
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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Algemene pedagogiek ~ Opvoeding en onderwijs zijn 
continu in ontwikkeling. Ontwikkelingen vragen om 
structuur. Bij de richting algemene pedagogiek gaat men 
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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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Door de Voorzitster
Beste Alumni Algemeen Pedagogische Wetenschappen en andere AAPW-nieuwsbrieflezers, 

Het is alweer een jaar geleden dat wij onze laatste nieuwsbrief uitbrachten. Voor ons is het jaar voorbij 
gevlogen. Geldt dat voor jullie ook zo? Afgelopen jaar was onder andere het jaar dat het vierhonderdjarig 
bestaan van de RuG met grootse activiteiten werd gevierd. In onze vorige nieuwsbrief hebben we hier ook 
aandacht aan besteed. Nu, een jaar later en de universiteit dus ook weer een jaartje ouder, presenteren wij 
jullie onze derde AAPW-nieuwsbrief met daarin weer veel nieuws vanuit de opleiding en activiteiten van 
alumni.

We willen graag beginnen we met het voorstellen van ons nieuwe bestuurslid Nena Hageman. Vanuit het 
bestuur zijn we druk bezig om het netwerk steeds meer vorm te geven en Nena komt vol enthousiasme 
ons team versterken. Wanneer jij als alumnus ook goede ideeën hebt voor ons netwerk, schroom dan niet 
om het ons te laten weten. Middels het alumninetwerk streven we naar een beter en duurzamer contact 
tussen alumni onderling en tussen alumni en de opleiding. Alle tips en trucs voor het verder ontwikkelen 
van ons netwerk zijn van harte welkom.

De nieuwsbrief die voor jullie ligt, staat weer bomvol interessante artikelen. Zo stelt Femke Nijdam jullie 
op de hoogte over de Academic Learning Communities die dit jaar zijn gestart in het eerste jaar van de 
opleiding. Vervolgens schrijft Anne Kievitsbosch over de samenwerking tussen het tijdschrift TROTS en 
de opleiding, waarbij het drie-generatieonderzoek van Greetje Timmerman centraal staat. Jelena van der 
Wal bericht ons vanaf de andere kant van de wereld over de uitdaging die zij is aangegaan: afstuderen in
Australië. Na het verhaal van Jelena komt Gideon de Jong aan het woord en vertelt ons over zijn 
promotietraject.

In de vorige nieuwsbrief promootten we het boek ‘Over Professoren’ wat toen net uitgekomen was.
Inmiddels hebben al velen dit boek gelezen. Mineke van Essen, een van de auteurs, informeert ons op 
een mooie wijze over dit gedenkboek. Vervolgens recenseren alumni Milou Smit en Marieke Stuurwold 
‘Over Professoren’. En alsof de nieuwsbrief nog niet gevuld genoeg is, hebben we ook nog een verslag 
van de oratie van Jacques Zeelen geschreven door Diana van Bergen, het publicatieoverzicht vanuit de 
opleiding van afgelopen jaar en sluiten we af met het onderzoek naar de zomerscholen, geschreven door 
Sytske Faber.
We wensen jullie veel leesplezier met de derde editie van onze AAPW-nieuwsbrief!

Nikki van Krieken, voorzitter AAPW

WIj heten nena hageman Welkom als nIeuW bestuurslId 
van aaPW! 
Nena Hageman studeerde in 2008 af in de richting van het Jonge Kind en Lifelong Learning. 
Na de master Algemeen Pedagogische Wetenschappen is ze gaan werken bij de vakgroep 
Ontwikkelingspsychologie binnen dezelfde faculteit. In deze functie heeft ze meegewerkt 
aan een onderzoek naar het herkennen en stimuleren van wetenschap- en techniek talent 
bij jonge kinderen. Vervolgens volgde een uitstap naar de Hanzehogeschool waar ze 
gewerkt heeft als docent binnen de Sociale Academie voor de opleidingen SPH en MWD. 

Na deze uitstap is ze weer teruggekomen op het ‘oude nest’, want sinds vorig jaar werkt ze bij Pedagogische 
Wetenschappen als docent en als junior onderzoeker voor het project ‘Goud Gezonde Jeugd’. Daarnaast 
heeft ze vrijwilligerswerk gedaan bij het CJG in de wijk Beijum. In deze verschillende functies heeft Nena 
kennis opgedaan over de ontwikkelingen op zowel wetenschappelijk gebied als over de ontwikkelingen in de 
praktijk en ze interesseert zich dan ook in het versterken van de verbinding tussen wetenschap en praktijk. 
Deze verbinding is ook relevant voor het alumninetwerk van APW. Vandaar dat ze erg gemotiveerd is om 
aan de slag te gaan!
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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 

nIeuWs vanuIt de masteroPleIdIng aPW
aCademIC learnIng CommunItIes 
Door Femke Nijdam, MSc. (tutor ALC)

Met ingang van studiejaar 2014-2015 
zijn de Academic Learning Communities 
ingevoerd in het propedeusejaar. Met 
ingang van studiejaar 2015-2016 zullen ook 
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 studenten, 
studenten die leren in kleine groepen. 
Maar wat maakt een leergemeenschap 
academisch? Een wetenschappelijke 
opleiding wil studenten een academisch 
curriculum bieden, dat wil zeggen 
onderzoeksgebonden onderwijs. Binnen 
dat onderwijs staat onder andere het 
kennis maken met onderzoek, zelf leren 
onderzoek doen, de waarde van de kennis 
die onderzoek 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, onderwijs en onderzoek 
en het leren reflecteren op relaties tussen 
vakinhoud en (onderzoeksmethoden). 

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

met een vakoverstijgende opdracht. In deze 
opdracht (assignment) komen alle cursussen 
die de studenten de betreffende periode 
volgen terug. 

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 volgen 
ze dit studiejaar ALC’s.  Hiernaast volgt 
een verkorte versie van dat interview (voor 
het volledige interview zie de Nieuwsbrief 
Academic Learning Communities, nr. 4, 22 
juni 2015).
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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? 
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pedagogische wetenschappen 

‘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 observatie- 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 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 orthopedagogiek 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 fijn dat je in een relatief 
kleine, vaste jaargroep onder begeleiding van een 
vast tutorenduo 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 alle 
vakken wel iets herkent, ondanks dat dat dus 
nog meer zou mogen zijn”. Martine: “Ik vind de 
afsluitende discussiebijeenkomsten prettig. Dan 
ga je bijvoorbeeld discussiëren over wat voor 
onderzoeksopzet 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 voornamelijk 
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 alleen 
maar fijn, 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 formuleren, 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”.
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aandaCht voor het ‘drIe-generatIe-jeugd onderzoek’ In grootou-
der-tIjdsChrIft trots
Door Anne Kievitsbosch

Het drie-generatie-jeugd onderzoek, onder 
leiding van professor Greetje Timmerman, 
wordt al een groot aantal jaren door studenten 
Pedagogische Wetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd. Wellicht 
bij een groot aantal alumni al wel bekend; in dit 
onderzoek staat de jeugdbeleving van grootouder, 
ouder en kleinkind uit één familie centraal. Via 
een semigestructureerde interviewvragenlijst 
werd de respondent teruggevoerd naar zijn of 
haar jeugdperiode en hoe de vrije tijd besteed 
werd (of wordt) en met wie. Voor het tijdschrift 
TROTS, gericht op jonge grootouders, was dit 
onderzoek een aanleiding om een driedelige 
serie artikelen te plaatsen.

