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Beste alumni orthopedagogiek

In deze Nieuwsbrief is een 

nieuwe rubriek toegevoegd: 

uit de oude doos. Hans Knot, u 

allen wel bekend, heeft het op 

zich genomen om u te voorzien 

van aardige anekdotes uit het 

verleden. Het is iedere keer 

weer interessant om te zien hoe 

bepaalde zaken, toch min of meer 

ongemerkt, zijn veranderd.

Tevens wil ik u wijzen op het 

artikel over het 400-jarig 

bestaan van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Dit wordt in 2014 

gevierd. Ook hierover heeft Hans 

Knot  een leuk artikel geschreven.

Natuurlijk kunt u ook nieuws dat 

u wilt delen met andere alumni 

naar ons sturen op onderstaand 

adres. Als u zich geroepen voelt, 

als alumni uit het werkveld, 

een stukje te schrijven voor 

dit blad, dan bent u van harte 

welkom en kunt u dat melden op 

onderstaand adres.

Wanneer u een op- of 

aanmerking heeft dan verzoek 

ik u deze te mailen naar 

alumni.ortho@rug.nl

Op de website: http://www.

rug.nl/pedok/informatievoor/

alumni/alumnivereniging_

orthopedagogiek/index staan de 

vorige nieuwsbrieven. Daar wordt 

ook de mogelijkheid gegeven om 

u op te geven voor de vereniging.  

 

Cintha de Jong

vervolg op pagina 2

De zorg die een Groningse jeugdige krijgt wordt 

vooral bepaald door de wijze van aanmelding: bij 

Bureau Jeugdzorg of bij de huisarts. Qua ernst van 

de problematiek zijn er  nauwelijks verschillen 

tussen jeugdigen in de geïndiceerde jeugdzorg en 

de jeugd-GGZ. Jongeren in de jeugdzorg hebben wel 

meer problemen in hun omgeving. Verder krijgen 

vele jeugdigen, zo’n 20%, elk jaar zorg en is ook de 

problematiek van jeugdigen in de licht pedagogische 

hulpverlening vaak relatief ernstig. Dit blijkt uit 

een onderzoek dat de Academische Werkplaats 

C4Youth (UMCG/RUG) deed in opdracht van de 

Provincie Groningen naar de vraag wie waar in zorg 

zit, en waarvoor.

Aanleiding voor dit onderzoek was de transitie van 

de jeugdzorg die op 1 januari 2015 gerealiseerd moet 

zijn; vanaf die datum zijn gemeenten verantwoor-

delijk voor zorg aan jeugdigen. Belangrijke vragen 

zijn daarom nu onderzocht: hoeveel Groningse 

kinderen en jongeren krijgen zorg vanwege 

gedragsmatige en emotionele problemen, welke 

zorg krijgen ze, en wat zijn hun problemen?

Uit dit onderzoek blijkt dat in één jaar ruim 20% 

van de jeugdigen tot en met 23 jaar in de provincie 

Groningen zorg krijgt. In de regio’s Centraal en 

West-Groningen is dit iets minder, in Noord-Oost, 

Oost en Zuid-Oost Groningen wat meer. Met name 

de gemeenten Appingedam, Pekela en Veendam 

vallen op doordat daar relatief veel jeugdigen in 

zorg zijn.

Huisartsen zien veel jongeren met gedragsmatige 

en emotionele problemen en verwijzen bijna de 

helft door. Dat doen ze vrijwel steeds naar de 

jeugd-GGZ en de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Minder dan 10% van hun verwijzingen gaat 

richting (lichtere) psychologische zorg. 

Verwijzingen naar Bureau Jeugdzorg, of in het 

verlengde hiervan, de geïndiceerde jeugdzorg 

werden niet aangetroffen. Bureau Jeugdzorg heeft 

meer kleuren in het verwijspalet: 63% gaat naar de 

geïndiceerde jeugdzorg, 24% naar de jeugd-GGZ, en 

13% wordt terug verwezen naar licht pedagogische 

hulp bij bijvoorbeeld de GGD.

