
AAPW Nieuwsbrief
Jaargang 1, nummer 1                                                                      November 2012
Alumninetwerk Algemeen Pedagogische Wetenschappen

Met in ELKE EDITIE nieuws vanuit de masteropleiding ALGEMEEN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN van de Rijksuniversiteit Groningen

p. 18 de Grote Verbouwing                                    
van het

Nieuwenhuisgebouw
E X C L U S I E F 
interview met 
Mineke van Essen 
over :

WILHELMINA

BLADERGROEN



Colofon
Jaargang 1, nummer 1                                        
November 2012

De AAPW Nieuwsbrief is een uitgave van 
het Alumninetwerk Algemeen Pedagogische 
Wetenschappen en voor de alumni van de 
masteropleiding Algemeen Pedagogische Weten-
schappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

De AAPW Nieuwsbief wordt wegens milieu-
overwegingen voornamelijk digitaal verspreid. 
Wel zal er altijd een geprint exemplaar aanwezig 
zijn in de GMW bibliotheek en in de pantry op 
de 2e verdieping van het Nieuwenhuisgebouw.

Redactie & Lay-out

Mariëtte Amsing & Nikki van Krieken

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt zonder vooraf-
gaand schriftelijke toestemming van het bestuur. 

Contact

Bestuur AAPW

Mandy Talhout, MSc. (vz.)
Mariëtte Amsing, MSc. (vice-vz.)
Nikki van Krieken, MSc. 

Adres

Grote Rozenstraat 38
9712 TJ, Groningen

Online

aapw@rug.nl 
www.rug.nl/pedok/informatieVoor/alumni/
aapw/index
Vind ons ook op LinkedIn & Facebook!

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 ontwikke-
lingen geconstateerd binnen het gezin of in het onderwijs 
die niet altijd even positief zijn. Je kunt dan nadenken 
over de manier waarop deze ontwikkelingen opgevangen 
kunnen worden en welke professionals je daarbij kunt 
inzetten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet in 
het onderwijs, of ontwikkelingen op brede scholen en in 
centra voor jeugd en gezin. Je kunt ook kijken naar bijvoor-
beeld obesitas bij kinderen. Dit is een maatschappelijk 
probleem dat te maken heeft met leefstijl en voeding, en 
dat momenteel een hot item is. Als pedagoog kun je een rol 
van betekenis spelen door bijvoorbeeld voor scholen een 
voorlichtingsprogramma te maken. Ook richt je je op de 
oudere burgers (18+) in de maatschappij. Een onderwerp 
dat hierbij zeker aan bod komt is de vergrijzing. Wat bied 
je de ouder wordende burgers om hen toch een volwaardig 
lid van de samenleving te laten blijven? Maar ook het 
begeleiden vanvolwassenen die weer terug naar de arbeids-
markt moeten en het laten integreren van allochtonen 
komt aan bod. Het gaat om groepen die hulp of begeleiding 
nodig hebben om te voorkomen dat ze achtergesteld raken 
~ (brochure pedagogische wetenschappen 2012 - 2013, 
augustus 2011). Algemene pedagogiek ~ Opvoeding en 
onderwijs zijn continu in ontwikkeling. Ontwikkelingen 
vragen om structuur. Bij de richting algemene pedagogiek 
gaat men uit van de preventieve aanpak. Er worden ontwik-
kelingen geconstateerd binnen het gezin of in het onderwijs 
die niet altijd even positief zijn. Je kunt dan nadenken 
over de manier waarop deze ontwikkelingen opgevangen 
kunnen worden en welke professionals je daarbij kunt 
inzetten. Denk hierbij aan de ontwikkeling van internet in 
het onderwijs, of ontwikkelingen op brede scholen en in 
centra voor jeugd en gezin. Je kunt ook kijken naar bijvoor-
beeld obesitas bij kinderen. Dit is een maatschappelijk 
probleem dat te maken heeft met leefstijl en voeding, en 
dat momenteel een hot item is. Als pedagoog kun je een rol 
van betekenis spelen door bijvoorbeeld voor scholen een 
voorlichtingsprogramma te maken. Ook richt je je op de 
oudere burgers (18+) in de maatschappij. Een onderwerp 
dat hierbij zeker aan bod komt is de vergrijzing. Wat bied 
je de ouder wordende burgers om hen toch een volwaardig 
lid van de samenleving te laten blijven? Maar ook het 
begeleiden vanvolwassenen die weer terug naar de arbeids-
markt moeten en het laten integreren van allochtonen 
komt aan bod. Het gaat om groepen die hulp of begeleiding 
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Voorwoord AAPW Nieuwsbrief 1.1 
Door voorzitster Mandy Talhout

Beste Alumni, 

Vol trots presenteren wij als bestuur de 
allereerste nieuwsbrief van het Alumninetwerk 
Algemeen Pedagogische Wetenschappen 
(AAPW)!

Over het doel en de activiteiten van het netwerk 
kunnen jullie meer lezen op de volgende 
pagina van de nieuwsbrief onder ‘introductie 
AAPW’. Kortweg streven wij ernaar bruggen 
te bouwen tussen alumni onderling en tussen 
de opleiding en het werkveld. Ten gunste van 
alumni zelf (zij verbreden hun netwerk en doen 
nieuwe kennis en contacten op), maar ook ten 
gunste van de opleiding en de studenten die de 
opleiding momenteel volgen.

Het idee voor een alumninetwerk is lang geleden 
ontstaan. Toen ik in 2008 als student-assistent 
een aantal groepen eerstejaars mocht 
begeleiden in het kader van een interviewprac-
ticum, merkte ik dat zij geen idee hadden wat 
zij eigenlijk ‘konden worden’ met de opleiding 
APW. Een probleem dat ik in de jaren daarna 
als mentor en docent maar tegen bleef komen 
binnen de opleiding. ‘Hier moet wat aan 
gebeuren’, dacht ik. En hiermee was de 
oprichting van het alumninetwerk in 2010 een 
feit. 

In je eentje een alumninetwerk opzetten 
bleek echter nog niet zo makkelijk. Gelukkig 
kwam ik in 2011 in contact met een aantal 
geweldige en enthousiaste bestuursleden, die 
net zo overtuigd waren van het nut van een 
alumni-netwerk als ikzelf. De oprichting en 
uitbreiding van het Alumninetwerk Algemeen 
Pedagogische Wetenschappen kwam hiermee 
in een stroomversnelling.

Eén van de mooie kanten van de opleiding 
APW is dat deze zo breed en veelomvattend 
is. Het ‘zadelt’ studenten op met een brede 
basis en een goed gevulde rugzak om kritisch 
en op meerdere niveaus naar pedagogische 
vraagstukken te kijken, op verschillende 
momenten in de levensloop (jonge kind, jeugd 
en volwassene). Maar laat dat nu ook meteen het 
lastige zijn voor een algemeen pedagoog. In de 
meeste vacatures wordt specifiek gevraagd naar 
een onderwijskundige of een orthopedagoog; 
functies waarbij de buitenwereld zich meteen 
een voorstelling kan maken. Want wat doet 
een algemeen pedagoog eigenlijk? Wat 
kun je er (nog meer) mee? Dit zijn vragen die 
ook leven onder studenten, die onder invloed 
van allerlei ingrepen en bezuinigingen in het 
onderwijs - zoals de langstudeerdersboete - al 
vlot een pragmatische keuze moeten maken 
voor een opleiding. Maar dit zijn ook vragen 
voor pas afgestudeerde algemeen pedagogen, 
en voor algemeen pedagogen die zich al 
langere tijd in het werkveld bevinden en zich 
willen oriënteren op nieuwe uitdagingen. 

Opleiding en alumni kunnen elkaar hierbij 
helpen. Met de ervaringen van alumni, kan 
de opleiding haar voordeel doen, maar ook 
studenten kunnen zich daardoor een betere 
voorstelling vormen van het werkveld van 
de algemeen pedagoog. Andersom kan de 
opleiding een belangrijke rol vervullen bij 
de kennisontwikkeling van algemeen 
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pedagogen door informatie te geven over het 
onderwijs binnen de opleiding, onderzoek en 
ontwikkelingen in het werkveld. 

Voor dit alles is een doorgeefluik nodig. 
Deze functie willen wij als bestuur van het 
Alumninetwerk graag vervullen.  En, afgezien 
van al deze goede redenen, is het natuurlijk 
ook gewoon leuk om in contact te komen 
met oud-studiegenoten; om contacten te 
hernieuwen en te zien waar iedereen terecht 
gekomen is!

Eén van de manieren waarop we deze 
functies willen vervullen is het uitbrengen 
van een jaarlijkse nieuwsbrief, waarin jullie 
als alumni informatie  kunnen vinden over 
ontwikkelingen binnen de opleiding, en 
over elkaar. Zo zal in deze eerste nieuwsbrief 
Jeroen Dekker informatie geven over 
ontwikkelingen binnen de opleiding als 
geheel. In de volgende nieuwsbrief zal de focus 
iets meer op onderzoek liggen en zal ook een 
overzicht komen van de publicaties van APW 
medewerkers.
 
Verder legt Jacques Zeelen (UHD Lifelong 
learning) op pagina 10 uit wat Manhattan, 
Mbarara en Emmen met elkaar gemeen 
hebben. Ook geven wij een overzicht van 
publicaties en mastertheses vanuit de 
opleiding, en leert u één van onze alumni, 
Lenneke Docter nog beter kennen in het 
onderdeel ‘alumni portret’.

Wanneer teruggedacht wordt aan de studietijd, 
dan denken veel alumni ongetwijfeld aan 
de Bladergroenzaal. Aan de hand van 
een interview met Hans Knot maakt u op 
pagina 18 kennis met de verbouwing van de 
Bladergroenzaal als onderdeel van de renovatie 
van het Nieuwenhuisgebouw. Verder vindt 
u in deze nieuwsbrief een exclusief interview 
met Mineke van Essen over haar biografie van 
Wilhelmina Bladergroen.