Inmiddels zijn twee van de drie artikelen 
gepubliceerd. In het eerste artikel is aandacht 
voor de modernisering van de samenleving, in 
welke mate dit het gezinsleven beïnvloedt en 
welke verschillen er zijn tussen vroeger en nu 
in de relatie grootouder-kleinkind. Uit de eerste 
resultaten van het onderzoek blijkt dat er nu 
meer ruimte is voor individuele keuzevrijheid 
en leefstijlen binnen het gezin dan vroeger; niet 
iedereen zit bijvoorbeeld nog gezamenlijk om 
zes uur ’s avonds aan tafel voor het eten (zoals 
vroeger wel vaak het geval was). De rol die het 
gezin heeft in het leven van jongeren blijft wel 
onveranderd van belang; een veilige omgeving 
waarin het kind zichzelf kan zijn en zich thuis 
voelt. Hierbij is de relatie met de grootouders ook 
belangrijk. Grootouders zijn – meer dan vroeger 
– steeds actiever betrokken bij de gezinnen van 
hun kinderen en dus ook bij hun kleinkinderen, 
waardoor de band tussen grootouder en 
kleinkind vergroot kan worden.

Het tweede artikel over het drie-generatie-
jeugd onderzoek, gericht op de interesse 
van kleinkinderen in het (jeugd)leven van 
hun grootouders,  sluit hier goed bij aan. 
Grootouders vertellen zelf niet altijd even veel 
over hun (jeugd)leven aan hun kleinkinderen, 
omdat soms gedacht wordt dat zij daar weinig 

interesse voor hebben. Uit eerste resultaten van 
het onderzoek blijkt dat regelmatig het tegendeel 
het geval is: jongeren die hun eigen opa of oma 
hebben geïnterviewd vonden dit vaak zeer 
interessant. Ook werd weleens na afloop van 
het interview met de grootouders rondgereden 
om belangrijke plaatsen uit het (jeugd)leven 
opnieuw te bezoeken. Anderzijds leidden de 
interviews ook tot meer besef van het kleinkind 
van de omstandigheden waarin grootouders 
opgroeiden, bijvoorbeeld wanneer opa of oma 
zijn of haar jeugdfase in de Tweede Wereldoorlog 
heeft beleefd.

Het derde artikel moet nog verschijnen in 
het volgende nummer van TROTS (te koop 
vanaf 19 juni) en is gericht op de meningsvor-
ming van grootouders en kleinkinderen en de 
waarde die kleinkinderen daaraan hechten bij 
het maken van belangrijke keuzes. De artikelen 
zijn tot stand gekomen in samenwerking met 
een journaliste die telefonische interviews heeft 
gehouden met Greetje Timmerman. Anne 
Kievitsbosch heeft een bijdrage geleverd door 
data van het drie-generatie-jeugd onderzoek 
op verschillende onderwerpen te analyseren. 
Daarnaast is Nikki van Krieken bevraagd over 
hoe grootouders en kleinkinderen met elkaar 
kunnen communiceren en over hoe je kinderen 
kan prikkelen om zich te interesseren voor het 
leven van de grootouder, wat de band tussen 
beiden kan versterken. In het tweede en derde 
artikel geeft Nikki grootouders praktische tips. 

Benieuwd naar deze reeks artikelen? Neem dan 
een kijkje in het tijdschrift TROTS!  
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masterstudent aan het Woord: jelena van der Wal

Toen ik het schakelprogramma voor de master Pedagogische Wetenschappen startte, had ik niet gedacht 
dat ik op dit moment in Sydney zou zijn om mijn scriptie te schrijven. Maar de drang om werkervaring 
op te doen in het buitenland en het feit dat mijn vriend naar Sydney vertrok voor zijn PhD, maakte dat 
ik mijn opties ging bekijken. Via het internet stuitte ik op het Children and Families Research Centre 
aan Macquarie University in Sydney. Ik toonde mijn interesse in hun onderzoeksgebied in een mail 
aan Dr. Rebekah Grace en vroeg haar of ik in het kader van mijn scriptie bij zou kunnen dragen aan 
één van haar projecten. Omdat ik tijdens de zomervakantie mijn vriend op ging zoeken, heb ik een 
gesprek met haar kunnen plannen waaruit bleek dat we iets voor elkaar konden betekenen. Zij zocht 
een student voor een specifieke opdracht en ik was erg geïnteresseerd in dat onderwerp. Nadat mijn 
onderzoeksvoorstel was goedgekeurd en het verloop van mijn masterjaar was ingepland, stond het 
definitief vast: ik ga naar Sydney om mijn scriptie te schrijven! Ik moest echter wel eerst al mijn vakken 
afronden en de Australische bureaucratie zien te overleven... 

Het eerste semester was één van de drukste studieperioden die ik tot nu toe heb gehad. Naast het volgen 
van 35EC aan vakken moest ik ook fondsen en een visum aanvragen. Vooral het aanvragen van een 
visum vergt stapels papierwerk, redelijk wat nauwkeurigheid en heel veel geduld. Ik was ruim op tijd 
met de aanvraag, maar kreeg mijn visum pas in de eerste week van het tweede semester. Daardoor was 
het letterlijk een geval van visum ontvangen, ticket boeken en gaan met die banaan. Maar eenmaal in 
het vliegtuig liet ik dat stressvolle semester achter me, denkende aan de geweldige uitdaging die op me 
stond te wachten. 

De omschakeling van Nederland naar Australië is behoorlijk groot aangezien je met een enorme jetlag 
te maken krijgt. Gelukkig is dit van korte duur, in tegenstelling tot de omschakeling van de Nederlandse 
naar de Engelse taal. De eerste paar weken kon ik niet altijd de juiste woorden vinden waardoor het 
voeren van een gesprek langzamer verliep dan gewild en ik de mensen om mij heen niet volledig kennis 
kon laten maken met mij als persoon. Maar oefening baart kunst en dat geldt ook in dit geval. Inmiddels 
kom ik uitstekend uit mijn woorden, ook tijdens het schrijven van mijn scriptie. Sterker nog, ik merk 
momenteel dat ik moeite heb met het vormen van Nederlandse zinnen. 