Uit dit onderzoek blijkt dat jeugdigen in de 

geïndiceerde jeugdzorg en de jeugd-GGZ ongeveer 

evenveel, en behoorlijk veel, gedragsmatige en 

emotionele problemen hebben. Jeugdigen die bij 

de GGD in zorg zijn hebben minder ernstige 

problemen, maar nog steeds veel meer dan 

jeugdigen die niet in zorg zijn. Jeugdigen in de 

geïndiceerde jeugdzorg hebben relatief vaak thuis 

te maken met armoede, een eenoudergezin, laag 

opgeleide ouders of een allochtone herkomst; 88% 

heeft minstens één van deze risicokenmerken. 

Ook bij de licht pedagogische hulpverlening en de 

jeugd-GGZ zijn er echter veel jeugdigen met dergelijke 

risico kenmerken; 65% heeft er minstens één.

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten 

verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. 
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20% jeugd in Groningen krijgt 
vorm van jeugdzorg
Prof. dr. E.J. Knorth

Graag hogere resolutie aanleveren, beeld staat op 230%
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voor de rol van visuele aandacht in 

leesprocessen en dyslexie. Deze betrok-

kenheid blijkt ook duidelijk uit de 

tussentijdse resultaten van dit project.

Het DyslexiePlus-project heeft als centrale 

doelstelling om bovenstaande relaties te 

verhelderen onder kinderen in de 

basisschoolleeftijd en daarmee een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van de diagnostiek en behandeling van 

dyslexie. Concreet wordt onderzocht of – 

op basis van klank- en tekenverwerking, 

aandachtsprocessen en oogbewegingen 

(oftew el kijkgedrag) – neurocognitieve 

profi elen kunnen worden bepaald voor de 

genoemde klinische subcategorieën. 

De beoogde profi elen zouden aanleiding 

kunnen geven tot het opstellen van en 

daarmee een theoretisch fundament 

leggen onder differentiële behandelings-

aanwijzingen met expliciete aandacht 

voor deze vormen van co-morbiditeit, iets 

waar het in het huidige aanbod doorgaans 

aan ontbreekt.

B.J.A. de Groot, MSc.

Promovendus leer- en onderwijsproblemen

e-mail: b.j.a.de.groot@rug.nl

projectwebsite: www.dyslexieplus.nl

De International Dyslexia Association 

omschrijft dyslexie als volgt: “Dyslexie is een 

specifi eke leerstoornis van neurobiologische 

oorsprong. De stoornis wordt gekenmerkt 

door moeilijkheden met accurate en/of 

vlotte woordherkenning en door geringe 

spelling- en decodeervaardigheden. 

Deze moeilijkheden zijn doorgaans het 

gevolg van een stoornis in de fonologische 

component van taal en zijn veelal onver-

wacht in het licht van andere cognitieve 

vaardigheden en aanbod van effectieve 

instructie in de klas. Secundaire consequen-

ties omvatten problemen met begrijpend 

lezen en een geringere leeservaring, die de 

ontwikkeling van de woordenschat en kennis 

van de wereld kunnen belemmeren.”1 

Deze voor kinderen én volwassenen, in 

onze hogelijk op schriftelijke informatie 

gebaseerde samenleving, ingrijpende 

aandoening treft ongeveer vier procent van 

de algemene populatie en is daarmee één 

van de meest voorkomende leerproblemen. 

Het is daarom van belang deze stoornis 

tijdig te onderkennen en ondersteuning te 

bieden die recht doet aan de eigenheid van 

kinderen. Dit blijkt in de praktijk echter 

verre van eenvoudig, aangezien er zowel 

ten aanzien van de diagnostiek als de 

koppeling van de diagnose aan gepaste 

behandeling de nodige inhoudelijke 

complicaties bestaan.

De term DyslexiePlus uit de titel verwijst zo 

naar de situatie waarin er naast dyslexie 

sprake is van bijkomende problematiek, 

oftewel co-morbiditeit. Hoewel er meer 

vormen van deze co-morbiditeit bekend 

zijn, wordt in het kader van het Dyslexie-

Plus-project sinds 2009 onderzoek gedaan 

naar het samengaan van dyslexie met 

aandachtsproblemen (ADHD) en problemen 

met de gesproken taal (ESM). Van deze 

aandoeningen is bekend dat zij aanzienlijk 

vaker samengaan met dyslexie dan verwacht 

mag worden op basis van toeval. Dit gegeven 

veronderstelt een zekere gemeenschappelijk-

heid die tot op heden nog niet goed 

begrepen wordt. Op basis van de bestaande 

overlap en de karakteristieken van de 

stoornissen in deze driehoeksverhouding 

zou je echter kunnen stellen dat dyslexie 

een aandacht- en een klankverwerkings-

aspect in zich heeft en dat het zwaartepunt 

in het geval van co-morbiditeit met ADHD 

respectievelijk in het eerste aspect gelegen 

zou kunnen zijn en bij ESM in het tweede. 

