar aapw@rug.nl. 

Speeddaten met Odiom

Vanaf september 2012 is er vanuit ODIOM, 
studievereniging Pedagogische Wetenschappen 
en Onderwijskunde, door Laura Hoogcarspel en 
Milou Prick ‘Structuur Alumni’ opgezet. Structuur 
Alumni richt zich op afgestudeerde ODIOMleden 
met als doel met elkaar in contact te blijven en een 
netwerk van oud-studenten orthopedagogiek, 
pedagogische wetenschappen en onderwijskunde 
te creëren. Op 14 februari 2013 organiseerde 

Structuur Alumni de activiteit ‘speeddaten met 
alumni’ in eetcafé Het Pakhuis in Groningen. 
ODIOMleden kregen de gelegenheid om alumni 
het hemd van het lijf te vragen over hun 
werkzaamheden of andere mogelijkheden na het 
afstuderen. Omdat AAPW alle activiteiten voor 
alumni van de opleiding Algemeen Pedagogische 
Wetenschappen belangrijk acht, werd er door ons 
een bezoek gebracht aan deze speeddateavond. 

Na een korte introductie van de aanwezige alumni 
kregen alle studenten 7 minuten per alumnus 
de tijd om hun vragen op hen af te vuren. De 
twee aanwezige Alumni APW zijn werkzaam als 
salesmanager voor Nanny Service Nederland en 
als ADL-assistent en ambulant begeleidster bij 
RENN4.De jonge alumni werden erg enthousiast  
wanneer zij over hun tijd na het afstuderen 
vertelden; de studenten hingen aan hun lippen. 
Vragen als ‘welke functie heb je? Heb je eerst een 
andere functie binnen de organisatie vervuld? 
Sluit de opleiding goed aan op het werkveld? En 
hoe zijn je collega’s?’ rolden over de tafels. Alumni 
vertelden aan de hand van voorbeelden over hun 
eerste ervaringen. Zo wordt door een van de 
alumni het diagnosticeren van kinderen als erg 
interessant en leerzaam ervaren. ‘Ik ben elke keer 
benieuwd waar bepaald gedrag vandaan komt, 
het is alsof ik een puzzel aan het oplossen ben’. 
Ook wordt het veelzijdige contact met ouders, 



Algemene pedagogiek ~ Opvoeding en onderwijs zijn continu in ontwikkeling. Ontwikkelingen vragen om structuur. Bij de 
richting algemene pedagogiek gaat men uit van de preventieve aanpak. Er worden ontwikkelingen geconstateerd binnen het 
gezin of in het onderwijs die niet altijd even positief zijn. Je kunt dan nadenken over de manier waarop deze ontwikkelingen 
opgevangen kunnen worden en welke professionals je daarbij kunt inzetten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet 
in het onderwijs, of ontwikkelingen op brede scholen en in centra voor jeugd en gezin. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld 
obesitas bij kinderen. Dit is een maatschappelijk probleem dat te maken heeft met leefstijl en voeding, en dat momenteel een 
hot item is. Als pedagoog kun je een rol van betekenis spelen door bijvoorbeeld voor scholen een voorlichtingsprogramma 
te maken. Ook richt je je op de oudere burgers (18+) in de maatschappij. Een onderwerp dat hierbij zeker aan bod komt is 
de vergrijzing. Wat bied je de ouder wordende burgers om hen toch een volwaardig lid van de samenleving te laten blijven? 
Maar ook het begeleiden vanvolwassenen die weer terug naar de arbeidsmarkt moeten en het laten integreren van allochtonen 
komt aan bod. Het gaat om groepen die hulp of begeleiding nodig hebben om te voorkomen dat ze achtergesteld raken ~ 
(brochure pedagogische wetenschappen 2012 - 2013, augustus 2011). Algemene pedagogiek ~ Opvoeding en onderwijs zijn 
continu in ontwikkeling. Ontwikkelingen vragen om structuur. Bij de richting algemene pedagogiek gaat men uit van de 
preventieve aanpak. Er worden ontwikkelingen geconstateerd binnen het gezin of in het onderwijs die niet altijd even positief 
zijn. Je kunt dan nadenken over de manier waarop deze ontwikkelingen opgevangen kunnen worden en welke professionals je 
daarbij kunt inzetten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet in het onderwijs, of ontwikkelingen op brede scholen en 
in centra voor jeugd en gezin. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld obesitas bij kinderen. Dit is een maatschappelijk probleem 
dat te maken heeft met leefstijl en voeding, en dat momenteel een hot item is. Als pedagoog kun je een rol van betekenis 
spelen door bijvoorbeeld voor scholen een voorlichtingsprogramma te maken. Ook richt je je op de oudere burgers (18+) in 
de maatschappij. Een onderwerp dat hierbij zeker aan bod komt is de vergrijzing. Wat bied je de ouder wordende burgers om 
hen toch een volwaardig lid van de samenleving te laten blijven? Maar ook het begeleiden vanvolwassenen die weer terug naar 
de arbeidsmarkt moeten en het laten integreren van allochtonen komt aan bod. Het gaat om groepen die hulp of begeleiding 
nodig hebben om te voorkomen dat ze achtergesteld raken ~ (brochure pedagogische wetenschappen 2012 - 2013, augustus 
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Prijsvraag Naam 
AAPW! 