De titel van mijn scriptie is ‘Young people’s perspectives on the strengths, challenges and 
needs of their disadvantaged community’. Het is de bedoeling dat deze informatie bekend gemaakt 
wordt aan de overheid in de hoop dat de hulpverlening in achterstandswijken beter zal aansluiten 
op de behoeften van de gezinnen die daar wonen. Uit wetenschappelijke literatuur is gebleken dat 
de zogenaamde “Photovoice” methodologie waarschijnlijk de meest geschikte methode is om de 
perspectieven van jongeren over hun achterstandswijk te onderzoeken. In het geval van mijn Photovoice 
onderzoek krijgen jongeren een wegwerpcamera om foto’s te maken van dingen die de krachten en 
uitdagingen van hun wijk representeren. Nadat de foto’s zijn ontwikkeld, neem ik individuele interviews 
af waarin ik jongeren bevraag over de foto’s die zij hebben genomen. Ik ben enorm enthousiast over 
deze methode en ik kijk er naar uit om het toe te passen. Ik verwacht dat het zowel voor de jongeren 
als voor mijzelf een hele leuke manier van onderzoek doen is. Zodra ik goedkeuring van de ethische 
commissie heb, ga ik naar de achterstandswijk Mount Druitt om daar mijn data te verzamelen. Ik ben 
heel erg benieuwd naar de jongeren, wat zij van de huidige omstandigheden in hun wijk vinden en naar 
het resultaat van de Photovoice methodologie. 
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Promovendus aan het Woord: gIdeon de jong

“A doctor in medicine, so you are a medical doctor?” Een vraag die maar geen 
eenduidig antwoord oplevert, en al helemaal niet in Colombia, het land waar ik van 
september 2013 tot april 2014 de laatste hand aan mijn proefschrift legde. Nu een 
vakantie, wederom, in Colombia doorbrengend, is mij door de alumnivereniging van 
APW gevraagd of ik wilde verhalen over mijn promotietraject. De uitdaging voor mij 
was dat dit op één A-4tje moest, niet omdat ik moeite heb tekst te produceren, eerder 
om to-the-point te komen. Mijn proefschrift beslaat niet voor niets meer dan 300 

pagina’s. Goed, ik doe hier een poging.

November 2014 promoveerde ik aan de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam 
op een proefschrift getiteld ‘Family Group Conferencing in public mental health care: A responsive 
evaluation’. In 2009 werd ik door Gert Schout – voormalig lector aan de Hanzehogeschool Groningen 
– gevraagd of ik een exploratief onderzoek wilde doen naar de mogelijkheden van Eigen Kracht-
conferentie (EK-c’s) in de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz). Jacques Zeelen had 
mij in 2006 tijdens mijn masteronderzoek van de studierichting APW-Volwasseneducatie (nu bekend 
als Lifelong Learning) aan Gert voorgesteld, die op dat moment bij Jacques en Max van der Kamp 
promoveerde op een onderzoek naar competentieontwikkeling in de OGGz. Toen Gert mij in 2009 
benaderde of ik voor hem wederom aan de slag wilde, was mij, evenals de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse bevolking, niets bekend over het fenomeen Eigen Kracht. Anno 2015 is dat wel anders. 
Sinds de premier in 2013 over de ‘participatiesamenleving’ verhaalde, is Eigen Kracht een ingeburgerde 
term geworden. Niet iedereen draagt, zoals onze premier, Eigen Kracht een warm hart toe. Samen 
met je eigen netwerk je problemen oplossen – daar waar het in Eigen Kracht om draait -  wordt al snel 
door criticasters in de neoliberale bezuinigingshoek geplaatst. Terwijl het juist ooit begonnen is om 
onteigende mensen het recht te geven om eerst zelf een plan te maken voordat de overheid ingrijpt – iets 
wat vooral in de OGGz van evident belang is. De OGGz biedt hulp aan mensen die de zorg uit de weg 
gaan die zij eigenlijk wel nodig hebben; een doelgroep die bekend staat onder de noemer ‘zorgmijders’. 
Aan het mijden van zorg liggen vaak negatieve ervaringen met de hulpverlening aan ten grondslag. 
Onze assumptie was dat juist de OGGz-doelgroep baat zou hebben bij EK-c’s, omdat hulpverleners hier 
een bescheiden rol innemen en zich dienstbaar opstellen aan het in de EK-c door de cliënt en diens 
sociaal netwerk opgestelde plan.
Nadat het exploratieve onderzoek wees op potentiële kansen van EK-c’s voor OGGz-cliënten, werd 
geld beschikbaar gesteld om voor 40 cliënten in de provincie Groningen gedurende 2 jaar EK-c’s te 
organiseren. Het evaluatieonderzoek naar het verloop en de opbrengsten van deze conferenties werd in 
september 2013 afgerond. In de tussentijd was Tineke Abma, professor cliëntenparticipatie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, benaderd als promotor. Samen met Gert nam zij de begeleiding op zich. 

Echter was ik in september 2013 niet voornemens om dit proefschrift in de Nederlands winterse 
omstandigheden te voltooien. Jacques bood mij, evenals in 2006, een geweldige uitvalsbasis, namelijk 
het koloniale Barichara, een dorp in de bergen van Santander, 300 kilometer ten noorden van Bogota. 
Ik kwam hier te wonen in de prachtige ‘mansion’ van de familie Almeyda. Het subtropische weer, de 
ruige bergen, de gastvrije mensen, en bovenal de hartelijke ontvangst bij UniSanGil – de plaatselijke 
universiteit waar ik simultaan aan het schrijven van mijn proefschrift docenten ging trainen in 

kwalitatief onderzoek – boden de condities zodat ik een jaar later succesvol 
mijn promotietraject heb weten af te ronden.

Ja, wat is dan een ‘doctor in medicine’. In mijn geval een psychiatrisch 
verpleegkundige die na de master APW-Volwasseneneducatie met enige 
toeval aan de Medische Faculteit van de VU promoveerde. Maar probeer 
dat maar eens in Colombia uit te leggen…

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 
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Prof. van essen over over Professoren

Door: Prof. Mineke van Essen 

Vorig jaar bestond de Groningse faculteit GMW een halve eeuw. Een paar jaar eerder 
was besloten om die gebeurtenis te markeren met een gedenkboek. Nu vallen er voor 
zo’n boek in principe drie varianten te bedenken: een plaatjesboek met wat los-vaste 
praatjes, een doorwrochte historisch-wetenschappelijke studie en iets er tussenin: 
wetenschappelijke verantwoord maar toch ook leuk om te lezen en te bekijken. De 
faculteit koos voor de gulden middenweg en vond als vorm ervoor het belichten van 
leven en werk van negen pionierende professoren, drie per facultaire studierichting. 

Bijkomend voordeel was dat zo ook de voorgeschiedenis van de faculteit in beeld zou kunnen komen, 
want de meeste uitverkoren  hoogleraren in de psychologie, de sociologie en de pedagogiek waren 
oorspronkelijk aangesteld binnen andere, al langer bestaande faculteiten, zoals letteren en wijsbegeerte 
of economie. Jammer van die opzet was weer wel, dat de drie allereerste hoogleraren in de gedrags- en 
maatschappijwetenschappen buiten de prijzen vielen: de nestor van de Nederlandse psychologie G. 
Heymans, diens opvolger  H.J.F.W. Brugmans die zowel de psychologie als de pedagogiek onder zijn 
hoede had,  en de hoogleraar sociologie H. Plessner.  

Het boek kreeg als titel Over Professoren, met een knipoog naar de in 1975 
verschenen sleutelroman van de bekende auteur Willem Frederik Hermans Onder 
Professoren , waarin hij zijn frustraties over zijn gefnuikte wetenschappelijke 
loopbaan als aardwetenschapper aan de RUG de vrije loop liet. In totaal werkten 
negen (oud)-medewerkers van de faculteit aan het gedenkboek mee. 

Drie van de negen beschreven professoren zouden nu ongetwijfeld BN’ers zijn 
geweest: de socioloog P.J. Bouman, de orthopedagoge W.J. Bladergroen en de 
onderwijskundige L. van Gelder. 