Uit de eerder genoemde defi nitie kwam al 

naar voren dat met name de fonologische 

component, oftewel een stoornis in de 

klankverwerking, algemeen aanvaard 

wordt als verklaring voor dyslexie. 

Recentelijk is er echter ook in toenemende 

mate academische belangstelling gekomen 

Het DyslexiePlus-project
Barry de Groot

1 http://www.stichtingdyslexienederland.nl

Centrale vraag hierbij is welke zorg het 

beste past bij welke jeugdigen. Er is nu 

meer zicht op het aantal jeugdigen, waar ze 

in zorg zijn en hun overige kenmerken. Dit 

onderzoek kan daarom bijdragen aan de 

keuzes die gemeenten en de Groningse 

zorginstellingen moeten maken voor een 

verantwoorde uitvoering van de zorg voor 

jeugd nieuwe stijl.

Meer informatie:

Het volledige onderzoek is te vinden op 

www.C4Youth.nl. Voor meer foto’s van de 

aanbieding van het rapport of voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de 

persvoorlichters van het UMCG, bereikbaar 

op telefoonnummer (050) 361 22 00. 

Persberichten van het UMCG zijn ook te 

raadplegen op www.umcg.nl. U kunt zich 

ook abonneren op de digitale nieuwsdienst 

van het UMCG. Kijk voor meer informatie 

onder ‘nieuws’ op www.umcg.nl. 

Meer weten over het wetenschappelijk 

onderzoek van het UMCG? Kijk dan op 

www.kennisinzicht.umcg.nl. Volg het 

UMCG ook via Twitter: @umcg
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Het zal weinigen ontgaan zijn dat er een 

transitie van de tweedelijns jeugdzorg naar 

gemeenten voorbereid wordt. In de afgelopen 

jaren maakte een toenemend aantal kinderen 

en gezinnen gebruik van gespecialiseerde 

jeugdzorg. Daarbij was er te weinig licht 

aanbod in de eerste lijn beschikbaar, lag de 

nadruk vooral op probleemjeugd, was er 

teveel bureaucratie en versnippering in de 

hulp en schoot de samenwerking tussen 

hulpverleners rond gezinnen te kort. 

Dit alles leidde ertoe dat de overheid 

besloot tot een grootscheepse transitie van 

de jeugdzorg. Deze gaat gepaard met een 

inhoudelijke transformatie. De bedoeling 

is dat de nadruk meer komt te liggen op het 

voorkomen van problemen en op de eigen 

kracht van gezinnen; dat problemen minder 

snel gemedicaliseerd worden en dat hulp in 

samenhang en integraal wordt verleend. 

Vanaf 1 januari 2015 valt alle hulp aan 

kinderen en gezinnen onder een nieuwe wet, 

de Jeugdwet. In deze wet gaat ook de hulp 

op die verleend wordt door behandelcentra 

voor jeugdigen met een licht verstandelijke 

beperking, de jeugd-ggz en de uitvoering 

van maatregelen voor jeugdbescherming 

(ook wel kinderbescherming genoemd).

Ook binnen de jeugdbescherming is een 

vernieuwing nodig. Maatregelen als de 

ondertoezichtstelling worden op dit moment 

nog uitgevoerd door gezinsvoogden die bij 

een bureau jeugdzorg werken. Bureau 

Jeugdzorg gaat echter verdwijnen met de 

nieuwe Jeugdwet. De jeugdbeschermings-

maatregelen gaan uitgevoerd worden door 

speciaal daarvoor ‘gecertifi ceerde instellin-

gen’ (waarschijnlijk deels opvolgers van de 

huidige Bureaus Jeugdzorg). Ook deze 

verschuiving gaat gepaard met een 

inhoudelijke vernieuwing. Sinds 1 februari 

van dit jaar werk ik bij Van Montfoort, een 

adviesbureau gevestigd in Woerden dat 

zich specifi ek richt op de jeugdzorg. 