Per september 2014 gaat de naam 
van de masteropleiding APW 
gewijzigd worden naar: Masterop-
leiding Pedagogiek. Dit betekent 
ook dat de naam van ons net werk 
gaat wijzigen. We vragen jullie mee 
te denken over een nieuwe naam 
voor ons netwerk. Stuur voor 1 
juni 2014 je ideeën naar aapw@
rug.nl en de beste inzending krijgt 
van ons een leuke prijs! 

kinderen en opvoeders als een leuk onderdeel 
binnen het pedagogisch werkveld genoemd. 

Maar naast het enthousiasme dat de alumni 
uitstraalden, werd ook duidelijk dat zij bewust 
zijn van de tijd waarin zij bij een werkgever 
worden aangenomen als jonge pedagogen. 
Zullen contracten worden verlengd? Zal 
hun functie worden wegbezuinigd? Tevens 
luidde er vanuit de alumni veel beklag over 
het geringe aantal vacatures binnen de 
pedagogische en onderwijskundige sector. De 
alumni benadrukten daarom ook het belang 
van netwerken en bijscholing. Zo legde een 
alumnus onderwijskunde aan een student het 
belang van LinkedIn uit. ‘In deze tijd moet 
je assertief zijn. Mensen bellen, organisaties 
benaderen en meeloopdagen organiseren’. 
Met trots vertelde deze alumnus dat zijn 
LinkedIn profiel behoort tot de 10% meest 
bekeken profielen van de wereld. ‘Wanneer er 
een vacature vrijkomt, dan sta je in de kijker’. 
Een andere alumnus vertelde ook over het 
belang van netwerken. Ondanks dat ze twee 

masteropleidingen heeft afgerond, te weten 
Onderwijskunde en Algemeen Pedagogische 
Wetenschappen, heeft het een tijd geduurd 
voordat zij aan het werk kon. ‘Wanneer je ook 
solliciteert op MBO of HBO functies krijg je al 
snel te horen dat je “te slim” of “overgekwalifi-
ceerd” bent’.

Naast de uitwisseling van deze serieuze 
werkgerelateerde onderwerpen waren de 
alumni natuurlijk ook nog nieuwsgierig naar 
het studentenleven, waar zij kort geleden 
afscheid van hebben moeten nemen. Onder 
het genot van hapjes en drankjes praatten 
de studenten en alumni nog gezellig na en 
iedereen leek erg tevreden na afloop van deze 
informatieve speeddateavond. 

Lijkt jou dit ook wel wat, om studenten 
Pedagogische Wetenschappen te vertellen over 
jouw werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens 
een speeddateavond of een actualiteitencol-
lege? Neem dan contact op met het bestuur 
van AAPW via: aapw@rug.nl. 