Pieter Bouman, die zowel economie als geschiedenis studeerde, maakte internationaal 
naam met toegankelijke historische cultuursociologische studies. Je zou hem ‘de 

Geert Mak van de 20ste eeuw’ kunnen noemen. Zijn bekendste boek 
werd Revolutie der Eenzamen uit 1953, dat in totaal 33 drukken beleefde en in negen talen 
werd vertaald.  Zijn faam bezorgde hem toegang tot de hoogste kringen, met inbegrip van 
het Koninklijk Huis. 

Het hebben van dit type invloedrijke netwerken deelde Bouman met Wilhelmina 
Bladergroen, van 1966-1978 Gronings eerste hoogleraar in de orthopedagogiek en eveneens 

een bekende van de Oranjes. Zij dankte haar roem niet zozeer aan publicaties, maar eerder aan haar 
oplossend vermogen bij leermoeilijkheden zoals dyslexie. Ook haar pleidooien voor het belang van spel 
en beweging voor kinderen maakte alom grote indruk. Met die boodschap verscheen ze regelmatig op 
de tv en in kranten en tijdschriften. 

De derde BN’er avant la lettre Leon van Gelder, tussen 1964 en 1981 de eerste Groningse professor 
in de onderwijskunde, moest het meer van progressieve politieke netwerken hebben. Zijn missie was 
het verbeteren van de onderwijskansen voor kinderen uit achterstandsmilieus. Deze socialistische 
onderwijsvernieuwer ging de geschiedenis in als de propagandist van de zogenaamde ‘middenschool’ 
ter vervanging van de eerste fase van het bestaande voortgezet onderwijs. Terwijl  in dat systeem het 
sociale milieu van het kind nog grotendeels de schoolkeuze bepaalde, bepleitte hij drie- of vierjarig 
voortgezet onderwijs voor alle kinderen na het basisonderwijs, waardoor met name kinderen uit 
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eenvoudige milieus langer tijd zouden krijgen om hun talenten te ontplooien. 

De overige zes hoogleraren uit het boek – de psychologen J. Th. Snijders, B.J. 
Kouwer en W.K.B. Hofstee, de pedagoog H. Nieuwenhuis, de sociologen I  
Gadourek en S. Lindenberg – timmerden maatschappelijke gezien minder aan 
de weg – wat niet betekent dat ze ook wetenschappelijk onder de maat bleven. 
Het tegendeel was misschien wel het geval. De indrukwekkendste levensloop 
uit het boek is die van de socioloog Ivan Gadourek, een Tsjechische student 
die in 1948 wegens de communistisch-Russische onderdrukking zijn vaderland 
ontvluchtte en vanaf 1958 de Groningse sociologie gaandeweg het methodologische gezicht gaf waarmee 
het nu internationaal aanzien heeft verworven. 
 
Naast de professoren komen in het boek ook gebeurtenissen aan de orde die veel stof deden opwaaien. Zo 
veroorzaakte in de jaren zeventig de toen querulante jonge wetenschappelijk medewerker Pim Fortuyn 
– dezelfde die in 2002 als politicus vermoord zou worden – binnen de studierichting sociologie veel 
turbulentie met zijn poging om een marxistische georiënteerd onderwijsprogramma van de grond te 
tillen. Bij psychologie vond in 1969 één van de vroegste democratiseringsacties van studenten en jonge 
wetenschappelijk medewerkers plaats. En de faculteit deed – laatste voorbeeld – in de jaren zeventig een 
vroege maar mislukte poging om in Friesland een geïntegreerde hogeschool van de grond te krijgen voor 
academisch èn HBO-onderwijs, waarmee ze de tijd ver vooruit was.  

Al met al biedt Over professoren een boeiend, spannend, in menselijke maat gegoten verhaal met veel 
illustraties over de geschiedenis van de Groninger gedrags- en maatschappijwetenschappen tussen 1964 
en vandaag. 

Mineke van Essen

Deze socialistische 
onderwijsvernieuwer 
ging de geschiedenis 

in als de propagandist 
van de zogenaamde 
‘middenschool’ ter 
vervanging van de 

eerste fase van het 
bestaande voortgezet 

onderwijs.

Over Professoren. Een halve 
eeuw psychologie, pedagogiek en 
sociologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. (red. Hilda Amsing 
& Mineke van Essen). Assen: 
Koninklijke Van Gorcum. 
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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 
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Door: alumna Marieke Stuurwold 
Over Professoren geeft ons een prachtig kijkje in 
de keuken van de Groninger faculteit Gedrags- 
en Maatschappijwetenschappen 
en laat ons kennismaken met een aantal van 
haar belangrijkste leermeesters. De redactie 
kiest voor een biografische vorm waarin 
verschillende auteurs negen ‘grootheden’ uit de 
drie studierichtingen pedagogiek, psychologie 
en sociologie bespreken. 

Het boek neemt als beginpunt het jaar van de 
oprichting van de faculteit in 1964. Maar vijftig 
jaar geleden moest men weinig hebben van deze 
door het Rijk geïnitieerde samenvoeging van de 
sociale wetenschappen. Velen vonden het maar 
een gekunstelde constructie. De oprichting 
was voor het toenmalig hoogste adviesorgaan 
van de universiteit, de Senaat, dan ook slechts 
een hamerstuk: de subfaculteiten sociologie, 
psychologie en pedagogische wetenschappen 
bleven zelfstandig opereren, ieder op hun 
eigen locatie. Er was enkel sprake van een 
formele kapstok. Zelfs twee decennia later, 
toen de subfaculteiten als bestuurseenheden 
moesten worden opgeheven omwille van de 
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, was 
het professor Hofstee  die aan onze faculteit de 
door velen beschimpte naam ‘PPSW’ meegaf: 
een ongeïnspireerde gelegenheidscombinatie 
die zijn kijk op de volgens velen kunstmatige 
samenvoeging benadrukte. 
Ook van wetenschapstheoretische eenheid 
was zeker niet altijd sprake. De conventionele 
grenzen tussen de wetenschappelijke disciplines 
zoals deze bestonden in de universitaire enclave 
van de jaren ’50, lieten zich niet zonder slag 
of stoot vervagen. Op het eerste oog lijkt de 
samenvoeging van de sociale wetenschappen 
vooral een proces van wetenschappelijke 

ontzuiling, belemmerd door vastgeroeste 
doctrines van de oude subfaculteiten. Maar 
gaandeweg krijgt de lezer steeds meer begrip 
voor de moeizame (opgedrongen) weg richting 
eenheid tussen de verschillende disciplines: een 
eenheid die zelfs noodgedwongen bereikt werd 
door verschuivingen in het zwaartepunt van de 
disciplines.

