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Beste alumni orthopedagogiek,

Hierbij het tweede exemplaar 

de Nieuwsbrief Alumni 

Orthopedagogiek. Ik hoop dat 

u met interesse deze brief zult 

lezen. Wanneer u een op- of 

aanmerking heeft dan verzoek 

ik u deze te mailen naar 

alumni.ortho@rug.nl 

Natuurlijk kunt u ook nieuws dat 

u wilt delen met andere alumni 

naar ons sturen op bovenstaand 

adres. Als u zich geroepen voelt, 

als alumni uit het werkveld, 

om een stukje te schrijven voor 

dit blad, dan bent u van harte 

welkom en kunt u dat melden op 

bovenstaand adres. Deze keer is 

het wegens drukke werk zaam-

heden, niet gelukt om een stukje 

uit het werkveld te plaatsen.  

Op de website: 

www.rug.nl/pedok/

informatievoor/alumni/

alumnivereniging_

orthopedagogiek/index  staat 

de vorige nieuwsbrief.  Daar 

wordt ook de mogelijkheid 

gegeven om u op te geven voor 

de vereniging. 

Onderzoek binnen onze afdeling wordt kenmerkt 

door twee aspecten: bij de doelgroepen die centraal 

staan is er sprake van (zeer) complexe problema-

tiek én onderzoek is ‘praktijk gericht’. Dat is een 

bewuste keuze geweest. We starten bij specifi eke, 

ernstige problemen. De kennis die we door onder-

zoek verkrijgen over deze ‘ernstige’ situaties kan 

vaak ook worden vertaald naar minder ernstige 

situaties. Dat is andersom meestal niet het geval. 

Uitzoeken hoe ‘iets’ zit ‘in het algemeen’ sluit 

vaak de bijzondere groepen uit. En die bijzondere 

groepen zijn meestal de meest ingewikkelde groe-

pen, met de meest ernstige problematiek. Zoals 

‘multi-problem’ gezinnen waar sprake is van een 

combinatie van problemen zoals aanwezige ver-

standelijke beperkingen, verslaving, en beperkte 

opvoedingsvaardigheden. Een ander voorbeeld is de 

zorg voor personen met zeer ernstige verstandelijke 

én motorische én zintuiglijke beperkingen. 

De tweede pijler onder het onderzoeksprogramma 

is de gerichtheid op interventie. We willen niet al-

leen meer greep krijgen op het probleem, we willen 

ook nadenken hoe de praktijk zou kunnen hande-

len om dat probleem te verminderen of zelfs te doen 

verdwijnen. Hier komen we bij de noodzakelijke 

samenwerking tussen wetenschap en praktijk. 

Die loopt niet altijd van een leien dakje, maar 

wel steeds beter. De kloof tussen wetenschap en 

praktijk leek enkele decennia geleden nog onover-

brugbaar , maar met name in de afgelopen jaren 

zijn er in rap tempo vele bruggen geslagen. Steeds 

meer organisaties beseffen dat het van belang kan 

zijn dat ze aantonen welke effecten hun inspan-

ningen hebben. Als het niet lijkt uit te maken of je 

nu 1, of 2 of 3 begeleiders hebt op een groep, of dat 

de ene behandelmethode niet aantoonbaar beter 

werkt dan de andere zal in het huidige klimaat snel 

worden gekozen voor de goedkoopste optie: minder 

mensen, de goedkoopste methode. Een dergelijke 

ontwikkeling kunnen begeleiders niet tegenhou-

den, maar gedragswetenschappers wel. Zij beschik-

ken immers in principe over de toerusting, de tools, 

om aan te kunnen tonen wat werkt en hoe iets 

werkt. Steeds meer orthopedagogen krijgen vanuit 

hun organisatie dan ook tijd om aandacht te beste-

den aan wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit onze afdeling wordt op brede schaal samen-

gewerkt met vooral grote organisaties die ook de 

middelen en mogelijkheden hebben om onderzoek 
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te laten uitvoeren. De vragen komen zowel 

vanuit de wetenschap - we vragen dan een 

praktijk om mee te werken - maar vaker 

nog vanuit de praktijk. Grotere organisa-

ties hebben vaak eigen onderzoekslijnen 

en -vragen gericht om samenwerking met 

onze afdeling. Dat wordt soms informeel 

gedaan, maar de laatste jaren steeds vaker 

formeel. Er worden convenanten geslo-

ten en zgn. ‘academische werkplaatsen’ 

opgericht. Samenwerking wordt daarmee 

bekrachtigd. Het is niet alleen van belang 

voor wetenschap, maar eveneens voor de 

praktijk. Samen wordt gebouwd aan meer 

kennis, kennis die ook (vaak redelijk direct) 

toepasbaar is in de praktijk. Stap voor 

stap komen we dichterbij een situatie die 

in bijvoorbeeld de medische wetenschap-

pen al normaal is: daar is onderzoek een 

organisch deel van de geleverde zorg/on-

dersteuning. Daar zijn we nog niet, maar 

de beweging in die richting is duidelijk. Dat 

is goed, want dat brengt praktijk en weten-

schap dichter bij elkaar.

Wetenschap kan de rol vervullen van 

blikopener: ze verbreedt het gezichtsveld 

van diegenen die werken in de praktijk. Ze 

wijst op mogelijkheden, op voortschrijdend 

inzicht. Niet alleen wat je voor je ziet in de 

dagelijkse praktijk proberen te verbeteren, 

maar leren nieuwsgierig te zijn naar de 

achtergronden. Jan, die ernstige verstan-

delijke beperkingen heeft en tevens zeer 

slechtziend is, slaat zichzelf de hele dag 

in zijn gezicht. Dan is de vraag niet alleen: 

wat moeten we doen, maar vooral ook: 

waarom vertoont Jan dit gedrag? Sinds 

wanneer? Is er mogelijk iets veranderd 

in de situatie van Jan waardoor hij nu dit 

gedrag vertoont en zo ja: wat was dat dan? 

Wat is er gedaan om het gedrag te beïnvloe-

den? Welke methoden worden gehanteerd 

en waarom? Is iedereen daarvan op de 

hoogte, wordt er consistent en consequent 

gehandeld? Worden ingezette maatregelen 

geëvalueerd, en beschreven in een persoon-

lijk plan? Enzovoorts enzoverder. 