Vanuit dat bureau ben ik betrokken 

geraakt bij deze vernieuwingsslag in de 

jeugdbescherming.

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing 

is dat ook de jeugdbescherming meer 

gebruik gaat maken van de eigen kracht van 

gezinnen en van hun netwerk. Dat begint 

al in de startfase met vragen als: Wie vindt 

het nog meer belangrijk dat het goed gaat 

met uw kind? Wie zou u kunnen onder-

steunen bij de opvoeding van uw kind? 

Als er sprake is van onveiligheid van de 

kinderen in het gezin maakt de jeugd-

beschermer met het gezin en het netwerk 

een ‘veiligheidsplan’. In dit plan worden 

duidelijke afspraken gemaakt wie wat gaat 

doen en dat er bijvoorbeeld altijd toezicht 

op de kinderen zal zijn. Een ander onder-

deel is het inrichten van een refl ectieve 

praktijk. De uitvoering van jeugdbescher-

mingsmaatregelen gebeurt door professio-

nals, hulpverleners die expert zijn in het 

werken met gezinnen die geen hulpvraag 

stellen, zorg mijden en niet zitten te 

wachten op inmenging door de overheid. 

Het dan toch kunnen samenwerken met 

deze gezinnen vraagt om voortdurende 

refl ectie  op de situatie in het gezin en op 

het eigen handelen. Hiervoor ondersteunen 

en begeleiden we vanuit Van Montfoort 

leerbijeenkomst met jeugdbeschermers 

waarin we hen uitnodigen te refl ecteren op 

een actuele casus, bewust te worden van hun 

handelen en hoe dat anders of beter kan. 

Op deze manier creëren we een voort-

durende leeromgeving. Andere manieren 

om refl ectie van jeugdbeschermers te 

bevorderen zijn het kritisch bevragen door 

gedragswetenschappers (veelal orthopeda-

gogen) en het terugkijken van video-

opnames van het eigen handelen in de 

gezinnen. Ook ondersteunen we bureaus 

jeugdzorg bij het beschrijven van een meer 

integrale manier van kijken en werken met 

gezinnen.

Zie voor meer informatie over Van 

Montfoort: www.vanmontfoort.nl. In de 

webwinkel op de website is de Mulock 

Houwer Lezing te vinden van Adri van 

Montfoort, directeur en lector aan de 

Hogeschool Leiden, waarin hij een pleidooi 

houdt voor de terugkeer van de burger in de 

kinderbescherming. Zie hier: http://www.

vanmontfoort.nl/webwinkel/publicaties/

mulock-houwer-lezing-detail

Vernieuwing in de jeugdbescherming
Mariska van der Steege
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Herinneringen komen op de meest vreemde 

momenten tevoorschijn. De opslagruimte 

bij de afdeling Orthopedagogiek wordt door 

mij ieder jaar in december opgeruimd want 

sommige spullen liggen er al decennia, 

zonder te worden gebruikt. Dat komt 

omdat deze persoon heel moeilijk afstand 

kan doen van allerlei dingen, hoewel ze 

niet van mij zijn. Het moet rond 1988 zijn 

geweest dat een afdeling van ons instituut 

werd gesloten: de afdeling ‘Praktijk’ destijds 

gevestigd in de Herestraat te Groningen op 

de bovenverdieping van het toenmalige 

pand van Peek & Cloppenburg. Nadat de 

verdieping haar functie verloor en de 

huurpenningen voor de laatste maal waren 

betaald, diende het dus te ontruimd worden, 

wat onder mijn leiding geschiedde. 

Het merendeel van de op het kind gerichte 

spullen ging in de opslag, terwijl alle 

testmaterialen in de testotheek werden 

opgenomen. Toen later, in 2008, werd 

besloten dat er een Ambulatorium voor 

Orthopedagogiek zou worden opgericht, 

kon een deel van de opgeslagen spullen 

worden hergebruikt. Andere zaken bleven 

achter in de opslag, die op een bepaald 

moment dreigde dicht te slibben. Vanaf 

eind 2008 is er dus jaarlijks een opruim-

actie gehouden, waarbij telkens een plastic 

tas tevoorschijn kwam, werd ingekeken en 

vervolgens weer werd teruggezet.