De vele vermakelijke anekdotes wekken de 
geschiedenis tot leven en maken dit beknopte 
handwerkje niet alleen een lust om te lezen maar 
brengen ook patriottistische gevoelens naar 
boven over de eigen faculteit: want wie wil er 
nou geen deel uitmaken van deze eigenzinnige 
organisatie? 
In een tijd waar individualisering overheerst 
en massaonderwijs gemeengoed is, wordt hard 
gezocht naar nieuwe vormen van binding tussen 
student, faculteit en wetenschap. Een boek 

als dit kan zo’n verbindende factor zijn. Want 
het is niet zomaar een groep pioniers die hier 
geportretteerd wordt. Waar het voor studenten 
soms lastig is om aansluiting te vinden bij hun 
leermeesters, maakt dit boek deze pioniers tot 
portretten waarin iedereen zich kan herkennen: 
het geniale buitenbeentje, de pater familias, de 
dubbelzinnige pestkop, de lastpak, de vastbijter; 
het zijn net mensen. Naast de herkenning is er de 
diversiteit van de achtergronden van de pioniers 
die tot de verbeelding spreekt. Een onderwijzer 
die bij gebrek aan werk noodgedwongen aan 
de slag ging in een confectiefabriek (Van 
Gelder), een vrouw van dertig zonder man 
die - hoogst ongebruikelijk - in de jaren dertig 
op zichzelf ging wonen en haar eigen studie 
bekostigde (Bladergroen), een jonge student die 
te werk werd gesteld door de Duitsers in een 
munitiefabriek en na een 12-urige werkdag ’s 
nachts stiekem verboden klassieke sociologische 
literatuur leest (Gadourek) of een vooraanstaand 
cultuursocioloog die jarenlang door het stof 
moest gaan vanwege een misvatting over het 
Duits nationaalsocialisme (Bouman). 

want wie wil er nou geen deel uitmaken 
van deze eigenzinnige organisatie? 

2 boekreCensIes over over Professoren

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 
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Door: alumna Milou Smit
Een levendig, historisch overzicht. Over 
professoren. Een halve eeuw psychologie, 
pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversi-
teit Groningen (2014) is geredigeerd door Hilda 
Amsing en Mineke van Essen. Overige auteurs 
zijn: Jacques Dane, Joop E. Ellemers, Jules L. 
Peschar, Boele de Raad, Pauline Schreuder, Pieter 
J. van Strien en Rafael Wittek. De auteurs hebben 
verschillende achtergronden, zoals theoretische 
sociologie, psychologie, theoretische pedagogiek 
en geschiedenis. Kortom, alle vakgebieden uit de 
titel zijn vertegenwoordigd. Het boek start met 
een informatieve inleiding over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de huidige Groningse Faculteit 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De 
Faculteit der Sociale Wetenschappen werd in 
1963 opgericht. Hierbinnen was gedurende 
lange tijd geen sprake van eenheid. Dit 
werd weerspiegeld in het bestaan van drie 
afzonderlijke subfaculteiten op verschillende 
plaatsen, te weten: Psychologie, Pedagogiek 
en Sociaal-Culturele Wetenschappen. In 1990 
verhuisden de subfaculteiten naar één locatie. In 
2005 kreeg de faculteit de huidige naam.  

Na de inleiding komen negen biografieën 
van pioniers op de vakgebieden psychologie, 

pedagogiek en sociologie aan bod. In een 
levendige schrijfstijl worden het leven, het 
werk en de loopbaan van de wetenschappers 
besproken. Bij elke schets is nagenoeg dezelfde 
structuur gehanteerd. In het begin komen de 
kindertijd en de achtergrond van de ouders 
aan bod. Daarna komen hoogtepunten uit de 
loopbaan naar voren en worden belangrijke 
publicaties en nevenactiviteiten genoemd. In 
elke biografie gaan de auteurs tot slot in op 
de rol die de desbetreffende professor in de 
ontwikkeling van zijn/haar vakgebied heeft 
gespeeld. Via deze biografieën wordt de lezer 
daarom tegelijkertijd meegenomen in het leven 
van de persoon en in belangrijke ontwikkelingen 
in de wetenschapsdisciplines.
 
Voor slechts één biografie was mijns inziens 
enige psychologische voorkennis vereist, 
waardoor deze niet zo makkelijk leesbaar was 
als de overige levensverhalen. De biografieën 
vormen een coherent geheel doordat bepaalde 
facultaire gebeurtenissen in meerdere verhalen 
een rol spelen. Het boek is interessant omdat het 
informatie geeft over de ontwikkeling van onze 
faculteit en die van de afzonderlijke disciplines. 
Het biedt inzicht in de geschiedenis, waardoor 
onder andere de namen ‘Nieuwenhuisgebouw’, 
‘Gadourekzaal’ en ‘Snijderszaal’ op hun plek 
vallen. Met name voor (oud) studenten en 
medewerkers van de faculteit, is het naar mijn 
mening goed om te weten welke personen een 
rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de 
vakgebieden.

Kortom: Het boek hoort thuis in de boekenkast 
van een sociale wetenschapper!

Maar ondanks verzet, kritiek of 
tegenslagen verloren zij hun doelen 
niet uit het oog. Zij namen allen geen 
blad voor de mond, waren uiterst 
gedreven en doelgericht, werden meer dan eens 
benoemd als lastig of moeilijk en gingen het 
conflict niet uit de weg. Of om met Van Gelder 
te spreken: “Ja, ik ben lastig, als ik vind dat ik 
wat moet zeggen, dan doe ik het, dat is mijn 
probleem niet.” Ze leverden grensoverschrij-
dend werk, vaak tegen de gebaande paden 
in. Hun levensverhalen laten de lezer zien 

dat de mogelijkheden binnen de 
gedragswetenschappen oneindig 
zijn: van leraar aan de kweekschool 
tot professor, van gymjuf tot pionier 

van de opvoedkunde, van priester tot rector 
magnificus of van een economiestudentje aan de 
Hogeschool tot promotor van koningin Juliana. 
Een inspiratie voor velen. 

Een boek als dit zou verplichte kost moeten zijn 
voor iedere ‘PPSW’er. Een betere binding met de 
eigen faculteit is er niet.

Maar ondanks verzet, 
kritiek of tegenslagen 
verloren zij hun doelen 

niet uit het oog.

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 
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over Professoren: de oratIe van jaCques zeelen

Door Diana van Bergen

In zijn oratie sprak Professor Jacques Zeelen (Leeropdracht: Lifelong learning and 
social intervention in the context of globalisation) voor een bomvolle Aula in het 

Academiegebouw in bijzijn van vele gasten uit Afrika, Zuid-Amerika en Nederland over het belang 
van “een leven lang leren”. Dit begrip verwijst naar mensen (jong en oud) die kennis vergaren (over 
technologie, de economie), die leren hoe te handelen (als werkend persoon) en om een autonoom, 
verantwoordelijk persoon te zijn. Zeelen merkt op dat dit veelbelovende concept van “een leven lang 
leren” door veel overheden onterecht verengd wordt tot het inpasbaar maken van werknemers voor 
allerlei soorten werk. Bovendien krijgen bepaalde groepen - die toch al kwetsbaar zijn - vaak geen echte 
kans binnen beleidsprogramma’s rond “een leven-lang leren”: Ouderen, laaggeschoolde volwassenen, 
jeugdige school-uitvallers en migranten bijvoorbeeld. Dit soort processen van uitsluiting vinden we 
zowel in de Westerse als in de Niet-westerse wereld. Een krachtig element in het werk van Jacques 
Zeelen is dat hij de marginalisering van deze kwetsbaren aan de kaak te stelt, en bovendien voorstellen 
doet voor een inclusieve aanpak. 