Tot slot hebben we een enquête uitgezet om 
een overzicht te geven over waar APW alumni  
werken, en welke functies zij bekleden. Op 
p.15. vindt u al een eerste overzicht. 

Uit de enquête blijkt ook dat alumni 
verschillende verwachtingen hebben van het 
Alumninetwerk. Volgens de respondenten 
zou het Alumninetwerk kunnen voorzien in 
nieuws over alumni, nieuws over de opleiding, 
het aanbieden van een nieuwsbrief (bij deze!) 
en een aantal respondenten geeft aan dat 
het Alumninetwerk in de organisatie van 
activiteiten als borrels en een alumnidag kan 
voorzien. 

Hebt u na het lezen van deze verwachtingen, 
suggesties voor het bestuur? Of mocht u  
opmerkingen of tips hebben na het lezen van 
deze nieuwsbrief; stuur dan gerust een e-mail 
naar: aapw@rug.nl.

Aangezien wij momenteel druk bezig zijn 
met de uitbreiding van ons netwerk, zijn 
alle suggesties meer dan welkom! Nodig 
mede-alumni uit lid te worden van onze 
LinkedIn/Facebook pagina en attendeer hen 
op onze nieuwsbrief! Alvast hartelijk dank!

Met dank aan mijn bestuur!

Vriendelijke groet, Mandy Talhout (vz.)

Mandy Talhout

Was na haar 
masters APW 
(2008) en 
Onderwijskunde 
(2009)  3 jaar 
lang mentor, 
docent, sciptiebegeleider en onderzoeker bij 
Pedagogische Wetenschappen. Momenteel 
werkt ze als onderzoeker bij Fier Fryslan.
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Introductie AAPW
Door het AAPW Bestuur 

Sinds 2010 is de oprichting van het 
Alumninetwerk Algemeen Pedagogische 
Wetenschappen een heuglijk feit. AAPW biedt 
een platform voor alumni van de masteroplei-
ding APW (de specialisaties Jonge Kind, Jeugd 
& Lifelong learning).

Voor wie? 

Het netwerk is er allereerst op gericht 
om alumni van de masteropleiding APW 
met elkaar, de opleiding en de huidige 
masterstudenten in contact te brengen: ‘Hoe 
gaat het met iedereen en waar is iedereen 
terecht gekomen?’. Daarnaast bestaat vanuit de 
opleiding ook de behoefte om te weten waar 
oud-studenten terechtkomen en ten tweede 
bestaat de behoefte om kennis en ervaring uit 
te wisselen met apw-ers werkzaam in het veld.
Tot slot vroegen en vragen masterstudenten 
zich vaak af: ‘Leuk hoor, Algemeen 
Pedagogische Wetenschappen, maar 
wat kun je er nou 
mee worden?’. Door 
activiteiten op te zetten 
voor zowel alumni 
als master-studenten, 
willen we studenten een 
idee geven hoe het leven 
na de opleiding APW er 
uit kan zien. 

Wie zijn wij? 

De oprichtster van 
AAPW is Mandy 
Talhout. Ze studeerde af in de richting Jeugd en 
werkte een aantal jaren als mentor en docent 
bij APW. Mariëtte Amsing (2011 - Lifelong 
Learning) en Nikki van Krieken (2012 -Het 
Jonge Kind) kwamen haar in 2011 versterken! 

Waarom een netwerk en geen vereniging? 

We hebben ervoor gekozen om een netwerk 
op te zetten in plaats van een vereniging, 

omdat een netwerk toegankelijker is; om deel 
uit te maken van het netwerk hoeven ‘leden’ 
geen contributie te betalen of aan andere 
verplichtingen te voldoen. 

Waar kun je ons vinden?

Via onze website, Facebook- en LinkedIn 
houden wij alumni op de hoogte over de 
activiteiten van ons netwerk en over het 
nieuws vanuit de opleiding. Daarnaast kunnen 
jullie ons bereiken op aapw@rug.nl. 

Wat zijn de plannen?

Inmiddels hebben we voor de zomer een 
borrel gehad in Café de Minnaar en hebben 
we een virtuele ruimte gecreëerd op de GMW 
website, Facebook als LinkedIn, waar 
alumni gebruik van kunnen maken. We zijn 
verder van plan om een aantal keren per jaar 
een activiteit te regelen voor de alumni, en 
ook deze nieuwsbrief zal jaarlijks verschijnen. 

Ben je geïnteresseerd 
in deze nieuwsbrief, 
mail dan je e-mailadres 
naar aapw@rug.nl 
onder vermelding 
van ‘aanmelden 
nieuwsbrief ’ in de titel. 
Tot slot willen we een 
overzicht geven van 
het werkveld waar APW 
alumni terechtkomen 
en de functies die 
zij bekleden. Alvast 

bedankt voor het invullen van de enquete op: 
researchtool.eu/start/aapw/6202 !

Omdat we nog volop in ontwikkeling zijn, 
hopen we dat jullie ook willen meedenken in 
het verder vergroten en het vormgeven van 
het netwerk. Heb je ideeën, verwachtingen en 
suggesties? Laat het ons weten via aapw@rug.
nl, of stuur ons een bericht via Facebook of 
LinkedIn! 
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Over de opleiding APW nu
Door Jeroen Dekker, Hoogleraar Grondslagen van de pedagogiek en voorzitter van de vakgroep 
Pedagogiek 

Dankzij de initiatiefnemers van AAPW 
hebben we nu een structurele vorm gekregen 
om met jullie, onze oud-studenten, in contact 
te komen en te blijven. In dit eerste stukje voor 
de digitale nieuwsbrief van AAPW vertel ik 
iets over Algemene Pedagogiek Nu. 

Vergeleken met de tijd waarin (een aantal 
van) jullie, alumni van Algemene Pedagogiek, 
studeerden is er veel veranderd in het 
onderwijs en het onderzoek van Algemene 
Pedagogiek. Maar gelijk gebleven is een brede, 
want algemeen-pedagogische benadering 
van opvoedings- en onderwijsvraag-
stukken. Die benadering is de rode draad van 
al ons onderzoek en onderwijs. 

Nieuw – althans voor die alumni die al wat 
eerder in de Algemene Pedagogiek zijn 
afgestudeerd - is dat we nu systematisch naar 
opvoeding en onderwijs kijken vanuit een 
levensloopperspectief. Dat betekent dat we 
kijken naar opgroeien, opvoeden en leren in 
verschillende levensfasen: jonge kind, jeugd, 
volwassenheid. 

Het onderwijsprogramma verloopt nu al enige 
jaren via de Bachelor-Master structuur. Na een 
breed bachelor-programma kiezen studenten 
voor één van de drie Masterprogramma’s. Naast 
Algemeen Pedagogische Wetenschappen (want 
zo heet Algemene Pedagogiek tegenwoordig) 
zijn dat Orthopedagogiek en Onderwijskunde. 

Onze vakgroep – tegenwoordig de vakgroep 
Pedagogiek genoemd – verzorgt onderwijs in 
alle onderdelen van het onderwijsprogramma. 
In het basisprogramma voor alle studenten 
pedagogiek en onderwijskundee geven  we 
inleidingen in de historische pedagogiek, 
de theoretische pedagogiek, in de filosofie 
van de pedagogiek, in de sociologie en in de 
interculturele pedagogiek. We verzorgen ook 
het mentoraat – iets nieuws – en de inleiding 
in de pedagogiek. In de tweede helft van het 

bachelor-programma geven we cursussen 
in vakken uit de Algemeen Pedagogische 
Wetenschappen: over het jonge kind, over 
jeugd, over volwassenen; over geschiedenis 
van opvoeding en onderwijs, etc. 
 
In de Master doen studenten drie dingen. Ze 
volgen inhoudelijke cursussen over het jonge 
kind, jeugd en volwassenen. Daarnaast volgen 
ze workshops in Methoden en Technieken. 
Het gaat dan om methoden en technieken 
van onderzoek die in het basisprogramma 
niet of nauwelijks aan de orde komen, zoals 
discoursanalyse, interventiemethodiek, 
historisch onderzoek en interviewanalyse. 
De helft van de tijd werken de studenten aan 
hun masterthesis. Nieuw ten opzichte van 
vroeger is dat alle studenten vanaf de start 
van het masterprogramma lid zijn van een 
tutorgroep onder leiding van één van de 
docenten. In deze tutorgroepen wordt gewerkt 
aan de opzet van de masterthesis. 

In tegenstelling tot de masteropleidingen 
Onderwijskunde en Orthopedagogiek is onze 
Masteropleiding minder strak verbonden 
aan een beroepsdomein. Toch weten onze 
alumni uitstekende en interessante banen 
te vinden binnen het brede domein van 
opvoeding en onderwijs. Maar we willen – 
en we zijn er al mee begonnen – een sterkere 
gerichtheid krijgen op onze werkterreinen. 
Daarom hebben we een werkveldcommissie 
opgericht met docenten van de opleiding plus 
een vertegenwoordiger van de alumnivereni-
ging. We hebben jullie, onze alumni, nodig 
om een steviger band te ontwikkelen met onze 
werkterreinen. Jullie werkervaring stelt je in 
staat om te laten zien wat je met onze opleiding 
kunt bereiken. Met diezelfde werkervaring 
kun je ook suggesties geven voor de 
inrichting van onze opleiding. Stilstand 
is achteruitgang, en dat geldt zeker voor het 
onderwijsprogramma. We stellen jullie ideeën 
en suggesties dan ook zeer op prijs! 
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Overig APW Nieuws
Door de Redactie

8 oktober 2012 - Seksueel misbruik was zeker 
niet incidenteel

Op 8 oktober presenteerde de commissie-
Samson haar bevindingen over seksueel 
misbruik in de jeugdzorg. De commissie liet 
verschillende deelonderzoeken doen, waarvan 
2 werden uitgevoerd binnen de afdeling APW. 
Vanaf januari 2011 tot het najaar van 2012, 
waren twee teams van onderzoekers bezig met 
twee deelonderzoeken. 