Voordat de kerstvakantie vorig jaar 

december een aanvang nam heb ik 

uiteindelijk de plastic tas maar eens mee 

naar huis genomen. De inhoud ging de 

wasmachine in en na droging op de 

verwarming, bleek dat in de daaraan 

voorafgaande decennia toch het een en 

ander kapot te zijn gegaan, ja zelfs te zijn 

onthoofd. Het bleek namelijk om een aantal 

poppenkastpoppen te gaan, dat onder 

leiding van Jan Klaasen, dacht de eeuwige 

rust te hebben gevonden. De oplossing was 

weldra daar. Mijn schoonmoeder Ulla, die 

nog ouderwets met ‘naald en draad’ weet 

om te gaan, heeft de helden van de 

poppenkast in ere hersteld.

Mijn gedachten gingen, tijdens de herstel-

operatie, terug naar meer dan ruim een 

halve eeuw geleden. Mijn beide zusters, 

Rika en Christa, hadden het geluk in het 

bezit te zijn van een aantal lieve poppen die 

ze volop van geluk voorzagen. Uiteraard 

gebeurde er wel eens een ongelukje met 

deze poppen; dan weer was er een arm 

afgebroken of functioneerde een oog van 

een pop niet meer  normaal. Vreemd 

eigenlijk dat alle poppen in die tijd een 

meisje voorstelden. Ik hoor mijn moeder 

het nog zeggen: “wanneer je lief bent deze 

week, dan mag je woensdagmiddag mee 

naar de poppendokter.”

Alle soorten poppen in keramiek en 

porselein, knuffels, vooral beren, werden 

door de poppendokter – ja in een echte witte 

doktersjas gekleed – vakkundig gerepareerd. 

De afgebroken arm werd voorzien van 

nieuw elastiek en verbonden met de rest 

van het lichaam van de pop; voor de beren 

waren er nieuwe kraaltjes die de ogen 

voorstelden en lapjes stof waren er om de 

gekneusde knuffel weer van de pijn van 

beschadiging af te helpen.

De poppendokter had spreekuur op de 

woensdagmiddag op de juiste plek, 

namelijk in het pand van het ‘Kinder-

paradijs’, destijds in een van de belangrijkste 

winkelstraten van Groningen gevestigd, 

aan de Oosterstraat 19. Gelijk aan de 

poppendokter is het Kinderparadijs ook al 

verleden tijd want het werd lang geleden 

gesloten. Wat overbleef is een foto die ooit 

van het jugendstil pand is genomen.

Uit de oude doos

De Poppendokter
Hans Knot
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Geef mij een signaal

Een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld

Marjolijn Rijskamp, Barbara Dekker en Trijntje Roggen

Uitgever  Uitgeverij SWP

De wettelijke meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld kent een lange voorgeschiedenis en de invoering is 

al diverse keren vertraagd. Tot voor kort was er nog geen sprake van een wettelijke basis.

In Geef mij een signaal wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake het voorkomen en aanpakken van 

kindermishandeling serieus opgepakt. De ontwikkelde meldcode is een voorbeeld van good practice van hoe een 

 organisatie de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bottom-up en breed kan opzetten en implementeren 

in de eigen organisatie en delen met haar zorgpartners. De implementatie van de meldcode is door de beschreven 

instelling voortvarend ter hand genomen nog voordat de wettelijke verplichting hiertoe bestond en is daarmee een 

voorloper.

Mogen vele instellingen volgen!

Orthopedagogiek en de verantwoorde praktijk

Erik J. Knorth en Trijntje Roggen

Uitgever  Stichting Kinderstudies

Een bewerkte bijdrage van sprekers tijdens het afscheidsymposium van Trijntje Roggen; getiteld de ‘verantwoorde’ 

praktijk in het orthopedagogisch werk met kwetsbare kinderen en hun opvoeders. De term ‘verantwoord’ verwijst 

daarbij naar het kwaliteitsniveau van handelen van individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, welzijn en 

onderwijs en de wijze waarop zij zich hiervan rekenschap (behoren) te geven.