Jacques Zeelen stelt ons in zijn oratie ook voor aan enkele jongeren uit zijn onderzoek en dat van zijn 
Afrikaanse mede-onderzoekers. Seti, een respondent uit Uganda, heeft wel een start mogen maken op 
school maar ontbreekt het aan geld en hulpbronnen om zijn school af te maken: Hij raakt zo enorm 
gedemoraliseerd. Na te zijn uitgevallen mist Seti zowel praktijk ervaring als een diploma. Een ander 
voorbeeld is Esther, een Groningse tiener die op geen enkele wijze ervaart dat haar MBO opleiding 
haar iets leert wat ze echt zou kunnen gebruiken in de toekomst, en zich überhaupt geen voorstelling 
kan maken van een werkende bestaan. Met deze voorbeelden van Seti en Esther zet Jacques Zeelen de 
problemen rond schooluitval en de transities van opleiding naar werk scherp op de kaart. Bovendien 
zijn de casussen een treffend voorbeeld van het belang dat Jacques Zeelen terecht toekent aan de stem 
van kansarmen in onderzoek door middel van een participatieve en bottom- up benadering.
 
Zeelen wil juist de verhalen van de betrokkenen als richtsnoer gebruikt bij het ontwikkelen van (nieuwe) 
onderwijs - en leertrajecten – bijvoorbeeld voor jongeren. Daarbij benadrukt Zeelen de aandacht 
die nodig is om jongeren zoals Esther duidelijk te maken wat vakmanschap kan inhouden, door de 
werkpraktijk (en de bedrijven en organisaties die daarbij horen) veel duidelijker in verband te brengen 
met het leren op school. Juist het (V)MBO, dat al te vaak wordt gezien als een nietswaardige opleiding, 
kent een noodzaak voor zowel de herwaardering van vakmanschap als de herziening van de inrichting 
van het onderwijs, zodat jongeren niet langer vervreemd van zichzelf of van de arbeidsmarkt raken. 

Voor veel jongeren is het uitstippelen van een zinvolle leerwerkroute een pittige opgave. 
Overal in de wereld zijn er jongvolwassenen die de toegang tot opleiding en/of werk, moeten missen. 
Vanwege de recente financiële en economische crisis, treft dit ook de jeugd dichter bij huis. Tegelijkertijd 
wordt steeds meer van nieuwe werknemers gevraagd, bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit en 
ICT-vaardigheden.

Het onderzoek naar deze thema’s dat binnen de nieuwe leerstoel zal plaatsvinden, wordt samen 
met onderzoekers uit Afrika, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten opgezet en uitgevoerd in een 
onderzoeksnetwerk met de naam ‘Youth, Education and Work’. De opgedane inzichten worden 
gebruikt om in nauwe samenwerking met het onderwijs, de jongeren zelf en het bedrijfsleven (nieuwe) 
onderwijs- en leertrajecten te ontwikkelen.
 Professor Zeelen verdient alle lof voor zijn verdiensten waarin hij onderzoekers uit Noord 
en Zuid dichter bij elkaar weet te brengen en betere kansen beoogt voor iedereen. Wij wensen hem 
ongelooflijk veel succes toe met zijn nieuwe leerstoel!

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 
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PublICatIes uIt 2014 van de medeWerkers van aPW

En het is weer zo ver! Hierbij een update van alle publicaties van de medewerkers van APW in 2014. 
Zoals jullie hieronder kunnen zien hebben ondergenoemden niet bepaald stil gezeten. Wat feiten op 
een rij: 
•	 76	publicaties	in	2014;
•	 de	publicaties	zijn	in	3	talen	(Nederlands,	Engels	en	Duits);
•	 veelpubliceerders	(als	eerste	auteur):	Jeroen	Dekker	(10),	Wilna	Meijer	(10),	Hilda	Amsing	(9),	
Nelleke Bakker (7), Greetje Timmerman (7), Jacques Zeelen (6) en Piet van der Ploeg (5); 
•	 internationale	conferenties	die	zijn	aangedaan	in	de	plaatsen:	Bath	(UK),	San	Gil	(Colombia),	
Beira (Mozambique), Skopje (Macedonia), Vienna (Austria), London (UK), en Leuven (België).

AAPW bedankt Prof. dr. Jeroen Dekker voor deze uitvoerige lijst!  

Articles in gerefeerde Engelstalige tijdschriften 
•	 Amsing,	H.T.A.,	&	Bakker,	N.	(2014).	Comprehensive	education:	lost	in	the	mi(d)st	of	a	debate.	
Dutch politicians on equal opportunities in secondary schooling (1965-1979). History of Education, 
43(5), 657-675. 10.1080/0046760X.2014.953603
•	 Bakker,	N.	(2014).	Westward	bound?	Dutch	education	and	cultural	transfer	in	the	mid-twentieth	
century. Paedagogica Historica, 50(1-2), 213-228. 
•	 Dekker,	 J.J.H.,	 &	 Simon,	 F.	 (2014).	 ‘Shaping	 the	 History	 of	 Education?	 The	 First	 50	 Years	
of Paedagogica Historica – Introduction’. Special Issue of Paedagogica Historica, 50(6), 707-716.  
10.1080/00309230.2014.962062
•	 Dekker,	 J.J.H.,	 Amsing,	 H.,	 Hahurij,	 L.,	 &	 Wichgers,	 I.	 (2014).	 The	 Resilience	 of	 Recently	
Graduated and Unemployed Dutch Academics in Coping with the Economic Crisis. Journal of Social 
Science Education, 13(3), 45-56. 10.2390/jsse-v13-i3-1341
•	 Greveling,	 L.,	 Amsing,	 H.T.A.,	 &	 Dekker,	 J.J.H.	 (2014).	 Crossing	 borders	 in	 educational	
innovation: Framing foreign examples in discussing comprehensive education in the Netherlands, 
1969-1979. Paedagogica Historica, 50(1-2), 76-92. 10.1080/00309230.2013.872684
•	 Parlevliet,	S.	(2014).	Bring	up	the	children:	National	and	religious	identity	and	identification	in	
Dutch children’s historical novels 1848-c. 1870. History of Education, 43(4), 468-486. 
•	 Van	Bergen,	D.,	&	Spiegel,	T.	(2014).	‘Their	Words	Cut	me	Like	a	Knife’:	coping	responses	of	
Dutch lesbian, gay and bisexual youth to stigma. Journal of Youth Studies, 1346-1361. 
•	 Van	der	Ploeg,	P.A.	(2014).	The	Salient	History	of	Dalton	Education	in	the	Netherlands.	History	
of Education, 43(3), 368-386.
•	 Timmerman,	 M.,	 &	 Schreuder,	 P.	 (2014).	 Sexual	 abuse	 of	 children	 in	 residential	 care:	 an	
international review. Aggression and violent behavior, 19(6), 715-720. 10.1016/j.avb.2014.09.001
•	 Tukundane,	 C.,	 Zeelen,	 J.,	 Minnaert,	 A.,	 &	 Kanyandago,	 P.	 (2014).	 ‘I	 felt	 very	 bad,	 I	 had	
self-rejection’: narratives of exclusion and marginalisation among early school leavers in Uganda.  
Journal of Youth Studies, 17(4), 475-491. 10.1080/13676261.2013.830703
•	 Zeelen,	J.,	Rampedi,	M.,	&	van	der	Linden,	J.	(2014).	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, 64(1), 20-38. 10.1177/0741713613495086
•	 Zeelen,	 J.	 (2014).	Combating	 social	 exclusion	of	 the	youth:	Challenges	 and	opportunities	of	
programmes and policies in three different contexts. Commonwealth, Youth and Development, 12 (2), 
1-18.