Antwoorden op de vraag: ‘wat moeten we 

doen’ heeft de praktijk meestal wel; men 

wordt immers gedwongen tot handelen. 

Nieuwsgierigheid naar het waarom, en tijd 

voor analyse van de verschillende mogelijk-

heden/hypothesen heeft men niet altijd, en 

dat zou wel moeten. Want dergelijke analy-

ses geven inzicht in de keuzes (theoretisch 

en, in samenhang daarmee, methodisch) 

die zijn gemaakt. En welke gevolgen die 

keuzes hebben. Dat kan kleinschalig, bij 

wijze van spreken alleen van de Jan uit 

bovenstaand voorbeeld (of voor een aantal 

‘Jannen’). Soms is dat onderzoek dat met 

studenten uit de Masterfase kan worden 

uitgevoerd. Ook daarin, dus niet alleen in 

omvangrijk onderzoek, kunnen praktijk en 

wetenschap elkaar vinden. 

Praktijk kan ook de blik van de wetenschap 

verbreden. De praktijk ervaart bepaalde 

problemen, stelt hardop vragen. Bij het 

vertalen van een praktijkprobleem naar 

een onderzoeksvraag kan de wetenschap 

inzicht verschaffen in waar het nu precies 

op vastzit. De stap van praktisch probleem 

naar onderzoeksvraag wordt makkelijker 

wanneer er al een vorm van samenwer-

king, formeel of informeel, geregeld is.

Dus daarom: waarom moeilijk doen als het 

samen kan?

Afscheid Trijntje Roggen
Op vrijdag 30 maart 2012 heeft de afdeling orthopedagogiek afscheid genomen van mw. dr. 

Trijntje Roggen. In de bijna veertig jaren dat Trijntje bij ons aangesteld is geweest heeft zij 

zich, naast het vele onderwijs dat zij verzorgde, als geen ander bekommerd om de verhouding 

van de opleiding met de praktijk van de orthopedagogiek, i.h.b. de pedagogische zorg voor 

jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen. Zij was een onmisbare schakel en steun 

in de contacten tussen opleiding en werkveld - niet alleen als coach en vraagbaak voor de 

honderden stagiaires die ze heeft begeleid, maar ook als een gedreven docent die zich in de 

talloze cursussen en trainingen die ze verzorgde bij uitstek bezig hield met de toerusting van 

studenten voor een ‘verantwoorde’ praktijkbeoefening. Om daar bij stil te staan werd er een 

symposium georganiseerd, getiteld: Orthopedagogiek en de ‘verantwoorde’ praktijk.
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Voorlezen
Wanneer je voorleest, of voorgelezen wordt, 

is het verhaal natuurlijk erg belangrijk. 

Maar even belangrijk is de sfeer tijdens 

het voorlezen: misschien herinner je niet 

meer de verhaaltjes die je ouders vroeger 

voorlazen, maar wel het plezier dat je toen 

aan deze verhaaltjes beleefde.

Voor personen met een zeer ernstige ver-

standelijke en meervoudige beperking (ZE-

VMB) was voorlezen niet vanzelfsprekend; 

een verhaaltje werd toch niet begrepen, of 

was niet ‘prikkelend’ genoeg. Bovendien is 

er naast de (zeer) ernstige verstandelijke 

beperking van deze doelgroep, vaak ook 

sprake van sensorische beperkingen, waar-

door het verhaal niet (goed) verstaan werd, 

of de plaatjes niet konden worden bekeken.

Wat is multi-sensory storytelling?
De introductie van multi-sensory story-

telling (MSST) heeft hier verandering in 

gebracht. MSST is een voorleesmethode 

speciaal voor personen met ZEVMB, en 

omdat dit een heterogene groep is, wordt 

elk MSST-boek volledig aangepast op de 

mogelijkheden en voorkeuren van één 

persoon. 

Er zijn echter ook een aantal ‘algemene 

richtlijnen’ voor het maken van MSST-boe-

ken: de duur van het boek is beperkt (max. 

6 minuten) en elk boek heeft een korte 

tekst die wordt ondersteund door meerdere 

zintuiglijke stimuli. Deze stimuli worden 

actief aangeboden, zodat de luisteraar 

meedoet met het verhaal, in plaats van dat 

hij/zij het verhaal ondergaat. Voordat een 

stimulus aan de luisteraar wordt gegeven, 

wordt deze aangeboden op een witte ach-

tergrond (een groot wit blad). Het contrast 

tussen deze witte achtergrond en de stimu-

lus, maakt het makkelijker voor de luis-

teraar om visueel te focussen. Daarnaast 

werkt de witte achtergrond ook als een 

aankondiging (“er komt weer een stimulus 

aan!”) en brengt daarmee structuur in het 

boek. Ten slotte is herhaling een belangrijk 

element van MSST: doordat de voorlezer 

het boek vaker herhaalt op precies de zelfde 

manier, kan de luisteraar het verhaal en de 

bijbehorende stimuli leren kennen.

Ook voor een MSST-boek is er een pagina 

waar het verhaal op staat. Deze pagina heet 

het verhaalscript. Behalve dat op dit script 

staat wat er voorgelezen moet worden, 

staat hier ook hoe dit voorlezen moet 

gebeuren. Het ‘hoe’ betreft bijvoorbeeld 

de manier waarop een stimulus aan moet 

worden geboden, de ideale voorleesplek, 

het stemgebruik van de voorlezer en/of 

de gewenste lichtinval. Alles dat relevant 

is voor het voorlezen staan in het verhaal 

script, zodat het MSST-boek geen introduc-

tie meer nodig heeft, en door iedereen kan 

worden voorgelezen.