NIEUWE UITGAVEN

Graag hogere resolutie aanleveren, onderstaand beeld staat op 268%
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EVEN VOORSTELLEN

Daniëlle Zevulun

Promovendus bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht (onder leiding van 

Margrite Kalverboer).

Daniëlle zal zich richten op de belangen van asielzoekerskinderen die zich nog niet lang in Nederland bevinden.

Tijdens haar studies Culturele Antropologie (Universiteit Utrecht) en Internationaal en Europees Recht (Universiteit van 

Amsterdam) heeft zij zich verdiept in mensenrechten en aan migratie gerelateerde kwesties, waaronder multiculturalisme 

en integratie. Na haar studie is zij onder andere werkzaam geweest bij Vluchtelingenwerk waar zij juridisch onderzoek 

verrichtte naar de implementatie van Europese asielregelgeving in het Nederlandse beleid en de praktijk.

Dorijn Wubs

Promovendus bij Hans Grietens.

Dorijn doet onderzoek naar de dagelijkse zorg voor seksueel misbruikte en getraumatiseerde pleegkinderen. 

Het betreft een narratieve studie naar de ervaringen, behoeften en expertise van alle leden van pleeggezinnen die 

zorgen voor een seksueel misbruikt pleegkind. De kennis hierover kan worden ingezet om pleegouders verder te 

professionaliseren, pleeggezinnen te versterken en de zorg aan pleegkinderen te optimaliseren.

Het onderzoek naar gezinsnarratieven vormt de eerste fase van een groter project dat als doel heeft een ‘e-toolkit’ 

voor pleeggezinnen en hun directe omgeving te ontwikkelen over de zorg voor kinderen met een voorgeschiedenis 

van misbruik.

Daan Beltman

Daan Beltman is als onderzoeker/jurist werkzaam bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum Kinderen en Vreemdelingen-

recht. Daan houdt zich bezig met onderzoek op het terrein van kinderrechten en migratie. Zo zal hij de (juridische) 

implicaties voor het inbrengen van orthopedagogische rapportages in bestuurlijke en gerechtelijke procedures 

analyseren en evalueren. Daan is jurist, gespecialiseerd in het staats- en bestuursrecht en het internationale publiek-

recht, in het bijzonder mensenrechten en de rechten van het kind. Naast zijn werk bij het onderzoekscentrum is Daan 

bezig met de afronding van zijn juridisch bestuurskundige promotieonderzoek naar de kwaliteit van besluitvorming 

in gezinsherenigingsprocedures. Daarnaast is hij als juridisch medewerker werkzaam bij de rechtbank in Zwolle, 

lid van de adviescommissie voor bezwaarschriften van de Gemeente Leeuwarden en algemeen bestuurslid van 

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

Graag hogere resolutie aanleveren, beeld Danielle Zevulun staat op 280%
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400 jaar Rijksuniversiteit Groningen
Hans Knot

Volgend jaar zijn er diverse activiteiten in de 

stad Groningen te verwachten die te maken 

hebben met het 400 jarig bestaan van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Een halve eeuw 

geleden hield de president-curator van de 

universiteit, Mr. N. J. Polak, op persoonlijke 

titel, een lezing in Hotel Overcingel in Assen, 

waarbij hij uitspraken deed over de relatie 

tussen opleidingsniveau en eventuele 

werkloosheid. Hij voorspelde in 1964 dat 

twintig jaar later voor de mensen met een 

lagere schoolopleiding waarschijnlijk een 

grote vorm van werkloosheid zou zijn omdat 

er minimaal een middelbare schoolopleiding 

nodig was voor hen die in die toekomst niet 

werkloos wensten te worden.

De lezing werd gehouden tijdens een lunch-

bijeenkomst van het Departement Noord-

Drenthe van de Nederlandse Maatschappij 

van Nijverheid en Handel. Polak was van 

mening dat bij Academische vrijheid op het 

uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 

bovenal voorrang moest worden gegeven 

aan inmenging van buiten af, om vooruit-

gang in resultaten te kunnen boeken. 

Wel gaf hij aan dat de universiteit meer en 

meer gezien moest worden als een groot 

bedrijf. De grote sommen geld, die toen ook 

al nodig waren voor onderzoek, bracht met 

zich mee dat de universiteit als bedrijf op 

economische grondslagen diende te worden 

beheerd, dat teamwerken van hoogleraren en 

wetenschappelijke stafl eden meer en meer 

bevorderd moest worden, dit in tegenstelling 

tot individualistisch onderzoek.