Deelonderzoek 1, geleid door Jeroen Dekker, 
betrof een historische schets van de institutio-
nele ontwikkeling van de jeugdsector vanuit 
het perspectief van het kind en de aan hem/
haar verleende zorg, in de jaren 1945-2010. 
Hierbij zijn vier thema’s onderzocht: het 
systeem van instellingen, de pedagogische 
cultuur, het kindperspectief en tot slot toezicht 
en inspectie. Nader onderzoek werd verricht 
naar toezicht en inspectie tussen 1945 tot het 
midden van de jaren ‘80.

Deelonderzoek 4, onder leiding van Greetje 
Timmerman en Hans Grietens, betrof de 
aard en omvang van seksueel misbruik in 
de pleegzorg en de reactie op signalen. Via 
verschillende methoden onderzochten de 
onderzoekers de vraag van de commissie of 
het misbruik incidenteel of structureel was, 
en hoe vaak het precies voorkwam. Volgens 
Timmerman zijn exacte getallen niet te 
geven ‘We hebben verschillende technieken 
gebruikt, die allemaal dezelfde richting uit 
wijzen: seksueel misbruik was zeker niet 
incidenteel’(rug.nl/nieuws). 

 >> De rapporten van de 
deelonderzoeken kunnen gedownload worden 
als PDF op de MEPA (persoonlijke pagina’s 
van medewerkers) van Greetje Timmerman, 
Jeroen Dekker en Hans Grietens. 

20 augustus 2012 - Parlevliet ontvangt een VENI 
subsidie

Op 20 augustus 2012 meldde de GMW 
website dat Sanne Par levliet, onderzoekster 
bij de afdeling Algemeen Pedagogische 
Wetenschappen, een prestigieuze VENI 
subsidie heeft ontvan gen voor haar 
onderzoeksvoorstel ‘Narrating the nation. 
Ideologies of identification in historical fiction 
for children’. Een VENI subsidie bestaat uit 
een be rag van maximaal 250.000 euro en 
deze subsidievorm biedt pas gepromoveerde 
onderzoekers de mogelijkheid om gedurende 
drie jaar zijn of haar ideeën te ontwikkelen. 
Intotaal ontvingen 13 onderzoek ers van de 
RuG in het jaar 2011/12 een VENI subsidie. 
Parlevliet’s onderzoek “laat zien welke beelden 
van Nederland en het Nederlandersc hap 
kinderen in de afgelopen twee eeu wen via 
kinderboeken kregen aangereikt om zich mee 
te identificeren en welke strategieën schrijvers 
daarvoor gebruikten”(rug.nl/gmw/nieuws).

Parlevliet studeerde Nederlandse taal- en 
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Gron ingen 
en promoveerde in 2009 op het proef schrift 
‘Meesterwerken met ezelsoren. Bewerkingen 
van literaire klassiekers voor kinderen 
1850-1950’ over kinderboek-bewerkingen van 
‘klassiek ers’ als Reynaert de Vos, Robinson 
Cru soë, Gulliver’s reizen en Tijl Uilenspiegel. 
Haar dissertatie is terug te vinden via http://
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dissertations.ub.rug.nl/faculties/arts/2009/s.
parlevliet/. Naast haar academische carrière op 
het gebied van literatuur is Parlevliet zelf ook 
een succesvol schrijfster van jeugd boeken. In 
2008 debuteerde ze met het sterke ‘Zus’, welke 
goede recensies ontving, en in 2011 kwam haar 
tweede boek ‘Juttersjong’ uit.

30 mei 2012 - Conference and Public Lecture on 
Lifelong Learning and Social Exclusion

From 24 to 30th of May 2012, the 2nd 
Invitational Conference on Lifelong Learning 
and Social Exclusion took place. The 
conference was a joint effort of the section of 
Lifelong Leaning, University of Groningen and 
Globalisation Studies Groningen.

The conference started with a public lecture 
on the 24th of May, where speakers from 
Columbia University (NY), Gulu University 
(Uganda) and University of Groningen 
discussed the challenges of higher education 
in a globalized world and the position of the 
non-traditional student.

With universities from all over the world 
represented, the conference visited a wide 
array of issues relating to Lifelong Learning, 
especially oriented towards dealing with 
marginal groups in society. The conference 
programme included plenary sessions, 
research presentations and discussion on 
various topics such as: preparing young 
people (including early school leavers) for the 
labour market in different contexts such as in 
Uganda, Mozambique, South Africa, India, the 
Netherlands, and USA.

10 april 2012 - ‘Best paper award’ voor Greetje 
Timmerman

Het artikel ‘ ‘Soft’ Pedagogy? The invention of 
a ‘feminine’ pedagogy as a cause of educational 
crises.’ van prof. dr. Greetje Timmerman is 
uitgeroepen tot ‘Best Paper gepubliceerd in 
het tijdschrift Pedagogy, Culture and Society’ 
in 2011. De jury gaf aan dat het artikel ‘most 
clearly demonstrates qualities appropriate to 
a leading international journal of educational 
discussion and debate’ (rug.nl) 

Greetje Timmerman promoveerde in 1990 aan 
de RuG in de sociale wetenschappen, waarna 
als onderzoeker en docent verbonden bleef 
aan de RuG. Begin 2011 werd ze benoemd 
tot hoogleraar ‘Jeugd als sociaal verschijnsel’. 
Hierbij richt ze zich op de bestudering van de 
jeugdfase als een periode waarin jongeren met 
elkaar een eigen sociale structuur en cultuur 
vormen.

16 maart 2012 - HBO-pedagogiek van de SPO 
wederom de beste keuze

In 2012 is de opleiding HBO-pedagogiek van 
SPO in de ‘Keuzegids Deeltijd& Duaal 2012’ 
weer door de studenten als beste beoordeeld.
 “Voor een goede deeltijdopleiding 
pedagogiek kun je op verschillende plekken 
terecht, maar aanraders zijn de opleidingen 
van de gespecialiseerde instellingen SPO 
en Driestar. SPO heeft tevens een goede 
lerarenopleiding pedagogiek in huis.” 
(Centrum Hoger Onderwijs Informatie, 2012).

 >> Zie voor meer informatie over  
SPO het artikel op pagina 11. 

2011/2012 - Verbouwing ‘huisjes’ Grote 
Rozenstraat 

Voor de meesten van ons  zijn ‘de huisjes’ in 
de Grote Rozenstraat bijna net zo herkenbaar  
als het Nieuwenhuisgebouw. Maar sinds het 
voorjaar is er alleen nog maar een gapend gat  
waar een nieuw pand zal gaan verschijnen 
met meer werkplekken voor studenten en 
hoogstwaarschijnlijk ook een counter met 
eten en drinken. Hieronder een schets voor 
het nieuw te verrijzen pand. Voor huidige 
ontwikkelingen gewoon even door de Grote 
Rozenstraat fietsen, want voor je het weet 
kun je door het gapende gat niet meer de tuin 
inkijken. 
 >> Zie ook het interview op pagina 18 
over de verbouwing van de Bladergroenzaal.
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Manhattan, Mbarara en Emmen: wat hebben ze gemeen?
Door Jacques Zeelen, UHD Lifelong learning 

Ja, dat vraagt inderdaad enige toelichting. 
Manhattan, de multiculturele high speed 
binnenstad van New York is heel wat anders 
Ja, dat vraagt inderdaad enige toelichting. 
Manhattan, de multiculturele high speed 
binnenstad van New York is heel wat anders 
dan de landerige provincieplaats Mbarara in 
het zuidwesten van het tropische Oeganda. En 
dan als derde de gemeente die onlangs nog de 
meest onaantrekkelijke plaats in Nederland 
werd genoemd, met verwijzing naar de resten 
van turf, jenever en achterdocht.

Toch hebben ze als onderdeel van onze 
global village heel wat gemeenschappelijk. 
Niet zo zeer omdat wij met ons onderzoek 
binnen Lifelong Learning in al die drie streken 
onderzoek doen of binnenkort gaan doen. 
Maar vooral ook omdat een deel van de jong 
volwassenen aansluiting mist tussen hun 
opleiding en het verwerven en behouden van 
een baan waar ze uit de voeten kunnen. Vaak 
heeft dat te maken met het soort onderwijs 
dat deze jongeren hebben gevolgd. Maar er 
zijn, zeker in Oeganda, zelfs ook jongeren 
die nauwelijks onderwijs hebben gehad, snel 
uitvallen vanwege de gevolgen van grote 
armoede en tienerzwangerschappen of weinig 
stimulerend onderwijs krijgen in overvolle 

klassen met slechte faciliteiten. 

Eveneens in Nederland hebben we te maken 
met een groep voortijdige schoolverla-
ters die tussen wal en schip raakt. En als ze 
dan toch op de arbeidsmarkt komen, missen 
ze vaak de nodige vaardigheden, zowel de 
meer technische, maar ook vaak de sociale 
(hoe stel ik me op in mijn rol als werknemer?). 
Overigens ligt het niet alleen aan de opleiding. 
Ook binnen bedrijven gaan dingen mis omdat 
men vaak niet goed weet om te gaan met het 
inpassen van nieuwe generaties binnen het 
bedrijf. 