Special issues van wetenschappelijke tijdschriften 

•	 Dekker,	J.	J.	H.,	&	Simon,	F.	(Eds.)	(2014).	Shaping	the	History	of	Education?	The	First	Fifty	
Years of Paedagogica Historica. Paedagogica Historica, 50(6), 707-882. 10.1080/00309230.2014.962062

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 
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van de coachee: Terug naar de essentie van veranderprocessen. 
INzicht NLP in de praktijk, 15(3), 7-13. 
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Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep. 
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Op uitnodiging gegeven internationale presentaties 

•	 Bakker,	N.	(2014).	‘Pain	and	trauma:	the	case	of	sexual	abuse	in	Dutch	Youth	Care	institutions	
and foster families 1945-2010’. Invited lecture at the conference “Pain, Illness, Trauma and Death in 
Childhood”, University of Greenwich, London UK, Faculty of Education and Health, Centre for the 
Study of Play and Recreation, 1 February 2014. Conference, London, United Kingdom.
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Key note at the 2014 Biennial Conference of the International Froebel Society “Play, self-activity, 
representation and development”, Christ Church University, Canterbury UK (June 26-28, 2014). 
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History of Child Protection. Key note at seminar Placing Children in Care: Child Welfare in Switzerland 
(1940-90), Olten, Switzerland, SINERGIA project, 5 March. .
•	 Meijer,	W.	(2014).	1	August	York,	St	 John’s	University:	Plenary	Response	 to	Mario	D’Souza’s	
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November, University of Barcelona, Spain.
•	 Van	der	Ploeg,	P.A.	(2014).	“Questioning	the	legitimacy	of	participation	and	solidarity	as	goals	
of citizenship education”, Lezing op EARLI SIG 13, Moral Education for a Democratic Citizenship, 
24-29 June 2014, Verona, Italië. 
•	 Van	 der	 Ploeg,	 P.A.	 (2014).	 “Unterricht	 in	 Philosophie	 in	 der	 Grundschule”,	 presentatie	 bij	
Arbeitstreffen Philosophieren mit Kindern, 9-12 December 2014, Solothurn, Zwitserland. 
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strijd tegen de tuberculose - Nederland ca. 1900-1940’. Lezing voor de studiedag over ‘Kinderen en 
tuberculose’ van de BNVGOO, Brussel/Universiteit Leuven, 21 maart 2014. Studiedag Kinderen en 
tuberculose van BNVGOO, Brussel, Belgium.
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•	 Meijer,	 W.	 (2014).	 24	 February,	 Barneveld:	 Lezing	 ‘Onderwijs,	
weer weten waarom’ op de jaarlijkse studiedag voor leraren van het Van 
Lodesteincollege over ‘Leer-kracht. Goed voor nu en later’
•	 Timmerman,	 M.C.	 (2014).	 Heeft	 de	 doe-het-zelf	 jeugdzorg	 de	
toekomst? Week van de jeugdzorg, Provincie Gelderland, 21 november 
2014.
•	 Timmerman,	 M.C.	 (2014).	 Jongenscrisis of meisjessucces? 
Lezing Studium Generale Utrecht; 15 oktober 2014.
•	 Timmerman,	M.C.	(2014).	Jeugd	en	Gezondheid.	Pitch	presentatie	
NVGO (Nederlands Congres Volksgezondheid), 10 april 2014, Rotterdam.
•	 Timmerman,	 M.C.	 (2014).	 Presentatie	 Academic	 Learning	
Communities, Dag van het Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen, 29 
januari 2014. 
•	 Timmerman,	M.C.	(2014).	Zucht	of	ziekte;	jeugd	en	overgewicht.	
Presentatie Cafe van de kleine wetenschap. University Campus Friesland, 13 mei 2014, Kenniscafe 
Leeuwarden

Bijdragen aan internationale conferenties 

•	 Dekker,	J.	J.	H.,	&	Grietens,	H.	(2014).	Sexual	Abuse	of	Children	in	Foster	Care	and	the	History	
of Dutch Child Protection: Actors in Fading Spotlights. Presentation at Human Rights and Memory 
Conference, December 2014, Lund. In Human Rights and Memory. Fourth Annual Conference of the 
Dialogues on Historical Justice and Memory Network, Lund.
•	 Van	der	Linden,	J.	(2014).	Education,	early	school	leaving	and	perspectives	for	young	people.	
Paper presented in 4th Coimbra Group ACP TF Winter School, in collaboration with the University 
of Khartoum. “Urban Changes and Social Dynamics in Africa”. International conference Khartoum, 
Sudan, Jan 20th-31st.
•	 Van	 der	 Linden,	 J.	 (2014).	Non-formal	 education	 and	new	partnerships	 in	 a	 (post-)conflict	
situation. Paper presented in BAICE conference on “Power, Politics and Priorities for Comparative 
and International Education.” Bath. Organised by the University of Bath, Bath Spa University and the 
University of Bristol, 8th - 10th of September.
•	 Zeelen,	J.	(2014).	Towards	an	action	research	project	concerning	financial	inclusion	of	the	youth	
in and around San Gil, guest lecture, Colombia, 9 April, 2014, Universidad de San Gil.
•	 Zeelen,	J.	(2014).	Workshop	introduction	into	qualitative	research	and	action	research,	Catholic	
University Mozambique (UCM), Beira, 26-30 May.
•	 Zeelen,	J.	(2014).	Action	research	in	a	developing	context:	experiences	with	research	projects	on	
educational and social exclusion in European and African countries, guest lecture, University of Cyril 
and Methodiuos, Faculty of Social Work, Skopje, Macedonia, 3 September.
•	 Zeelen,	J.	(2014).	From	formal	education	to	lifelong	learning.	New	dynamics	between	higher	
education and the labour market in Sub-Saharan Africa, Keynote address, Conference at the Catholic 
University Mozambique (UCM), Beira, 19 November.
•	 Bakker,	N.	(2014).	Child	health	and	the	shifting	concerns	of	school	physicians	in	the	mid-20th	
century - the case of a Dutch rural area. Paper presented at ESSHC conference 2014, Vienna, Austria.
•	 Amsing,	H.T.A.	&	Dekker,	J.J.H.	(2014).	Changing		Youngsters’	Mentalities:	Goals	and	content	
of a 1970s Dutch peace education curriculum in an era of political polarization. Paper presented at 
ISCHE 36, Education, War, and Peace, London, United Kingdom. Friday 25 July 2014.
•	 Dekker,	J.	J.	H.	(2014).	A	Belief	in	Magic:	Professionalization	in	Post	Second	World	War	Child	
Protection. In P. Smeyers, & M. Depaepe (Eds.), Discourses of change and changes of Discourse. (pp. 
32-47). Leuven: KU Leuven. 
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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 
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uItgelICht: landelIjke PIlot zomersCholen tegen zIttenblIjven

Geen vakantie vieren, maar twee weken hard aan de slag om alsnog over te kunnen naar het volgende 
jaar. Voor meer dan 400 leerlingen op verschillende scholen in Nederland was dit de realiteit in de 
zomers van 2013 en 2014. Waarom zomerscholen? Zijn zomerscholen een effectieve interventie? 
Hoe waren deze georganiseerd? Hoe hebben de leerlingen de zomerschool ervaren? En hoe zullen de 
zomerscholen in 2015 georganiseerd worden? Hieronder volgt een samenvatting van het project. 