Polak stelde ondermeer dat – te komen tot 

betere resultaten – de wetenschappelijke staf 

van de universiteit drastisch diende te groeien, 

waarbij het te verwachten was dat het aantal 

studenten ook een sterke groei zou gaan 

doormaken. Ook pleitte hij ervoor dat de 

duur van de studie van een gemiddelde 

student drastisch moest worden terug-

gedrongen. Als voorbeeld gaf hij studenten 

Geneeskunde die in 1950 waren ingestapt. 

60% Van deze studenten studeerde pas af in 

1961, dus 11 jaar later. Als gevolg van dit late 

afstuderen kwam deze groep dan ook te laat 

op een plek in de maatschappij terecht.

Gelukkig is er ook het een en ander bewaard 

gebleven aan cijfers, van deze lezing en zo 

wist Polak de volgende punten onder aandacht 

te brengen van zijn luisterschare in Assen:

•  In 1965 zou de universiteit 70 miljoen 

gulden ontvangen; studeerden er 6450 

studenten waarvan 1450 eerstejaars. 

De prognose voor 1980, vele jaren later, 

werd gesteld op 9000 studenten.

•  Het aantal hoogleraren was dat jaar 180 

terwijl er 1780 mensen in dienst waren. 

Voor salaris werd een post van rond de 

25 miljoen gulden gereserveerd.

•  Van het personeel woonde ongeveer 75% 

in Groningen, 8% in Haren, 8% elders in 

de provincie Groningen terwijl 5% in 

Drenthe woonde en 4% elders in ons land.

Van de ideevorming en planning is veel 

bewaarheid geworden hetgeen zal blijken als 

volgend jaar, rondom de festiviteiten van het 

400 jarig bestaan de huidige gegevens ook 

naar buiten zullen worden gebracht.

Zie hier voor meer over het 400 jarig bestaan 

van de Rijksuniversiteit Groningen. 

http://www.rug.nl/news-and-events/events/

lustrum/

De foto toont de ‘Lustrum Fles 1964’. De vraag 

is hoeveel oud medewerkers of oud studenten 

deze fl es nog hebben. Binnen Pedagogische 

Wetenschappen is deze fl es bewaard gebleven 

en staat al decennia op een kast in het 

Documentatiecentrum.
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Oratie Tom van Yperen
Op 4 juni 2013 hoopt prof. dr. Tom van Yperen zijn oratie te houden.

Oratie prof. dr. mr. Margrite Kalverboer
Op 16 september 2013 hoopt Margrite Kalverboer haar oratie te houden.

Horizon Studieprijs 2013 voor Marjolijn Rijskamp en Trijntje Roggen
Op 18 maart vond de uitreiking plaats van de Horizon Studieprijs 2013 voor onderwijs-

gebonden onderzoek op het terrein van de jeugdzorg. De derde prijs werd gewonnen door 

Marjolein Rijskamp, voormalig Masterstudent Orthopedagogiek aan de RUG, en haar 

begeleidster, dr. Trijntje Roggen. Onder grote belangstelling van collega’s, familie en vrienden 

werd de prijs in Rotterdam uitgereikt door prof. J. van der Ploeg, juryvoorzitter. De prijs bestaat 

uit een geldbedrag en de publicatie van het thesisonderzoek als boek bij de Amsterdamse 

uitgeverij SWP. Het werkstuk, getiteld ‘Geef mij een signaal. Een meldcode voor kinder-

mishandeling en huiselijk geweld’ (zie: http://www.swpbook.com/1649) werd door de jury 

geprezen vanwege de heldere schrijfstijl, de grote relevantie van het onderwerp, en de 

bewezen bruikbaarheid van de verzamelde kennis.

Zie ‘Nieuwe uitgaven’.

Sinnige aanmoedigingsprijs
Kirsten van den Bosch heeft de aanmoedigingsprijs ter waarde van € 2500,- gewonnen van 

Stichting Sinnige Fonds om het bewustzijn rondom veilige auditieve omgevingen te 

vergroten: http://www.sinnigefonds.nl/ .
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