En dan is er ook nog de globalisering. In 
Manhattan zijn bedrijven al een tijdje bezig 
om een deel van de productie – in minder goed 
Nederlands - out te sourcen naar lage lonen 
landen, en dat betekent voor jongeren uit 
achterstandsbuurten als de Bronx en Harlem 
minder werk. Verplaatsing naar lage lonen 
landen speelt ook voor een aantal bedrijven 
in onze regio zoals in Emmen, terwijl de 
werkloosheid daar al boven de 10 % ligt en 
de jeugdwerkloosheid nog veel verder aan het 
stijgen is. 

Met deze kwesties houden wij ons bezig. Wij 
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Over SPO 
Door Hilda Amsing, Studieleider SPO

Een groot deel van de master-studenten bij 
Algemeen Pedagogische Wetenschappen 
en Onderwijskunde zijn zogenaamde 
“SPO-studenten”. Studenten die uit de 
bachelor komen, hebben soms geen idee 
wat dat voor studenten zijn: 
Speciale Pedagogiek en 
Onderwijskunde–studenten 
misschien? Of misschien 
wel: Seriële Post Opleiding-
studenten? Enfin, hoog tijd 
om iets over deze groeiende 

groep studenten te vertellen. 

SPO staat voor Stichting Pedagogisch 
Onderwijs aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Het is een stichting met een 

lange geschiedenis en 
bestaat aanmerkelijk langer 
dan de studies Pedagogiek en 
Onderwijskunde zelf. De SPO 
dateert namelijk al uit 1918, 
terwijl de eerste hoogleraar 
Pedagogiek, Nieuwenhuis, 

STUDENTEN HEBBEN
SOMS GEEN IDEE WAT
“SPO-STUDENTEN” ZIJN:
SPECIALE PEDAGOGIEK
EN ONDERWIJSKUNDE–
STUDENTEN MISSCHIEN?

doen dit zowel gericht op het methodische 
niveau (inhoud beroepseducatie, coaching, 
mentoring, begeleiding, eigen kracht), 
het organisatie niveau (hoe organiseer je 
begeleidingsprocessen tussen onderwijs en 
arbeidsmark?), als het beleidsniveau (de 
ontwikkeling van een regionale aanpak van 
voortijdig schoolverlaten).

Om theoretisch greep op de dynamiek 
te krijgen, gaan wij te rade bij de concepten 
van globalisering, sociale uitsluiting, actief 
burgerschap en lifelong learning. In het 
onderzoek experimenteren we veel met 
participatieve onderzoeksbenaderingen, 
zoals action research. Wij hebben immers de 
ambitie dat het onderzoek naast het leveren van 
inzichten ook bijdraagt aan de ontwikkeling 
van nieuwe innovatieve praktijken.

Met “wij” in dit verband bedoel ik mijn 

collega Josje van der Linden en mijzelf, 
maar ook veel Bachelor en Master studenten 
van pedagogiek, maar ook daarbuiten 
(onderwijskunde, orthopedagogiek, sociologie 
en psychologie) . Een behoorlijk aantal heeft 
al scripties en afstudeerprojecten afgerond, 
zowel in Groningen en Drenthe (veelal in 
samenwerking met ROC’s) als in verre oorden 
als Oeganda (Mbarara en Gulu), Tanzania 
(Morogoro) en onlangs nog in New York, in 
samenwerking met Columbia University. Een 
belangrijke andere rol is weggelegd voor onze 
buitenlandse promovendi en collega’s, die vaak 
de Nederlandse Master studenten met veel 
zorg en kunde begeleiden. 

Dit werk zetten we voort, zowel in onze regio 
als overzee. Projecten in Assen, Emmen en 
Goa (India) zijn in voorbereiding. Mocht je 
interesse hebben om mee te doen, laat het ons 
weten!
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zijn leerstoel pas in 1953 beklom en de 
aanstelling van Van Gelder, de eerste 
hoogleraar Onderwijskunde, uit 1964 dateert. 

De Stichting werd aanvankelijk opgericht 
om leraren in het voortgezet onderwijs 
bij te scholen op het gebied van 
pedagogiek en didactiek. Destijds 
gaven docenten in het voortgezet 
onderwijs gewoon les op basis 
van een universitaire studie in een 
bepaald vak en zo langzamerhand 
begon het te dagen dat het wel 
handig was wanneer docenten iets 
wisten van de ontwikkeling van 
kinderen en over hoe je kinderen het 
best iets kon leren. Toen didactische 
scholing van leraren verplicht werd, 
ging de Stichting zich toeleggen 
op het opleiden van leraren 
Pedagogiek, de zogenaamde 
MO-A en MO-B opleidingen 
Pedagogiek. Veel ambitieuze 
leraren en schoolhoofden met 
een kweekschool of PA-diploma 
doorliepen deze opleidingen met 
als uiteindelijk doel het betreden 
van de poorten van de universiteit. 
Zo fungeerden de MO-A en 
MO-B opleidingen eigenlijk als 
pre-universitair onderwijs, waarmee 
onderwijs mensen konden stijgen 
op de maatschappelijke ladder. 

Pas met de komst van de 
bachelor-masterstructuur in het 
hoger onderwijs werden deze 
twee functies (het bieden van een 
afgeronde Pedagogiek opleiding 
en het bieden van pre-universitair 
onderwijs) losgekoppeld. De 
H B O - P e d a g o g i e k o p l e i d i n g 
verzorgde  een afgeronde 
opleiding en voor het voorbereiden 
van HBO-ers op de universiteit 
kwam er het schakel-programma. 
Met het succesvol doorlopen van 
het eenjarige schakelprogramma, 
voldoen HBO-studenten aan de toelatings-
eisen van de Master en mogen ze in de 

universitaire collegebanken plaatsnemen, daar 
hun Master halen en, wanneer ze gegrepen 
worden door het onderzoeksvuur, zelfs opgaan 
voor een promotieplaats en zo het pad van een 
wetenschappelijke carrière inslaan. 

De SPO geeft mensen in haar 
twee typen opleidingen (HBO en 
Schakel) op vele manieren een 
tweede kans. De opleidingen worden 
gevolgd door mensen die erachter 
komen dat ze op intellectueel gebied 
meer in hun mars hebben dan ze 
voorheen hadden gedacht of dan 
hun voorheen was voorgehouden, 
mensen die willen stijgen op de 
maatschappelijke ladder of een 
uitdaging zoeken, maar ook door 
mensen die een verkeerde keuze 
hebben gemaakt en nu eindelijk 
hun droom volgen en hun carrière 
bij een bank aan de wilgen hangen 
om Pedagogiek of Onderwijskunde 
te gaan studeren. Tot slot ontmoeten 
we bij de SPO mensen die mede 
door een te smalle opleiding 
moeilijk aan werk komen en met 
een extra opleiding hun kansen op 
de arbeidsmarkt willen vergroten. 

Het bieden van zo’n tweede kans, 
past naadloos in de missie die de 
Stichting al sinds haar oprichting 
in 1918 had: het bevorderen 
van Pedagogisch Onderwijs 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en het bieden van 
tweedekansonderwijs. 
Dit oude ideaal is nog steeds actueel 
en heeft aan belang gewonnen 
in deze tijden van toenemende 
werkloosheid, langstudeerders-
boetes en torenhoge instellingscol-
legegelden voor studenten die een 
tweede bachelor of masterstudie 
ambiëren. 

>> Ga voor meer informatie over SPO naar 
http://www.spo-groningen.nl

Hendrik Nieuwenhuis - 
Was van 1954 tot 1969 
studieleider van de Ver-
eniging voor Pedagogisch 
Onderwijs. In deze tijd is 
hij ook nog voorzitter en 

secretaris geweest.

Leon van Gelder - Was 
vanaf 1964 betrokken bij 
SPO, van 1964 tot 1970 
als secretaris, hierna tot 
1981 als voorzitter en 
van 1969 tot 1981  ook 

nog als studieleider. 
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Lijst met Masterscripties APW 2011 - 2012
Door de Redactie

Voor bachelor studenten, of studenten die 
net met de Master begonnen zijn, is de 
Masterscriptie iets ongrijpbaars; een groots 
onderdeel van je studie waarmee je laat zien 
wat je al die jaren geleerd hebt. Ook wel 
genoemd: de masterproef. Daarom ook niet 
onbegrijpelijk dat er nog wel wat druk ligt op 
het kiezen van een goed onderwerp. Maar  de 
opeliding APW is dusdanig breed: in welke 
onderwerpen kun je eigenlijk afstuderen? 
Hieronder volgt mede daarom een lijst met 
de afstudeerscripties van studenten in de 
richtingen Jonge Kind / Jeugd / Lifelong 
Learning voor de periode 2011-2012. 
Ook voor alumni kan deze lijst interessant 

zijn. De lijst laat zien welke onderwerpen op 
het moment behandeld worden binnen de 
opleiding. 

Bij het zien van deze lijst is duidelijk dat het 
bij de opleiding APW om een breed scale 
aan onderwerpen gaat. De studenten komen 
vaak met een eigen onderwerp waarna ze 
een begeleider zoeken die het best bij het 
onderwerp aansluit qua expertise. 

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

Amsing, M.J. (2011). Towards Investment in Non-Traditional Students through Lifelong Learning. 
Exploring how formats and services implemented in American higher education could contribute to the 
involvement of non-traditional students in Dutch higher education.

Bloemerts, J. (2012). ‘Nederland, het ware paradijs?’ Een onderzoek naar de beelden en verwachtingen van 
alleenstaande minderjarige Afghaanse vreemdelingen over het leven in Nederland.

Borger, A.M. (2012). Never ending queste. De zoektocht naar een moderne motivatietheorie. 

Dekken, G. van (2011). Volwassenjury’s vs. Kinderjury’s. Een onderzoek naar de kloof tussen de beoorde-
lingen van kinderboeken door literair deskundige volwassenen en kinderen.