Het onderzoek
De afdeling orthopedagogiek van de Rijks-

universiteit Groningen doet sinds 2009 

onderzoek naar MSST. Hoewel dit onder-

zoek doorloopt tot 2014 – en we dus nog in 

afwachting zijn van veel resultaten – is er 

al wel een mooi begin. Er is bijvoorbeeld 

bekeken of de mate waarin de algemene 

richtlijnen door de voorlezer worden ge-

hanteerd, samenhangen met de aandacht 

die de luisteraar heeft voor dit boek. Resul-

taten uit dit onderzoek zijn relevant voor 

de praktijk: we zijn bijvoorbeeld te weten 

gekomen dat het actief aanbieden van de 

stimuli, samenhangt met de aandacht die 

de luisteraar heeft voor het boek. En aan-

dacht is belangrijk: wanneer de luisteraar 

meer aandacht heeft, kan deze meer plezier 

beleven aan het boek, en krijgt de luiste-

raar meer mogelijkheden om – op termijn – 

delen van zijn/haar verhaal te herkennen.

Nieuwe voorlezers kunnen we dus wijzen 

op het belang van het actief aanbieden 

van deze stimuli, zodat het voorlezen nog 

leuker wordt.

Zelf doen!
Elk MSST-boek is dus volledig afgestemd 

op de voorkeuren en mogelijkheden van 

de luisteraar. Het onderwerp, de tekst van 

het verhaal, de stimuli die bij het verhaal 

horen… Ze worden allemaal zorgvuldig uit-

gekozen door iemand die de luisteraar goed 

kent. Op deze manier kan de luisteraar zich 

van zijn/haar beste kant laten zien tijdens 

het voorlezen. 

Het is belangrijk dat deze boeken vol-

ledig zijn aangepast op een persoon met 

ZEVMB, maar dit maakt het natuurlijk wel 

moeilijker voor degene die dit boek gaat 

schrijven. Om deze reden is er een instru-

ment ontwikkeld, waarin een voorlezer 

stap voor stap werkt aan het maken van 

een MSST-boek. Voor meer informatie over 

MSST, of om dit instrument te downloaden, 

kan gekeken worden op de onderstaande 

website.

Meer weten?
Ten Brug, A., van der Putten, A., Penne, A., 

Maes, B. and Vlaskamp, C. (2012), Multi-

sensory storytelling for persons with 

profound intellectual and multiple disa-

bilities: an analysis of the development, 

content and application in practice. Journal 

of Applied Research in Intellectual Disabi-

lities. doi: 10.1111/j.1468-3148.2011.00671.x

Of ga naar 

www.opvoedingsprogramma.nl/msst.

Multi-sensory storytelling
Het voorlezen van personen met een zeer 

ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperking.

Door Annet ten Brug (a.ten.brug@rug.nl) - promovenda, 
begeleid door Dr. Annette van der Putten en Prof. Dr. Carla Vlaskamp.
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Plaatsingsstroomafwaarts?

Erik Knorth

Niet lang geleden publiceerde een van de 

‘grand old ladies’ van de Engelse zorg voor 

jeugd, June Thoburn (University of East 

Anglia), cijfers over het aantal uithuisge-

plaatste kinderen in een 14-tal landen - in 

en buiten Europa (Thoburn, 2010). Het ging 

daarbij om kinderen en adolescenten die 

om redenen van gedrags- en opvoedings-

problematiek in de pleegzorg of residenti-

ele zorg (tezamen: verblijfszorg) verbleven 

in 2004 of 2005. Over de volgende Europese 

landen werden cijfers gemeld: Denemar-

ken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Britannië, 

Ierland, Italië, Noorwegen, Spanje en 

Zweden. Bijna 20 jaar geleden rapporteerde 

ik soortgelijke gegevens over gedeeltelijk 

dezelfde landen (Knorth & Van den Bergh, 

1994). Het betrof de jaren 1991 of 1992. Mijn 

nieuwsgierigheid werd extra geprikkeld: 

Zou de plaatsingsstroom afgenomen zijn? 

Dát immers is het beleid dat in (en buiten) 

Europa gevoerd wordt: proberen te voorko-

men dat kinderen uithuis (moeten) worden 

geplaatst en zo veel mogelijk zorg en hulp 

aanbieden in de situatie waar de proble-

men zich het meest prominent manifeste-

ren: in en rond het gezin. Wat blijkt? 

In de acht vermelde Europese landen 

verblijven begin jaren ‘90 van de vorige 

eeuw ruim 386.000 minderjarigen in een 

pleeggezin of residentiële setting; 12-14 jaar 

later zijn het er ruim 458.000. Wat veelzeg-

gender is het aantal uithuisgeplaatste 

kinderen in beide perioden per 10.000 

minderjarigen; dat is van de eerste naar de 

tweede periode gestegen van 58 naar 70. 

Wanneer we dit gebruik van verblijfszorg 

(‘rate in care’) per 10.000 minderjarigen be-

zien in de verschillende landen, dan valt op 

dat slechts in één land de ‘rate’ echt omlaag 

gaat, namelijk in Duitsland (van 94 naar 

77); in de andere landen blijft deze min of 

meer op het zelfde niveau (Denemarken, 

Groot-Brittannië) of gaat deze omhoog, 

soms zelfs substantieel omhoog (Ierland, 

Spanje). Ook in Nederland is sprake van 

toename van het aantal uithuisplaatsin-

gen; eigen berekeningen laten zien dat 

de ‘rate in care’ per 10.000 minderjarigen 

steeg van 50 naar 102 (Knorth & Koopmans, 

2012). 

Verder is becijferd wat het percentage 

van alle geplaatste kinderen is, dat in 

een pleeggezin verblijft. Deze vorm van 

verblijfszorg is, zeker bij jongere kinde-

ren, preferent. Kijkend naar de Europese 

cijfers zien we dat dit percentage over de 

acht landen tezamen genomen begin jaren 

‘90 uitkwam op 46 procent, terwijl het 12 

tot 14 jaar later 59 procent bedraagt; een 

duidelijk stijging. De variatie is op dit punt 

trouwens groot. In Duitsland en Denemar-

ken wordt in de tweede onderzoeksperiode 

relatief het minst vaak (minder dan 50%) in 

de pleegzorg geplaatst; in Groot-Brittannië 

en Ierland is pleegzorg daarentegen de 

voorkeursoptie met percentages van resp. 