Zittenblijven in het VO

Het zittenblijverspercentage in het voortgezet onderwijs in Nederland is relatief hoog in vergelijking 
met andere OECD-landen. Het OECD-gemiddelde van het percentage leerlingen dat in het voortgezet 
onderwijs blijft zitten is 14,3%, terwijl in Nederland ruim één op de vijf scholieren wel eens een jaar 
heeft moeten overdoen. Naast een barrière in de schoolloopbaan van leerlingen is zittenblijven ook 
kostbaar. Beide redenen zijn aanleiding geweest voor de Inspectie van het Onderwijs om de scholen 
voor voortgezet onderwijs in Nederland aan te bevelen meer preventief te werk te gaan om het relatief 
hoge zittenblijverspercentage te verminderen. 

De pilot “Zomerscholen tegen zittenblijven”

In 2013 kwamen de VO-raad en het CNV Onderwijs met het idee om te onderzoeken of zomerscholen 
een effectieve interventie waren om het aantal zittenblijvers te verminderen. Het idee achter de 
zomerschool-interventie is dat leerlingen in staat worden gesteld vóór het nieuwe schooljaar de gemiste 
stof te beheersen. Tijdens twee weken zomerschool gaan leerlingen hard aan het werk (voor maximaal 
drie vakken) om hun opgelopen achterstand weg te werken. Hierdoor kunnen zij alsnog overgaan naar 
het volgende schooljaar. In de zomers van 2013 en 2014 zijn er op verschillende scholen in het land 
zomerscholen georganiseerd. 
De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun rapport niet over gaan naar het volgende 
schooljaar. Een voorwaarde voor deelname aan de interventie is een beperkte noodzaak tot reparatie: 
de zomerschoolleerling moet in staat zijn de achterstand in twee weken weg te kunnen werken. Voor 
leerlingen die over de hele linie achterstand hebben opgelopen tijdens het schooljaar, is de zomerschool 
dus niet geschikt. 

Organisatie van de zomerschool in 2014

De opzet van de pilot was voor elke deelnemende pilotschool gelijk. Elk groepje van maximaal zes 
leerlingen had één docent of studiecoach die ze begeleidde met het schoolwerk. Deze docenten zijn 
niet werkzaam op de school waar leerling op zit. Die inzet van externe docenten is een belangrijk 
aspect van de zomerschool geweest. Deze zomerschooldocenten waren nieuwe gezichten en hadden 
een frisse blik ten aanzien van de leerlingen.  Het aantal ingezette zomerschooldocenten hing af van het 
aantal leerlingen dat deelnam aan de zomerschool per school: hoe meer zomerschoolleerlingen op één 
school, des te breder was de aanwezigheid van vakinhoudelijke kennis. Deze voorwaarde is tijdens het 
tweede pilotjaar ondervangen door het organiseren van een aantal regionale arrangementen. In deze 
samenwerkingsverbanden tussen een aantal (kleinere) scholen in een bepaalde regio, werd gezamenlijk 
één zomerschool georganiseerd. Hierdoor konden er meer leerlingen deelnemen aan deze zomerschool 
en zijn er meer vakinhoudelijke docenten ingezet. 

Faber, S. E., Timmerman, M. C. & Kievitsbosch, A. F. (2014). De zomerschool: een effectieve 
interventie tegen zittenblijven: The summerschool, an effective intervention to prevent students in 
secondary education to repeat a year. Rijksuniversiteit Groningen.
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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 



Juli 2015  |  AAPW Nieuwsbrief  |  20

Een effectieve interventie?

In 2014 namen 320 leerlingen deel aan de zomerschool, met een oververtegenwoordiging van 
havo-4-leerlingen. De meest voorkomende vakken waaraan gewerkt werd tijdens de zomerschool 
waren de kernvakken: wiskunde (33%), Nederlands (13%) en Engels (11%). Na afloop konden 276 
leerlingen alsnog door naar het volgende leerjaar, oftewel 86%. In 2013 ging het om een vergelijkbaar 

slagingspercentage (85%). 

Een duurzaam effect of uitstel van executie?

De vraag is echter: is er sprake van een duurzaam effect, of uitstel van executie?  Gaan de leerlingen die 
de zomerschool succesvol hebben afgerond (en dus bevorderd zijn naar het volgende schooljaar), in het 
schooljaar na de zomerschool wederom over? Of blijven ze alsnog zitten en is er eigenlijk sprake van 
uitstel van executie? 
We hebben onderzocht of het effect van de zomerschool blijvend is, na 1 jaar. Dat blijkt het geval: van 
de geslaagde zomerschoolleerlingen in 2013 is 75% eveneens voor het schooljaar 2014-2015 bevorderd 
naar het volgende schooljaar of geslaagd voor het eindexamen. Deze uitspraken zijn gedaan op basis 
van de pilot in 2013. Verder onderzoek en het blijven volgen van de zomerschoolleerlingen is nodig om 
deze uitspraken nog beter te kunnen onderbouwen. 

Wat vinden de leerlingen ervan? 

Uit de evaluaties komt naar voren dat de leerlingen van mening zijn dat ze eruit hebben gehaald wat erin 
zat voor zichzelf en dat zij het meeste geholpen zijn door de docenten en studiecoaches. Het merendeel 
van de leerlingen vond de sfeer op de zomerschool goed tot uitstekend, evenals de begeleiding door de 
docenten. Leerlingen waren echter over de vakinhoudelijke expertise van de docenten het meest kritisch 
in hun suggesties voor verbeterpunten van de zomerschool. Als rapportcijfer geven de leerlingen de 
zomerschool een 7.95 (7.85 in 2013). 

Zomerschool 2015

Na een pilot van twee jaren heeft het Ministerie van Onderwijs besloten om in 2015 en 2016 9 miljoen 
beschikbaar te stellen voor een verlenging van de pilot. In de zomers van 2015 en 2016 zullen door 
het land meer dan honderd zomerscholen tegen zittenblijven georganiseerd worden. Tijdens de pilot 
werden de zomerscholen uitgevoerd door BMC Implementatie. In 2015 en 2016 zijn de scholen zelf 
verantwoordelijk voor de organisatie. Hiervoor is de subsidieregeling ingesteld. Hoe de zomerschool 
eruit gaat zien kan per school verschillen en elke school wordt vrij gelaten in het maken van bepaalde 
keuzes tijdens de organisatie. 
Ongeveer 130 scholen hebben hun subsidieaanvraag toegekend gekregen. De landelijk uitrol zal 
gemonitord worden. De effectiviteit van de interventie zal dit jaar wederom door de RuG onderzocht 
worden.

Meer informatie over het organiseren van een eventuele zomerschool? 
Ga naar www.zomerscholenvo.nl

Sytske Faber, Greetje Timmerman & Anne Kievitsbosch, Rijksuniversiteit Groningen. 

Van de redactie: 

Het landelijke zomerscholen-project heeft naast bovengenoemd onderzoek door Faber, 
Timmerman & Kievitsbosch nog een link met de afdeling APW. 
APW-alumna en AAPW-bestuurslid Mariette Amsing was namelijk (samen met senior 
adviseur Gijs de Bont) vanaf maart 2013 tot augustus 2014 landelijk projectleider van de 
uitvoering van de pilot Zomerscholen tegen zittenblijven. Mariette - in 2011 afgestudeerd 
bij de afdeling Lifelong learning - deed dit vanuit haar functie als adviseur onderwijs bij 
adviesbureau BMC.  

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 