Docter-Jansen, L. (2012). Een Klus met Plus. Een kwalitatief onderzoek naar de Groningse Plusvoorziening: 
extra zorg en ondersteuning voor de ‘overbelaste jongeren’.

 >> Lenneke staat in deze eerste nieuwsbrief ook centraal in het Alumni Portret, zie pagina 16-17. 

Eilers, E. (2011). Transitiemomenten: Overgang voorschoolse instelling naar primair onderwijs. Een kwali-
tatief onderzoek naar de factoren die de transitie van een voorschoolse instelling naar het basisonderwijs 
beïnvloeden.

Elgershuizen, J. (2012). Kwaliteit herzien. Een herzien evaluatiemodel voor het formatief evalueren van de 
didactische kwaliteit van het opleidingsproces van bedrijfsopleidingen toegepast bij DE REE archiefsystemen.

Emmen, M. (2011). Young en novice professionals in het licht van opleiding, ontwikkeling en leren.

Faber, A.M. (2011). De waarde van duurzame ontwikkeling binnen de NAM; Een onderzoek naar de visie en 
houdingen ten aanzien van duurzame ontwikkeling in de Nederlandse Aardolie Maatschappij.
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Fokkema, F. (2011). En wat is de moraal van het verhaal? Morele kwesties en bijbehorende emoties in de 
jeugdseries SpangoS en Glee.

Goot, W.E. van der (2012). Studiewisselaars in het Hoger Onderwijs. Het effect van wisselen van studie op 
studiesucces.

Hemel, N. (2012). De queeste naar het perfecte pabo-curriculum. Onderzoek naar de mening van studenten 
met betrekking tot het curriculum van Stenden hogeschool / Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, met speci-
fieke aandacht voor de affectieve leraar-leerlingrelatie. 

Hijlkema, A.M. (2011). The desire to learn. Een onderzoek naar het stimuleren van leermotivatie van opleiders 
in de Railinfrabranche.

Hoek, N. van der (2012). Van broedplaats naar vogelhuisje. Ondersteuning van maatschappelijke participatie 
van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Jonathans, C. (2011). Vaderschap + Moederschap = Ouderschap 

Jonge, M. de (2011). Non-formal education as a bridge to citizenship. Non-formal education programmes for 
early school leavers in Uganda and the enhancementof citizenship. 

Krieken, N. van (2012). Behoeften van een kind in rouw. Over de behoeften van kinderen tijdens het rouwproces 
na het verliezen van een dierbaar persoon en in hoeverre deze behoeften aansluiten op en betrokken worden 
bij verschillende vormen van rouwbegeleiding. 

Maandag, T.R. (2012). ‘Je raakt eraan gehecht om weg te zijn’ Zelfbeeld en thuisgevoel van expat-kinderen in 
Bamako, Mali. 

Rhijn, S.F. van (2012). Wees lullig, lees Hitweek! Een lectuurstudie naar de relatie tussen popmuziek en de 
jongeren- en tegencultuur uit de jaren zestig.  

Schultz, C.W. (2012). De eigen mening als product van ieders mening. De persoonlijke visie van kinderen van 
tien tot twaalf jaar op hun kijkgedrag.  

Schuurmans, V. (2011) Verantwoord laveren tussen belangen: Onderzoek naar mogelijke oplossingsstrate-
gieën voor morele dilemma’s van klantmanagers bij sociale diensten. 

Simmelink R. (2012). Evidence-based of ‘hier en daar een tipsheet’?!  Evaluatieonderzoek naar de ervaringen 
van professionals in Groningen met Triple P.  

Visser, A. (2011). Eigen Kracht. De kracht van het verbinden en loslaten. Het proces van kantelingen bij 
professionals. 

Wiekema, I.J.A. (2011). Twee kussens, één geloof. Een onderzoek naar opvattingen over religieuze opvoeding 
onder religieus heterogame ouderparen.  

Van de redactie: Wij doen natuurlijk ons uiterste best om een zo volledig mogelijk overzicht te 
verschaffen van de afgestudeerde studenten, maar mocht je scriptie hier niet opgenomen zijn, 
stuur dan een mail naar aapw@rug.nl en wij zullen deze dan ter rectificatie in de volgende editie 
opnemen.
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Waar werken APW Alumni na APW?
Door het AAPW Bestuur

Zoals in het voorwoord aangegeven, geven wij 
hier een eerste voorproefje van de uitkomsten 
van onze verkennende enquête over het veld 
waar afgestudeerden van de masteropleiding 
APW werkzaam zijn.

Vaak vragen studenten zich af ‘Wat kan ik nu met 
APW? Waar kom ik terecht?’. Voor studenten 
blijft vaak onduidelijk wat je met de studie 
kunt worden, waarschijnlijk ook een reden 
dat er studenten zijn die liever de richtingen 
Orthopedagogiek en Onderwijskunde inslaan, 
omdat de toekomst voor deze richtingen veel 
helderder is. Met deze enquête hopen wij 
studenten dus een beter beeld te kunnen 
geven over de mogelijkheden van de opleiding 
APW. Daarnaast is het ook voor alumni zelf, 
interessant om te weten waar mede APW 
Alumni terechtkomen. 

Tot nu toe hebben 12 alumni de enquête 
ingevuld. Uit deze gegevens blijkt dat het jaar 
van afstuderen uiteen loopt van 1984 tot 2011. 
Pas sinds enkele jaren zijn de specialisaties 
‘het jonge kind’, ‘jeugd’ en ‘lifelong learning’ 
ingesteld. En zo werden in de enquête niet 
alleen deze drie richtingen genoemd, maar 
ook ‘vrije differentiatie’, ‘pedagogiek’ en 
‘historische en theoretische pedagogiek’. 
Hieruit blijkt duidelijk dat de opleiding door 
de jaren heen verschillende ontwikkelingen 
heeft doorgemaakt waarbij ook de namen van 
de stromingen binnen de opleiding meer dan 
eens wijzigden. Zo veranderde de stroming 
andragogiek al van volwasseneneducatie naar 
lifelong learning. 

Het figuur hiernaast laat zien dat de sectoren 
waar de alumni werkzaam zijn, verschillen. Uit 
de resultaten van de enquête bleken de sectoren 
onderwijs (-advies), zorgsector, cultuursector 
en de publieke sector vertegenwoordigd.
 
Twee alumni werken als docent: één als 
hogeschool docent, en een andere als Engelse 

juf in het primair onderwijs. Verder werken 
nog vier andere alumni in de onderwijssector; 
waarvan twee alumni als opleidings- en 
projectmanager en twee andere alumni werken 
als onderwijsadviseur in het onderwijsadvies-
veld. Nog drie alumni vinden we terug in 
een adviserende functie binnen de publieke 
sector, openbare orde en veiligheid. Daarnaast 
werken drie alumni in aansturende functie 
als manager bij GGZ, zelfstandig organisatie-
strateeg binnen de cultuursector, en als 
beslisser over voorzieningen binnen de sociale 
zekerheid. De twee jongst afgestudeerden 
waren op het moment van afname (september) 
werkzoekend, hoewel dit zeker niet betekent 
dat zij stilzitten! 

Kortom; een divers palet aan verschillende 
sectoren en beroepen waarin een algemeen 
pedagoog werkzaam kan zijn!

Tot zover een eerste blik op de opbrengst van de 
tot nu toe ontvangen informatie. We hopen in 
de loop van dit jaar een uitgebreider overzicht 
te kunnen geven, daarom willen we jullie ook 
vragen om even een minuut de tijd te nemen 
om de enquête in te vullen via:

researchtool.eu/start/aapw/6202 

Alvast bedankt! 

Onderwijs (6)

Publieke sector (2) 

Zorg (1)

Cultuur (1)

Werkzoekend (2)
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Alumni Portret : Lenneke Docter
In de rubriek Alumni Portret leer je één van de AAPW alumni nog beter kennen. De aftrap 
wordt verricht door Lenneke Docter; ze studeerde in 2011 af in de richting Lifelong learning. 

Mijn naam is Lenneke Docter en van 2007 
tot 2011 heb ik gestudeerd aan de opleiding 
Pedagogische Wetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen. In december 
2011 heb ik mijn master – Algemene 
Pedagogische Wetenschappen – met succes 
(cum laude) voltooid. Gedurende mijn 
opleiding heb ik kennis opgebouwd binnen 
het vakgebied ‘levenslang leren’. Dit 
vakgebied bestudeert verschillende sociale- 
en maatschappelijke ontwikkelingen in onze 
samenleving (denk aan: leren in organisaties, 
onderwijskundige thema’s, professionali-
sering, employability, interventies, sociale 
uitsluiting, voortijdig schoolverlaten etc.). 
Met name het proces van (studie) loopbaan 
ontwikkeling bij mensen intrigeert mij enorm.  

Mijn studie heb ik afgerond met een groot 
kwalitatief onderzoek dat ik heb uitgevoerd 
naar de problematiek van voortijdig 
schoolverlaten (vsv) in de provincie 
Groningen. Door in gesprek te gaan met 
jongeren heb ik hun verhaal in kaart gebracht 
en geprobeerd te onderzoeken waar deze 
groep voortijdige schoolverlaters behoefte 
aan hebben. Ook interviews met professionals 
was een onderdeel van het onderzoek. Het 
was een zeer interessant onderzoek waarin ik 
heb mogen beseffen dat een bepaalde groep 
jongeren het zonder deze extra ondersteuning 
het gewoonweg niet redt in onze maatschappij! 
Wat voor mij de meerwaarde was van een 
(kwalitatief) praktijkgericht onderzoek, is 
dat ik na vier jaar (met name) literatuur 
bestuderen, eindelijk in aanraking kwam met 
‘levende mensen’. Dat vind ik ook écht de 
meerwaarde van onderzoek doen bij APW. 
Door de kleinschaligheid en veel persoonlijke 
begeleiding van docenten, is de eigen inbreng 
in onderwerpkeuze en methode e.d erg groot. 