87 en 84 procent. De Nederlandse cijfers 

zijn op dit punt vrijwel stabiel en schom-

melen net boven de 50 procent. Overigens, 

vanwege het toegenomen aantal uithuis-

geplaatste kinderen is het absolute aantal 

kinderen in de pleegzorg (en de residen-

tiële zorg) in ruim tien jaar tijd meer dan 

verdubbeld.

Resultaten als deze stemmen tot naden-

ken; ze duiden op een behoefte aan de 

mogelijkheid om kinderen in bijzondere, 

benarde omstandigheden (tijdelijk) in een 

andere, zorgzame omgeving te helpen 

opgroeien. Deze behoefte is toegenomen en 

laat zich klaarblijkelijk niet zomaar indam-

men, ondanks jaren van pogingen daartoe. 

Het onderzoek TAKE CARE,  waarbij meer 

dan 3.000 kinderen en jongeren binnen en 

buiten de zorg in Noord-Nederland drie 

jaar lang gevolgd worden, kan ons helpen 

erachter te komen waar deze plaatsings-

behoefte uit voortkomt, en waarom hulp 

zonder uithuisplaatsing kennelijk niet 

altijd volstaat. Dit onderzoek - gestart in 

2010 - is een co-productie van de afde-

ling Gezondheidswetenschappen van het 

UMCG en de afdeling Orthopedagogiek van 

de RUG, en wordt (mede) gefi nancierd door 

ZonMw. Vanuit Orthopedagogiek nemen 

deel: Els Evenboer (aio), Anne-Marie Huy-

ghen (begeleider/co-promotor), Janneke 

Metselaar (begeleider/co-promotor), Jana 

Knot-Dickscheit (lid kenniskring), Wendy 

Post (adviseur), Tom van Yperen (adviseur) 

en Erik Knorth (co-projectleider). 

Literatuur
 >Knorth, E. J., & Koopmans, A. C. (2012). 

Minder kinderen uit huis geplaatst? Kind 

en Adolescent, 33(1), 45-48.

 >Knorth, E. J., Reijneveld, S. A., Van Eijk, 

L., Noordik, E., & Tuinstra, J. (2011). De 

sociaal-emotionele ontwikkeling van 

drieduizend kinderen in en buiten de zorg 

op de voet gevolgd. Kind en Adolescent 

Praktijk, 10(4), 192-194.

 >Knorth, E. J., & Van den Bergh, P. M. 

(1994). Uithuis geplaatste kinderen in 

Europa. Kind en Adolescent, 5(3), 160-162.

 >Thoburn, J. (2010). Achieving safety, 

stability and belonging for children in 

out-of-home care: The search for ‘what 

works’ across national boundaries. 

International Journal of Child and Family 

Welfare, 13(1), 34-49.
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EVEN VOORSTELLEN

Ineke Haakma
Ineke Haakma heeft Psychologie (afstudeer-

richting Klinische- en Ontwikkelingspsycho-

logie) en Onderwijskunde (afstudeerrichting 

Onderwijs- en Leerlingbegeleiding) gestu-

deerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Van november 2010 tot november 2011 

werkte zij als Onderwijs-/Onderzoeksme-

dewerker bij de afdeling Orthopedagogiek, 

differentiatie Ondersteuning van Personen 

met Beperkingen. Daarnaast werkte zij mee 

aan het ontwikkelen van onderwijsbeleid op 

de school Kentalis Rafaeël, een school voor 

leerlingen met auditieve en visuele beper-

kingen. Vanaf november 2011 werkt ze als 

promovendus bij de afdeling Orthopedago-

giek. Het onderwerp van haar promotieon-

derzoek is het belang van leerkracht-leerling 

interacties bij leerlingen met aangeboren en 

verworven doofblindheid. De promotoren zijn 

prof. dr. Janssen, prof. dr. Minnaert en prof. dr. 

Ruijssenaars. Daarnaast verricht zij coördi-

nerende taken voor de Internationale Master 

Communication & Congenital Deafblindness. 

Laura Batstra
Laura Batstra heeft Psychologie (afstudeer-

richtingen Klinische, Sociale en Arbeids- & 

Organisatie Psychologie) gestudeerd in Gro-

ningen.  In 2004 is ze gepromoveerd in de Me-

dische Wetenschappen op het proefschrift 

‘Diffi cult Birth, Diffi cult Life?’. Tot medio 2010 

werkte ze als behandelend psycholoog in 

de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Sinds  1 juni 

2010 werkte ze als postdoc bij de afdeling 

Orthopedagogiek, waar ze vanaf 1 juni 2012 

in de functie van Universitair Docent vooral 

onderzoek gaat doen op het gebied van de 

Pleegzorg.  Daarnaast ligt haar onderzoeks-

interesse bij het nut en de valkuilen van 

psychiatrische diagnostiek, in het bijzonder 

ADHD (zie rubriek ‘Nieuwe uitgaven’. 

Vera Munde
Vera Munde heeft van 2003 tot 2007 orthope-

dagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen 

gestudeerd. Haar afstudeeronderzoek ver-

richtte zij bij een instelling voor mensen met 

een verstandelijke beperking op Curaçao. Op 

een groep voor kinderen met zeer ernstige 

verstandelijke en meervoudige beperkingen 

onderzocht zij de implementatie van het 

opvoedings- en ondersteuningsprogramma 

van Carla Vlaskamp. In 2011 is zij (cum laude) 

gepromoveerd op het onderwerp “alertheid 

bij mensen met zeer ernstige verstandelijke 

en meervoudige beperkingen”. Dit onderzoek 

zet zij voort in haar positie als postdoc die zij 

sinds september 2011 heeft. Daarnaast ligt 

haar onderzoeksinteresse bij de ontwikke-

ling en ontwikkelingsmogelijkheden van 

mensen met zeer ernstige verstandelijke en 

meervoudige beperkingen. Vera Munde heeft 

een tweede plaats behaald bij de ds. Vis-

scherprijs. Er waren 18 dissertaties genomi-

neerd. De ds. Visscherprijs wordt eenmaal in 

de twee jaar toegekend aan de schrijver van 

“een uitermate waardevolle dissertatie over 

mensen met een verstandelijke beperking, 

verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse 

universiteit”. Dit gaat dus om zowel gedrags-

wetenschappelijk als medisch als geesteswe-

tenschappelijk onderzoek. 