Naast mijn eigen master-onderzoek heb 
ik, vanuit een student-assistentschap bij dr. 

Jacques Zeelen, in een groter onderzoek 
naar het Voortijdig Schoolverlaten beleid 
geparticipeerd. De uitkomsten van 
het onderzoek zijn goed ontvangen en 
gepubliceerd. Daarnaast bestond mijn 
student-assistentschap uit verschillende 
onderdelen: het begeleiden van bachelor- en 
masterstudenten bij opdrachten; ik heb een 
aantal colleges verzorgd (zowel hoor- als ook 
werkcolleges); helpen bij het organiseren 
van een internationale conferentie; en het 
ondersteunen van docenten bij overige 
werkzaamheden. 

Tijdens dat laatste jaar universiteit heb ik verder 
deelgenomen aan verschillende werkgroepen, 
waarbij er werd nagedacht en gediscussieerd 
over thema’s gerelateerd aan de driehoeksver-
houding: arbeidsmarkt, onderwijs, en zorg/
hulpverlening. Wat ik met name interessant 
vond in deze werkgroepen, is dat je in contact 
komt met mensen uit het werkveld, 
die allen een eigen belang en visie voor 
ogen hebben. Je wordt hierdoor uitgedaagd 
om overstijgend te denken. Door mijn 
student-assistentschap heb ik mijn tijd op de 
universiteit met een jaartje kunnen verlengen, 
wat in mijn geval erg goed heeft uitgepakt. 

Toen het einde naderde van mijn ‘universiteit-
periode’ ben ik gaan nadenken wat de volgende 
stap zou zijn. Op advies van mijn zwager 
heb ik me opgegeven voor een vrijwilligers-
functie bij Promens Care. Promens Care is dé 
zorgaanbieder voor mensen met een beperking 
in de provincie Drenthe. Ik kwam hier in 
contact met de afdeling ‘Scholing en Vorming’. 
Zij waren erg enthousiast over mijn scriptie 
naar voortijdig schoolverlaten en mijn andere 
bezigheden bij de universiteit. Zo enthousiast, 
dat ze me een tijdelijk contract aanboden 
om binnen de organisatie Promens Care het 
beleid van voortijdig schoolverlaten 
verder te ontwikkelen. Fantastisch nieuws, 
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omdat het in deze tijd niet simpel is om iets 
te vinden!

Inmiddels ben ik lekker aan het werk in 
Assen. Eigenlijk ga ik verder met datgene 
waar ik tijdens mijn ‘universiteit-periode’ ook 
al mee bezig was. Voor mij wordt het steeds 
meer duidelijk welke kant ik op zou willen, 
namelijk de combinatie tussen én onderzoek 
doen (beleid schrijven) én werken in de 
praktijk (cliënten / jongeren begeleiden bij 
hun loopbaan ontwikkeling). 

De toekomst zal het uitwijzen!

>> Geïnteresseerd in en geïnspireerd door 
Lenneke’s onderzoek over VSV? Via de 
volgende link kom je terecht bij het rapport 
‘Voortijdig schoolverlaten, een gedeelde 
verantwoordelijkheid – Evaluatieonderzoek 
van de Plusvoorziening en het VSV-beleid 
in Groningen’ van Gideon de Jong, Lenneke 
Docter-Jansen en Jacques Zeelen: 
ht t p : / / g mw. e l d o c . ub. r ug . n l / F I L E S /
root/2012/Jong_ea/Eindrapport_Groningse_
Plusvoor_1.pdf. 
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Hans Knot vertelt over de verbouwing van de 
Bladergroenzaal
Door Mandy Talhout 

Zoals al aangegeven in het nieuws vanuit de 
opleiding, wordt sinds een aantal jaren bij de 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijweten-
schappen flink verbouwd. Twintig jaar geleden 
trok de faculteit snel in de oudbouw aan de 
Grote Rozenstraat, maar hoewel er toen wel wat 
kleine verbouwingen hebben plaatsgevonden,  
is er sindsdien, volgens de projectmanager van 
de dienst Vastgoed en Investeringen van de 
RUG, ‘niets meer gebeurd’1. En renovatie van 
de oudbouw was dus hoognodig.

In de zomer van 2012 is dan ook de renovatie 
van de Bladergroenzaal, afgerond. Deze 
zaal, voor velen van ons bekend als collegezaal, 
is hierbij omgebouwd om ruimte te geven aan 
werkplekken voor medewerkers. Wij vroegen 
Hans Knot naar de geschiedenis van deze 
voormalige collegezaal en de reden van de 
verbouwing. 

De reden  voor de verbouwing… 

Wij kwamen hier in 1989. Voor deze tijd zat 
Algemene Pedagogiek nog aan de Westerhaven, 
Orthopedagogiek in de Boteringestraat, en 
Andragogiek (nu Lifelong learning) aan 

de A-weg. We waren dus verspreid over 
verschillende panden in de stad. Wat nu 
het Ambulatorium is, was toen de praktijk van 
orthopedagogiek, en we zaten toen nog boven 
wat nu de Bijenkorf is in de Heerenstraat. 
Precies tegenover de McDonald’s. We zagen 
dan dat alle kindertjes die getest werden, na 
die tijd allemaal beloond werden door recht 
over te steken naar de McDonald’s. 
In 1989 kwamen alle afdelingen dus samen. 
Een deel van de mensen dat hier kwam 
werken, kreeg nieuw meubilair. Maar op een 
bepaald moment was het geld op en er werd 
gezegd: ‘als jullie binnenkort verhuizen naar 
een ander deel van het gebouw dat binnenkort 
wordt opgeknapt, dan krijgen jullie nieuwe 
meubelen’. Maar dat gebeurde dus nooit. Dus 
heel veel mensen hebben jarenlang op nieuwe 
meubelen gewacht. 
In de loop van de tijd kwamen er steeds 
maar meer nieuwe mensen bij, vooral bij 
Orthopedagogiek. De afgelopen 5 jaren is 
Orthopedagogiek gigantisch gegroeid, 
waardoor er ruimtegebrek ontstond. 

In 2008 werd daardoor het voorstel ingediend 
om het gebouw helemaal op te knappen van 
binnen en het terug te brengen in de oude 
stijl. En met deze oude stijl werd de stijl van 
de dertiger jaren van de vorige eeuw bedoeld. 
Alle plafonds gingen eruit, alle bedrading 
weg.. Tot 1954 heeft er een mooie stenen vloer 
in het gebouw gelegen, die daarna is bedekt 
met linoleum. En dat linoleum heeft meerdere 
lagen gekend. Dat is er allemaal uitgehaald. 
Ook werd er asbest uit het gebouw gehaald 
en de stenen vloer, werd, waar dat nodig was, 
gerestaureerd. Iemand helemaal met de hand 
bezig geweest om steentje voor steentje die 
vloer te leggen. Een vakman bij uitstek, een 
nazaat van een Italiaanse steenhouwer. En ja, 
die heeft er iets heel moois van gemaakt. Er 
waren stukken bij van een paar meter, waar 
helemaal niets was, en daar ligt nu momenteel 

Hans Knot

is al zo’n 37 
jaar werkzaam 
bij de afdeling 
Pedagogiek en 
Onderwijskunde 
als... ja als wat? Aldus Hans, is het tot dusver 
niemand gelukt om een functieomschrijving 
te geven die al zijn taken samenvat. 
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weer net zo’n vloer als er in 1936 is neergelegd. 

Wat zat er voor Pedagogische Wetenschappen in 
het Nieuwenhuisgebouw? 

In dit gebouw, de Grote Rozenstraat 38, 
heeft vanaf 1975, ik denk, eerst Duits 
en daarna Geschiedenis gezeten en 
Geschiedenis is uiteindelijk verhuisd naar het 
Harmonie-complex. Nog voor de universiteit 
dit pand in bezit kreeg, zat hierin nog de  
christelijke HBS. 

Hoe komt de zaal aan zijn naam? 

Toen de verhuizingen van onze afdeling in 
1989 plaatsvonden, hebben ook alle gebouwen 
een naam gekregen: het Nieuwenhuisgebouw, 
het Muntinggebouw, het Heymansgebouw… 
Maar ook bepaalde zalen hebben een 
naam gekregen, naar kopstukken van de 
opleiding. Zo is de Bladergroenzaal aan haar 
naam gekomen, vernoemd naar professor 
Wilhelmina Bladergroen. Zelf was 
Bladergroen daar helaas niet meer bij; zij 
overleed op 25 december 1983. 

Ik ken de Bladergroenzaal als collegezaal, maar 
is de Bladergroenzaal daarvóór nog ergens 
anders voor gebruikt?

Niet in de periode dat wij hier gezeten hebben. 
In 1989 is de Bladergroenzaal ontstaan, gewoon 
als zitplek voor 140 mensen. Voor 1989 was 
het een soort van algemene muziekruimte 
en ontvangstruimte voor scholieren. En nog 
weer daarvoor – en dan heb ik het echt over 
de dertiger jaren - is het een gymnastiekzaal 

geweest. Daar hebben we nog mooie foto’s 
van op de gang hangen (zie onder). Weet je 
trouwens hoe we aan die foto’s gekomen zijn? 
Die zijn gevonden bij het grof vuil! Een collega 
komt op een bepaald moment met een heel 
slordig fotoalbum aanzetten: ‘Hans, kijk nou 
eens wat ik gevonden heb!’. Zodoende.