Kirsten van den Bosch
Kirsten van den Bosch heeft Psychologie 

(afstudeerrichting Cognitief en Biologisch) 

gestudeerd aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Haar masteronderzoek ging over 

de relatie tussen spiegelneuron activiteit, 

sociale angst en sociale mimicry. Ruim een 

jaar geleden is zij naar Groningen verhuisd 

en bij een IT-bedrijf aan de slag gegaan als 

service manager en applicatiebeheerder. Na 

een jaar besloot zij zich toch weer in te willen 

zetten voor het wetenschappelijk onderzoek 

en is per 1 maart dit jaar aan de slag gegaan 

als promovendus bij de afdeling Orthopeda-

gogiek. Hier doet zij, onder begeleiding van 

Carla Vlaskamp, Wied Ruijssenaars, Tjeerd 

Andringa (Kunstmatige Intelligentie) en 

Deniz Baskent (UMCG) onderzoek naar een 

veilige auditieve omgeving voor mensen met 

een visuele en verstandelijke beperking.
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Jorien Luijkx
Jorien Luijkx is in 2004 begonnen aan de 

studie Pedagogische Wetenschappen in 

Groningen, waarbij zij de afstudeerrichting 

Orthopedagogiek heeft gevolgd. Haar afstu-

deerproject vond plaats op Curaçao, waar 

ze bij een instelling voor personen met een 

verstandelijke beperking de effecten van het 

opvoedings- en ondersteuningsprogramma 

onderzocht. Na het behalen van haar mas-

terbul Orthopedagogiek in 2008, heeft Jorien 

nog de opleiding tot docent omgangskunde 

afgerond. In 2010 is zij begonnen met werken 

als docent en onderzoeker bij de afdeling 

Orthopedagoiek, differentiatie OPB (Op-

voeding/ondersteuning van Personen met 

Beperkingen). Met ingang van maart 2012 is 

ze begonnen aan een promotietraject, waar-

bij ze zich zal richten op de ervaringen en 

het welzijn van ouders van een kind met een 

verstandelijke beperking. Daarnaast blijft zij 

als docent betrokken bij het onderwijs. 

Anke de Boer
Anke de Boer is na haar afstuderen begon-

nen aan de RUG, als promovendus bij de af-

deling Orthopedagogiek. Het thema van haar 

onderzoek is ‘leerlingen met beperkingen 

in het reguliere basisonderwijs’. Met de in-

voering van Passend Onderwijs is dit thema 

momenteel erg relevant. In haar functie als 

Universitair Docent (per 1 juni 2012) hoopt zij 

in de komende jaren hier nog meer onder-

zoek naar te gaan doen. Geïnteresseerd in 

het proefschrift of praktijkboekje? Neem dan 

contact met me op via: anke.de.boer@rug.nl 

(zie ook promoties).

Mónica López
Mónica López is in 2004 afgestudeerd als 

psycholoog aan de Universiteit van Oviedo 

in (Noord-)Spanje. Daarna is zij aan diezelfde 

universiteit bij de ‘Child and Family Research 

Group’ ( www.gifi .es ) gaan werken (hoofd: 

prof. Del Valle), waar zij o.a. participeerde 

in onderzoek naar residentiële jeugdzorg, 

kinderbeschermingswerk, alleenstaande 

minderjarige asielzoekers, en stress en burn-

out bij jeugdzorgwerkers. Sinds 2006 is de 

pleegzorg een belangrijk onderzoeksthema. 

Ze heeft het eerste nationaal evaluatie-in-

strumentarium voor de pleegzorg in Spanje 

ontworpen en is op onderzoek hiermee in 

2011 (cum laude) gepromoveerd. Haar publi-

caties zijn te vinden onder: 

http://uniovi.academia.edu/MónicaLópezLópez 

Mónica maakt deel uit van verschillende 

internationale wetenschappelijke netwerken 

zoals INTRAC-Corit (transition of care leavers 

to adulthood from public care - Universities 

of Loughborough en York), het netwerk ‘In 

the Best Interest of the Child’ (University of 

Comillas), en de APFEL Group (pleegzorg in 

Europa). Bij de RUG neemt zij als post doc 

deel aan het internationale project over 

besluitvorming bij uithuisplaatsing o.l.v. prof. 

Erik Knorth (IBUS) en aan het pleegzorgon-

derzoek o.l.v. prof. Hans Grietens.

Eleonora Venema
Eleonora Venema is in 2011 afgestudeerd 

als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Tijdens en na het afstuderen 

heeft ze een jaar gewerkt bij GGZ Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie, eerst als psycho-diagnos-

tisch medewerker en later als orthopeda-

goog. Sinds 1 mei doet Eleonora bij de RUG 

onderzoek naar ‘de rol van de professional 

bij omgekeerde integratie’. Bij omgekeerde 

integratie komen er mensen zonder een 

beperking te wonen op een instellingster-

rein voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Om de mensen met een verstan-

delijk beperking te laten participeren in de 

maatschappij is de rol van de professional 

van groot belang. 

EVEN VOORSTELLEN
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In vertrouwen… : 
een onderzoek naar de professionaliteit van 
de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie
C.A.E.M. Goosen (promotors: prof. dr. M.C. Timmerman en prof. dr. A. E.M.G. Minnaert)

De functie van vertrouwenspersoon is door de jaren heen steeds zwaarder geworden. Vertrouwens-

personen moeten slachtoffers van seksuele intimidatie opvangen en begeleiden, maar ook optreden 

bij pesten, agressie en discriminatie op de werkvloer. De professionaliteit van de beroepsgroep is 

echter onvoldoende; het is hoog tijd voor een gecertifi ceerde opleiding, stelt gedragskundige Carla 

Goosen vast. ‘Deze functie kun je er niet zomaar even bij doen, zoals nog vaak het geval is.’  Seksuele 

intimidatie, pesten, agressie en discriminatie op de werkvloer: Nederlandse werkgevers zijn bij wet 

verplicht hun werknemers ertegen te beschermen. De vertrouwenspersoon speelt hierbij een cru-

ciale rol. Is er geen vertrouwenspersoon en een werknemer raakt ziek of overspannen door te grote 

psychosociale belasting, dan kan de werkgever een forse schadeclaim verwachten. En andersom: is 

er wel een vertrouwenspersoon, maar heeft de werknemer deze niet geraadpleegd, dan kan hij of zij 

de werkgever niet aansprakelijk stellen. 