Maar om verder te gaan, in de vijftiger 
jaren is het bijgebouw geplaatst. Toen is de 
gymnastiekzaal verplaatst naar waar nu het 
Universitair Ambulatorium Groningen2 zit 
(red. dit zit naast de Bladergroenzaal). 

Met de huidige verbouwingen is er dus 
ruimte gekomen voor andere toepassingen 
en uiteindelijk voor wat we voorlopig de 
‘Bladergroenvleugel’ noemen. In de 
Bladergroenvleugel hebben we nu twee 
verdiepingen gecreëerd, waarbij ook de 
Van Gelderzaal is meegenomen en zaal 26c. 
Momenteel zijn er nu 35 werkplekken voor 
medewerkers bijgekomen. 

Interessant detail is dat we een voorstel hebben 
ingediend om de vleugel zo te noemen en 
hoewel ik al signalen gekregen heb vanuit 
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het faculteitsbestuur dat dit voorstel goed 
ontvangen is, hebben we nog geen schriftelijke 
bevestiging gekregen. 

Dus als ik het goed begrijp is de reden voor 
de verbouwing van de Bladergroenzaal een 
gebrek aan werkplaatsen. Worden in de nieuwe 
vleugel medewerkers van alle richtingen van 
Pedagogische Wetenschappen geplaatst?

Nee. Toen we in 2008 met de renovatie 
begonnen, hebben we er in eerste instantie 
naar gestreefd, om alles wat ortho is, op de 
eerste verdieping te krijgen. Niet alleen van 
het Nieuwenhuis-hoofdgebouw, maar ook van 
het bijgebouw, wat de meeste mensen kennen 
als de voormalige kantine. Daar is ook alles 
op de eerste verdieping Orthopedagogiek. 
Maar Orthopedagogiek groeide dermate, dat 
we dus op de tweede verdieping ook mensen 
hebben neergezet (tussen de medewerkers van 
de afdeling algemene pedagogiek). De meeste 
mensen van die tweede verdieping (Ortho) 
gaan naar beneden, naar de nieuwbouw. En 
tevens gaan ook alle AIO’s en onderzoekers 
naar een nieuwe werkplek. 
Maar dit is allemaal onder voorbehoud, 
want er is nog geen goedkeuring van het 
faculteitsbestuur. 

Tot slot deelt Hans nog een leuke anekdote over 
de Bladergroenzaal: 

De allereerste Jantje Betonprijs3 is in 1978 
uitgereikt aan Professor Bladergroen voor haar 
werk binnen de jeugdzorg en het creëren van 
een plek voor het kind. Zij heeft heel veel 
gedaan voor innovatie op dat gebied en daar 
heeft zij dan ook de allereerste prijs van Jantje 
Beton voor gekregen. 

Dat beeldje is van de Grote Rozenstraat 15 
meegegaan naar de Boteringestraat waar 
we een tijdje gezeten hebben. In 1989 is het 
teruggekomen in Groningen en het heeft toen 
een plekje gekregen in de Bladergroenzaal. Er 
is daar een kunststoffen hoes om het beeldje 
gekomen en het is vervolgens aan de muur 
vastgezet. 

Op een dag zag één van de toenmalige 
conciërges, plotseling iemand op straat 
lopen met dat beeldje onder de arm! Deze 
persoon bleek het gestolen te hebben uit de 
zaal! Gelukkig is het beeldje teruggekomen, 
maar sindsdien zetten we hem iedere keer 
op de kamer van de huidige voorzitter van 
Orthopedagogiek. Wanneer het voorzitter-
schap wijzigt, komt dat beeldje weer op een 
andere kamer te staan. 

Maar nu de renovatie bijna helemaal voltooid 
is, komt hij te staan in wat we voorlopig de 
Bladergroenvleugel noemen, als aandenken 
aan professor Bladergroen. 

>> Wil je meer weten over professor 
Bladergroen? Lees dan verder op de 
volgende pagina, waar Mineke van Essen meer 
vertelt over haar nieuwste boek ‘Wilhelmina 
Bladergroen, een vrouw in de eeuw van het 
kind’. 

1‘Renovaties Rozenstraat duurder’ (17 
september 2012). UK.rug.nl.
2 Het UAG, of Universitair Ambulatorium 
Groningen, is het onderzoeks- en expertise 
centrum voor diagnostiek, behandeling, 
training en wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van: jeugdzorg, opvoeding 
en ondersteuning van personen met een 
beperking, leerstoornissen en klinische 
onderwijskunde.
3 De organisatie dankt de naam ‘Jantje 
Beton’ aan “alle flatgebouwen (beton) die 
als paddestoelen uit de grond schoten en 
waardoor alles werd volgebouwd. Jantje 
Beton kwam in opstand en eiste dat er ook 
rekening werd gehouden met speelruimte 
voor kinderen”(www.jantjebeton.nl).
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Exclusief interview met Mineke van Essen over Wilhelmina 
Bladergroen
Door Anne Kievitsbosch

Op 1 november 2012 zal het nieuwste boek 
van Mineke van Essen, onderwijshistorica 
en emeritus hoogleraar genderstudies in 
opvoeding en onderwijs aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, verschijnen. Het is haar 
eerste biografie, over een omstreden vrouw: 
kinderpsychologe Wilhelmina Bladergroen. 
Reden genoeg om Mineke van Essen hierover 
te interviewen. 

Hoe bent u er op gekomen om een biografie over 
Bladergroen te schrijven?

Ik dacht ik heb nu heel veel geschreven over 
de geschiedenis van de pedagogiek en van 
het onderwijs; wetenschappelijke artikelen, 
boeken en ik wilde eigenlijk wel eens proberen 
om een stapje verder te gaan. Een biografie 
is natuurlijk een stapje verder, omdat je je moet 
inleven in de persoon. 

Als je dan besluit om een biografie te schrijven 
is het natuurlijk een kunst om een personage 
te vinden, want niet iedereen is interessant 
genoeg voor een biografie; er moet wel iets 
gebeurd zijn in zo’n leven. En ik wilde ook graag 
een vrouw want er zijn in het algemeen meer 
biografieën geschreven over mannen dan over 
vrouwen, ik ben zelf een vrouw en heb me met 
vrouwenstudies beziggehouden dus ik dacht; 
een vrouw is leuk. Daarnaast wilde ik iemand 
nemen die in mijn eigen vakgebied zat, zodat 
ik geen heel nieuw vakgebied zou moeten 
exploreren. Ook wilde ik iemand nemen van 
de universiteit van Groningen want dat vond 
ik leuk voor onze universiteit. Dus eigenlijk 
was zij de enige. Ik wist bijna niets van haar 
behalve dat ze omstreden was. Ik was 
nieuwsgierig naar hoe het nou kwam dat ze zo 
omstreden was en dat er zoveel verschillende 
geluiden over haar waren. 

Heeft u haar ook zelf ontmoet?

Ik had haar wel kunnen ontmoeten. In de 
jaren ’60, toen ik aan de universiteit van 
Groningen geschiedenis studeerde, was zij 
docente kinderpsychologie. Iedereen die 
een onderwijsaantekening op zijn bul wilde 
halen moest bij haar een college kind- en 
adolescentiepsychologie volgen. Ik studeerde 
geschiedenis dus ik moest die aantekening ook 
halen, maar ik had al eerder een onderwijsakte 
gehaald. Dus ik had een vrijstelling gevraagd 
voor dat college (en ook gekregen). Zodoende 
was ik de enige die dat college niet hoefde 
te volgen en daarom heb ik haar dus nooit 
ontmoet. Achteraf gezien is het heel jammer 
maar ja, weet alles maar eens van te voren! 

Welke onderzoeksmethoden heeft u gebruikt 
om dit boek te schrijven?

Ik heb veel mensen geïnterviewd, maar om te 
beginnen is er niets zo onbetrouwbaar als 
het menselijk geheugen. En iedereen vertelt 
zijn eigen verhaal. Ik besloot heel voorzichtig 
om te gaan met die interviews en ze eigenlijk 
alleen te gebruiken als kleuring en als illustratie 
voor dingen die ik op een andere manier moest 
kunnen ‘bewijzen’. En die bewijzen, die haalde 
ik vooral uit geschreven en gedrukte bronnen. 
Uit brieven, uit verslagen van vergaderingen, 
uit alles wat te maken heeft met de neerslag 
van gebeurtenissen. 
Alles wat ik heb opgeschreven, moest berusten 

Mineke van Essen 

is onderwijshistorica en emeritus hoogleraar 
genderstudies in opvoeding en onderwijs 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
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op controleerbare gegevens en dat maakt 
tegelijkertijd het werken aan een biografie 
ongelooflijk tijdrovend. Ook omdat haar 
hele eigen archief vernietigd was, na haar 
dood. Dus alle correspondentie van haar, met 
heel veel mensen, want ze was een bekende 
Nederlander in die tijd, dat had ik niet meer. 
Dan moet je altijd naar een andere kant, dus 
naar de schrijvers van die brieven. Of naar 
de organisaties waar zij heeft gewerkt en 
dat betekent dat je dus heel veel zelf moet 
gaan opzoeken. Verder heeft ze heel veel 
gepubliceerd, dat is natuurlijk ook een bron. 

Ik heb al haar 
werk gelezen, want 
daaruit kun je 
haar opvattingen 
halen. Deze heb 
ik gesitueerd in de 
opvattingen van haar 
tijdgenoten die zich 
met hetzelfde hebben 
beziggehouden. Ik 
heb ook, als ik die 
kon krijgen, foto’s 
gebruikt. 