Taken en competenties 

Hoe belangrijk de vertrouwenspersoon ook is, hij of zij is vaak niet onafhankelijk genoeg. Er is geen 

erkend diploma en vaak is het een functie die een van de werknemers ‘erbij’ doet. Of niet. ‘Je kunt nu 

nog vertrouwenspersoon op je deur hebben staan, en er nauwelijks iets aan doen,’ aldus promo-

venda Carla Goosen. Zij analyseerde de ervaringen van vertrouwenspersonen en professionals die 

veel met vertrouwenspersonen te maken hebben, waaronder gedragskundigen, juristen en beleid-

smakers. Op basis hiervan stelde ze vast welke taken vertrouwenspersonen hebben en over welke 

competenties ze moeten beschikken. Behalve over gedragskundige kennis, moeten vertrouwensper-

sonen over juridische en organisatiekundige kennis beschikken, concludeert Goosen. 

Erkend diploma 

Vertrouwenspersonen moeten medewerkers die te kampen hebben met psychosociale belasting 

opvangen en begeleiden, zij moeten hen voorlichten en informeren en zij moeten leidinggevenden 

gevraagd en ongevraagd adviseren over knelpunten in het beleid, stelt Goosen vast. Ook bracht ze 

alle subtaken en de benodigde competenties gedetailleerd in kaart. Het onderzoek legt de basis voor 

een nieuwe, gecertifi ceerde en in de toekomst verplichte opleiding voor vertrouwenspersonen, die 

de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen vanaf januari 2012 zal ontwikkelen in samen-

spraak met opleidingsinstituten. 

Pittige functie 

De nieuwe opleiding moet garanderen dat een vertrouwenspersoon beter op zijn of haar taak is 

voorbereid, en absoluut onafhankelijk zal functioneren. Goosen: ‘Het gaat om een pittige en ook 

best solistische functie. Je moet je rug in heel moeilijke situaties recht kunnen houden. Je moet voor 

werknemers heel toegankelijk zijn en je moet ze totale geheimhouding kunnen garanderen. Daarom 

is de functie ook niet te combineren met een functie als bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts 

of P&O’er. Tegelijkertijd moet je leidinggevenden signalen aanreiken over overschrijdend machtsge-

bruik. Daarbij moet je je niet zomaar omver laten blazen.’ 
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Improving the basis: 
revision of an early childhood home intervention program.
the Dutch version of the Portage Program – Revised
A.T. Hoekstra

(promotors: Prof. dr. B.F. van der Meulen en Prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars, 

copromotor: Dr. C.E. Oenema-Mostert)

Het Portage Programma is een vroegtijdig interventieprogramma, dat is ontwikkeld als thuisbege-

leidingsprogramma voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 6 jaar met problemen in de opvoe-

dingssituatie. Het doel van dit programma is om de ontwikkeling van het kind te stimuleren, gedrag 

van het kind te veranderen en ouders te ondersteunen. In Nederland is het programma bekend 

onder de naam Portage Programma Nederland (PPN). Dit onderzoeksproject heeft zich gericht op 

de revisie van het PPN (PPN-R) en de effectiviteit van de gereviseerde versie vergeleken met het oor-

spronkelijke PPN. De drie belangrijkste revisiepunten van het oorspronkelijke programma zijn (a) de 

revisie van de focus van het programma (meer gezinsgericht), (b) de revisie van de handleiding en (c) 

de revisie van de Vaardighedenlijst en Activiteitenlijst. De vergelijking van de effectiviteit van PPN en 

PPN-R is gemaakt door de volgende hypothese te toetsen: “Interventie met het PPN-R leidt tot meer 

positieve resultaten dan interventie met het PPN.” Eenentwintig gezinnen hebben deelgenomen aan 

interventie met het PPN, zestien aan interventie met het PPN-R. Wanneer de resultaten samengeno-

men worden, wordt de hypothese verworpen. PPN-R levert slechts gedeeltelijk betere resultaten op 

voor de ontwikkeling van de kinderen dan het PPN. Door dit kleine verschil in effectiviteit ten gunste 

van het PPN-R en de positieve veranderingen die uitgevoerd zijn in de revisie, wordt het gebruik van 

PPN-R aanbevolen boven het gebruik van PPN.

In the Best Interest of the child? 
A Study into a Decision-Support Tool Validating Asylum-Seeking 
Children’s rights from a Behavioural Scientifi c Perspective 
A.E. Zijlstra 

(promotors: Prof. dr. E.J. Knorth, copromotor: Dr. M.E. Kalverboer en dr. W.J. Post)

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een methode ontwikkeld om het ontwik-

kelingsbelang van kinderen op een betrouwbare manier vast te stellen. De methode kan onder meer 

worden ingezet wanneer wordt overwogen een kind in een pleeggezin onder te brengen, maar ook 

in asielprocedures. Orthopedagoge Elianne Zijlstra: ‘De methode laat duidelijk zien of maatregelen 

voldoende rekening houden met het ontwikkelingsbelang van het kind. In asielprocedures wordt 

daaraan nog vrijwel altijd voorbij gegaan.’ Zijlstra promoveert 14 mei op het onderzoek. Het Interna-

tionale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) bepaalt dat bij alle maatregelen die kinderen 

raken, het belang van het kind voorop moet staan. Dat geldt voor openbare instellingen, bedrijven, 

overheden, de  rechterlijke macht, enzovoort. Professionals interpreteren het ‘belang van het kind’ 

echter verschillend. Zijlstra ontwikkelde daarom een model dat de belangrijkste opvoedings- en ont-

wikkelingsvoorwaarden in kaart brengt. Niet eerder was er een methode beschikbaar die zo duidelijk 

vaststelt of beslissingen in ‘het belang van het kind’ zijn.   

PROMOTIES
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Inclusion: a question of attitudes?