Haar archief is na haar 
dood vernietigd, maar 
natuurlijk gingen 
haar boeken niet in 
de papiervernietiger, 
die gingen naar de universiteitsbibliotheek 
(UB). Ze hebben niet alleen al die boeken 
meegenomen, maar ook wat ‘zooi’. Toen 
kwam dat in de UB en daar zochten ze al die 
boeken allemaal uit en toen ze de ‘zooi’, zagen, 
dachten ze: ‘wat moeten we daar mee, kom 
op, in de kelder!’ En daar bleef dat liggen tot 
2,5 jaar geleden. Toen moesten ze de kelder 
een beetje opruimen en dachten ze: ‘hé wat 
hebben we hier. Hé dat is van Bladergroen!’ 
Hierdoor vond ik wat correspondentie terug 
en enkele dagboekaantekeningen van haar. 
Die dagboekaantekeningen waren het mooiste 
natuurlijk.
Dus eigenlijk gebruik je alle methoden die 
je ten dienste staan om maar te achterhalen 

hoe het misschien is geweest.

Hoelang heeft u uiteindelijk aan deze biografie 
gewerkt?

Vijf jaar. Ik heb intussen ook wel andere dingen 
gedaan, maar ik denk wel dat ik er 40 uur per 
week aan gewerkt heb. Dat is niet alleen het 
onderzoek maar ook het opschrijven. Het 
schrijven van een biografie vereist toch wel, ja, 
je moet het wel zo mooi mogelijk opschrijven. 
En dat is ook heel tijdrovend. 

Hoe zou u, zonder 
heel erg op de inhoud 
van het boek vooruit 
te lopen, Bladergroen 
typeren?

Mineke van Essen 
verwijst mij bij deze 
vraag naar de tekst 
op de achterflap van 
haar boek. Daarin 
staat dat Wilhelmina 
Bladergroen primair 
een visionaire 
p r a k t i j k v r o u w 
was. Volgens haar 
hingen leer- en 
gedragsproblemen 
bovenal samen 
met stoornissen in 
de ruimtelijke- en 

motorische ontwikkeling. Ook verdedigde ze 
met verve het recht van kinderen om te spelen. 

Wat heeft mevrouw Bladergroen gedaan binnen 
de universiteit wat we nu nog steeds terug 
zouden kunnen zien?

Dat is lastig, want zij was wetenschap-
pelijk omstreden. Eigenlijk was ze van de 
functie-training. De motorische en ruimtelijke 
functies in het lichaam van het kind waar de 
stoornis zich in aandiende moesten getraind 
worden, zodat ze hersteld werden. Maar ze heeft 
dat nooit empirisch bewezen, dat bleef altijd 
een hypothese. In de jaren ’70 werd binnen 
de universiteit vooral steeds meer gevraagd 
naar empirisch analytische methoden, terwijl 

1951: Wilhelmina Bladergroen voor haar eerste auto. 



September 2012  |  AAPW Nieuwsbrief  |  23

zij, en dat was in de jaren ’60 nog niet eens 
zo ongewoon, gewoon de klinische ervaring 
belangrijk vond. Dat je een paar casussen had 
waar uit de diagnose bepaalde zaken bleken 
en dat was dan voor jou het argument om een 
bepaalde therapie te gaan toepassen. Ze deed 
dat bijvoorbeeld met mozaïek en ze deed het 
met dingen voelen. Maar ze heeft het nooit 
empirisch aangetoond. 

En ze had haar prismabrillen. Ze geloofde 
namelijk dat leesstoornissen ook ontstonden 
doordat kinderen hun ogen niet konden 
richten en ze werkte daarvoor samen met een 
oogarts in Amsterdam. Aan veel kinderen die 
dyslectisch waren of naar haar lomschool (leer- 
en opvoedingsmoeilijkheden) gingen, werden 
brillen voorgeschreven die konden helpen. Ze 
heeft ook die prismabrillen nooit bewezen. Ze 
heeft nooit gezegd: we nemen 100 kinderen 
met prismabrillen en 100 kinderen zonder 
prismabrillen onder dezelfde omstandigheden, 
en we kijken eens hoe dat uitpakt. Of we doen 
kinderen met wel een functietraining en geen 
functietraining, enzovoort, dat heeft ze nooit 
gedaan. Dat betekende dus dat zij eigenlijk 
geen echte school kon maken. Want daarvoor 
moest je in de jaren ’70 met harde bewijzen 
komen. 

Eén ding waar ze de klemtoon op legde, 
was de betekenis van het spel voor het 
kind. Ook sprong ze in de bres voor de 
kleuter als hele eigen levensperiode. Onder 
andere daardoor had ze veel meningsver-
schillen met hoogleraar onderwijskunde Van 
Gelder, omdat hij vond dat kinderen al heel 
vroeg moesten leren. Met name kinderen uit 
achterstandsmilieus moesten kinderen vroeg 
leren om die achterstand in te halen. Je krijgt 
allemaal programma’s die eind jaren ’60 begin 
jaren ’70 opkomen. Inhaalprogramma’s voor 
kinderen die we nu nog steeds hebben, denk 
maar aan voorschoolse educatie. Bladergroen 
was daar helemaal tegen want zij zei: ‘kleuters 
moeten alleen maar spelen’. Zij vond ook dat je 
de kleuterschool en het kleuteronderwijs geen 
onderwijs moest noemen, en ook geen school, 
daar moest alleen maar gespeeld worden. In 

haar tijd hamerde ze daar voortdurend op.

Bladergroen is benoemd tot hoogleraar zonder 
dat ze gepromoveerd was. Hoe werd daar in de 
etenschap op gereageerd?

Dit was natuurlijk een probleem, dat is duidelijk. 
Het is al een probleem als ze aangesteld 
wordt in 1949. En dan wordt ze in 1959 al tot 
hoogleraar Orthopedagogiek benoemd. Maar 
dan houden ze de benoeming even achter. Alle 
formaliteiten zijn al gebeurd maar ze houden 
het achter tot ze gepromoveerd is. In 1959 heeft 
ze daar een plan voor. Ze krijgt een half jaar vrij, 
ze weet hoe ze het gaat financieren, ze gaat het 
in het Engels doen, ze weet waar het over gaat 
en wie haar promotor wordt. Dat zou allemaal 
in 1959 gebeuren. Uiteindelijk zeggen ze in 
1966 op de faculteit: ‘nou, volgens ons wordt 
het nooit meer wat met dat proefschrift, maar 
ze moet dan toch maar hoogleraar worden. 
Want ze heeft haar kwaliteiten wel bewezen’. 
Na haar benoeming maakte dat natuurlijk 
haar positie als hoogleraar vanaf het 
begin zwak, heel zwak. Je kunt zelfs zeggen 
te zwak. Dit in combinatie met een empirisch 
wordende wetenschap, dan kun je de neergang 
al zien aankomen. En dat gebeurt dan dus ook. 

Na 1967 gaat langzamerhand haar hele wereld 
instorten, het eindigt ook dramatisch; ze 
houdt op een gegeven moment helemaal niets 
meer over. Dat is ook heel triest en dat weten 
mensen meestal niet, maar dat staat allemaal in 
het boek. Voor haar een tragedie, maar voor 
de biograaf is het een gouden leven – al mag 
je dat natuurlijk eigenlijk zo niet zeggen. Het 
is vooral ook het verhaal van hoe een vrouw 
in de 20e eeuw, toen het nog heel moeilijk 
was voor vrouwen om aan de top te staan, 
hoe ze overleeft, of niet overleeft. Ze moest als 
vrouw in een mannenwereld heel wat doen om 
overeind te blijven.

Mineke van Essen (2012). Wilhelmina 
Bladergroen. Vrouw in de eeuw van het 
kind. Meppel: Boom. 375 bladzijden, €19,90 
(prijswijzigingen voorbehouden).
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Speciaal voor alumni

2 November 2012

Om 19:30 wordt op deze dag de 1e ODIOM Alumni 
Borrel gehouden voor oud ODIOM leden in 
Café de Minnaar. Door: ODIOM.

Begin 2013

2e AAPW Alumni Borrel in Café de Minnaar. 
Houd onze website, en Facebook/LinkedIn 
pagina’s in de gaten voor de datum en het tijdstip.

Andere interessante 
activiteiten

15 November 2012

Om 16u organiseert het GAN een bijeenkomst met 
prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau over de toekomst van 
verzorgingsstaat en civil society. 

29 November 2012

ForumDwarsdiep/Studium Generale organi-
seren de lezing ‘De BV Ik en de prestatiemaat-
schappij’. Om 20u in ForumImages.

30 November - 1 December 2012

De sectie Interculturalisatie van het NIP en 
de afdeling Transculturele Psychiatrie van de 
NVvP organiseren de tweedaagse conferentie 
‘Identiteit. Professionals bekennen kleur’.

28 Februari 2013

Te Martiniplaza wordt door Psychologie, 
Sociologie en Pedagogische Wetenschappen 
CoBSS (Conference of Behavioral and Social 
Sciences) georganiseerd met als thema ‘Our 
Unlimited Society, a challenge for humanity.’

15 Mei - 15 Juni 2014

Het 80ste Lustrum van de RuG: 400 jaar jong!

ColofGeweest 

24 Oktober 2012 

De tweede Regionale werkconferentie over 
het thema “Een vreemde in eigen land”. 

Door: FORUM, Instituut voor 
Multiculturele Vraagstukken.

11 Oktober 2012 

PUMP YOUR CAREER. Talentendag voor 
vrouwelijke wetenschappers. 

Door: Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en 

het Landelijk Netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren (LNVH).

9 Oktober 2012

Lezing door Micha de Winter: ‘De 
pedagogische civil society dichterbij 

halen.’ 
Door: het Groninger Andragogen 

Netwerk (GAN).

18 Juni 2012

1e AAPW Borrel in Cafe de Minnaar.
Door: AAPW. 

24 - 30 Mei 2012

Conference & Public Lecture on Lifelong 
Learning and Social Exclusion. 

Door: de afdeling Lifelong learning, APW.

Activiteiten       Agenda