A study on those directly involved in the primary education of students 
with special educational needs and their social participation

Anke A. de Boer
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Inclusion: a question of attitudes? 
A study on those directly involved in the primary education of students with special educatio-

nal needs and their social participation.

A.A. de Boer (promotors: Prof. dr. S.J. Pijl en prof. dr. A.E.M.G. Minnaert)

Het Nederlandse onderwijs bestond lange tijd uit een tweedelig onderwijssysteem: regulier- versus 

speciaal onderwijs. Door de invoering van diverse beleidsvormen en het toekomstig Passend Onder-

wijs gaan er steeds meer kinderen met beperkingen naar de reguliere school, in plaats van naar het 

speciaal onderwijs. De term ‘inclusief onderwijs’ wordt vaak gebruikt om deze ontwikkeling aan te 

duiden. Een belangrijke gedachte achter inclusief onderwijs is dat kinderen met beperkingen in het 

reguliere onderwijs meer mogelijkheden hebben voor sociale contacten met kinderen uit de buurt. 

Hoewel een grote groep kinderen met beperkingen inderdaad aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten 

zonder beperkingen, is dit niet voor alle kinderen het geval. Zij worden niet altijd geaccepteerd door 

leeftijdgenoten en hebben geen vriendschappen in de klas. Het is onduidelijk waardoor kinderen 

met beperkingen deze moeilijkheden ondervinden. 

In dit onderzoek wordt getracht meer zicht te krijgen op de attitudes van direct betrokkenen 

(leerkrachten, ouders en klasgenoten) ten opzichte van kinderen met beperkingen in het reguliere 

basisonderwijs en factoren die invloed hebben op hun acceptatie. De uitkomsten geven aan dat 

leerkrachten, ouders en klasgenoten neutrale attitudes hebben. Ouders en klasgenoten zijn vooral 

terughoudend als het gaat om persoonlijk contact met een kind met een gedragsprobleem. Daar-

naast laat het onderzoek zien dat diverse persoonlijke-, klasgenoten- en klasfactoren belangrijk zijn 

in de acceptatie van kinderen met beperkingen, zoals sociale problemen in de klas, de attitudes van 

klasgenoten en de aanwezigheid van een klas-assistent. Deze uitkomsten kunnen gebruikt worden 

in het ontwikkelen van interventies om de acceptatie van kinderen met beperkingen in het reguliere 

basisonderwijs te verbeteren.

PROMOTIES
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Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen.
Laura Batstra

Uitgeverij Nieuwezijds, ca. 160 pagina’s, ISBN: 978-90-571-2344-3

Is ADHD een ziekte? Word je met ADHD geboren? Verbetert medicatie in alle gevallen het func-

tioneren van een kind met ADHD? Het antwoord is drie keer nee, aldus Laura Batstra. Ouders en 

leerkrachten worden op basis van discutabele aannames massaal verkeerd voorgelicht over ADHD. 

De laatste jaren is het aantal ADHD-diagnoses enorm toegenomen, terwijl het voor veel kinderen 

mogelijk en beter is om buiten het psychiatrisch circuit te blijven. Wanneer het gedrag van een kind 

in het ‘hokje’ ADHD past, is het eerste advies aan ouders meestal: medicatie. Maar medicatie heeft 

grote nadelen en in veel gevallen kan worden volstaan met ouder- en leerkrachttraining. Laura 

Batstra belicht de valkuilen van de psychiatrische diagnostiek. Zij bepleit een kindvriendelijkere 

behandeling van drukke en dromerige kinderen, waardoor overdiagnose wordt voorkomen zonder 

onderbehandeling te riskeren. Met een voorwoord van Allen Frances 

Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. 
Handvatten voor een kwaliteitsvol leven
Bea Maes, Carla Vlaskamp en Anneleen Penne

Acco uitgeverij, 312 pagina’s, ISBN:978-90-334-8204-5     

Kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen stellen ons voor bijzondere uitda-

gingen. Het tegemoet komen aan hun complexe onder-steuningsnoden is vaak een zoektocht, met 

vallen en opstaan. Dit boek wil ouders, familie en (toekomstige) professionele hulpverleners houvast 

bieden in deze zoektocht. Houvast kunnen we vinden door in eerste instantie stil te staan bij visie 

en uitgangspunten. Wie zijn mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Wat is belangrijk 

voor hen om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden? Wat zijn belangrijke criteria om tot optimale 

ondersteuning te komen? In een eerste deel van dit boek gaan verschillende auteurs dieper in op 

principes die centraal staan in de ondersteuning van deze mensen. In het tweede deel van dit boek 

maken andere auteurs de vertaling naar hoe die visie waar gemaakt kan worden in het dagelijkse 

handelen: in het vorm geven aan communicatie en interactie met deze mensen, het bieden van 

onderwijs en dagbesteding, de preventie en aanpak van hun gezondheidsproblemen… Zowel huidige 

kennis vanuit onderzoek en praktijk als concrete handelingsadviezen komen daarbij aan bod.

Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen 
(de zesde, gereviseerde druk)

Wied Ruijssenaars, Peter van den Bergh en Annemieke van Drenth

Garant Uitgevers nv, 318 pagina’s, ISBN: 978-90-441-2895-6

Het boek wordt zowel bij opleidingen als op de werkvloer veelvuldig gebruikt. Het geeft een beeld 

van de identiteit van de orthopedagogiek als discipline. Het historisch overzicht van ontwikkelin-

gen in Nederland en Vlaanderen maakt duidelijk welke opvattingen, ook uit andere disciplines, hun 

stempel hebben gedrukt op de huidige orthopedagogische werkvelden. De rol van theorieën voor de 

praktijk, zowel in klinisch werk als in wetenschappelijk onderzoek, komt uitgebreid aan de orde. Het 

hele boek nodigt uit om kritisch na te denken over de keuze van standpunten en over de weten-

schappelijke verantwoording van kennis die wordt aangeboden. 

De auteurs staan een handelingsgerichte orthopedagogiek voor. Het gaat om kennis die de professi-

onal, als scientist-practitioner, nodig heeft in de hulpverlening bij problemen die zich in de opvoe-

ding voordoen, waarbij vooral - al is dat niet per defi nitie het geval - sprake is van ernstige ontwik-

kelingsproblemen. Deze gereviseerde uitgave is met diverse thema’s uitgebreid.

Wied Ruijssenaars is hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Peter van den 

Bergh doceert aan de Afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden, Annemieke van Drenth 

is er docent-onderzoeker.

NIEUWE UITGAVEN
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Meten en weten in de pleegzorg
E. J. Knorth, H. Grietens & S. van Oijen (Red.)

Special issue van wetenschappelijk tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51(1/2), 2012, 

p.1-104, over de nalatenschap van oud-collega dr. Piet Strijker († 31 juli 2010).

Garant uitgevers

Naar aanleiding van het overlijden van oud-collega dr. Piet Strijker is, als special issue van het 

tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’, een gedenkbundel samengesteld met daarin 

bijdragen over Piet’s belangrijkste onderwerp van studie en onderzoek: de pleegzorg. Na een intro-

ductie en terugblik op werk en persoon van Piet Strijker komen de volgende thema’s aan bod: 

 › stressvolle levensgebeurtenissen en traumasymptomen bij pleegkinderen; 

 › voortijdige beëindiging van een pleegzorgplaatsing bij adolescenten en bij kinderen met een 

verstandelijke beperking;

 › interventies in de pleegzorg gericht op reductie van stress bij jonge pleegkinderen en op onder-

steuning van pleegouders; 

 › luisteren naar pleegkinderen als bron voor verbetering van de zorg.

Toch is het een goede keus geweest! 
Ervaringen van ouders van een kind met een ernstige 
meervoudige beperking
Luijkx, J.,  Vlaskamp, C.

Garant uitgevers, 142 pagina’s, ISBN 978-90-441-2925-0

Het ‘uit huis gaan’ van een kind is voor ouders vaak een ingrijpend gebeuren, maar het is meestal 

een logische stap in ieders leven. Voor ouders van een kind met een ernstige meervoudige beper-

king is dit echter een ingewikkeld proces dat vele vragen oproept. Waarom uit huis? Hoe besluit 

je wat het goede moment is? Voor welke huisvesting kies je? Welke factoren spelen een rol bij die 

keuze? Hoe kun je je kind voorbereiden op een verhuizing? Hoe weet je of je kind zich daar goed bij 

voelt? Hoe stel je je de samenwerking met professionals voor?

Voor dit boek werden zeven ouderparen, van wie het kind met een ernstige meervoudige beperking 

net het huis is uit gegaan, uitgebreid geïnterviewd over dit proces van thuis naar uit huis. De ver-

halen geven een concreet beeld van hun ervaringen, vanaf de periode dat ze wisten dat er ‘iets’ met 

hun kind aan de hand was tot aan het moment van de verhuizing. Het hele scala aan zorgen voor een 

kind met een ernstige meervoudige beperking komt aan bod en ook de mooie en de minder leuke 

momenten. Ouders vinden verschillende dingen belangrijk in de zorg voor hun kind en in de samen-

werking met professionals. Verwachtingen zijn verschillend en ervaringen persoonlijk. Duidelijk is 

dat deze ouders gewoon willen wat alle ouders willen: dat hun kind gelukkig wordt.
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Erik Knorth benoemd tot lid Ubbo Emmius Colleghie 
Foto: Rien Linthout

Erik Knorth, hoogleraar Orthopedagogiek, is op 7 december geïnstalleerd als lid van het 

Ubbo Emmius Colleghie. Dit gezelschap van congresinitiatoren uit de wetenschap en het be-

drijfsleven wil Noord-Nederland als internationale ontmoetingsplaats verder uitbouwen. Het 

college fungeert als adviseur van het Groningen Congres Bureau. Knorth heeft deze eervolle 

functie te danken aan zijn grote inspanningen, tezamen met de researchgroep jeugdzorg van 

de afdeling Orthopedagogiek, voor het organiseren van de 11th Biennial International EUSARF 

Conference van 22-25 september 2010 in Groningen. Volgens het Groningen Congres Bureau 

heeft Erik Knorth hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het op de kaart zetten van 

Noord-Nederland als plaats van internationale ontmoeting en kennisuitwisseling. 

Research Centre on Profound and Multiple Disabilities (RC PMD)
Het RC PMD is een onderdeel van de afdeling orthopedagogiek, waarbinnen twee onder-

zoekslijnen opgenomen zijn. De eerste lijn is gericht op personen met een zeer ernstige 

verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) en staat onder leiding van Prof. Dr. Carla 

Vlaskamp in samenwerking met Dr. Annette van der Putten. De tweede onderzoekslijn wordt 

geleid door Prof. Dr. Marleen Janssen, en is gericht op Doofblindheid (DB). In totaal zijn er 

achttien onderzoekers actief, die werken aan veertien verschillende onderzoeksprojecten. 

Binnen alle onderzoeken van het RC PMD staat een nauwe samenwerking met de praktijk 

centraal; om wetenschappelijke kennis te delen, maar ook door op de hoogte te blijven van de 

nieuwste ontwikkelingen in de praktijk en de onderzoeken daarop aan te sluiten. De website 

van het RC PMD is 11 juni 2010 op een feestelijke manier gelanceerd. Op de website staat 

meer informatie over lopende onderzoeken en de nieuwste publicaties. Voor meer informatie 

of vragen kunt u via website kunt u ook contact opnemen met een van de onderzoekers. De 

website is te vinden op www.rug.nl/researchpmd

Recente publicaties ZEVMB
 › Hylkema, T., Petitiaux, W., & Vlaskamp, C. (2011). Utility of staff trai-

ning on correcting sleep problems in people with intellectual disa-

bilities living in residential settings. Journal of Policy and Practice in 

Intellectual Disabilities, 8(2), 85-91. 

 › Munde, V. S., Vlaskamp, C., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Nakken, H. 

(2011). Determining alertness in individuals with profound intellec-

tual and multiple disabilities: The reliability of an observation list. 

Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 

46(1), 116-123. 

 › Van der Putten, A., & Vlaskamp, C. (2011). Day services for people 

with profound intellectual and multiple disabilities: An analysis of 
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