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Het jaar 2011 was mijn eerste jaar als voorzitter van 
de Groningse wetenschapswinkels. Dit jaar ken-

merkte zich door de gestegen belangstelling voor maat-
schappelijk relevant onderzoek binnen de universiteit. 
Maar tegelijk kregen we, net als iedereen, te maken 
met de crisis. De gevolgen daarvan worden steeds beter 
voelbaar, ook in de academische organisaties, hoewel 
de wetenschapswinkels hun slagkracht hebben kun-
nen behouden. Bij sommige winkels neemt de vraag 
naar onderzoek juist toe:  waar eerder nog middelen 
werden ingezet op adviesbureaus of betaalde stages, 
wordt nu vaker gezocht naar externen met de juiste 
kennis om gratis de problemen te lijf gaan. Die hand-
schoen nemen we graag op, maar we blijven kritisch: 
soms moeten we vriendelijk afwijzen of doorverwijzen.

De winkel van Economie en Bedrijfskunde is onderdeel ge-
worden van de onderzoeksschool SOM en opgenomen in 
het loket voor toegepast onderzoek; SOM Applied Research. 
Deze ontwikkeling geeft aan dat maatschappelijk relevant 
onderzoek steeds dichter tegen het primaire onderzoekspro-
ces aan komt te liggen en anderzijds dat deze wetenschaps-
winkel ook een rol krijgt in het valoriseren van kennis. Oud-
gedienden Frans Sijtsma en Henk Janssen hebben binnen 
(Henk) en buiten (Frans) de faculteit andere werkzaamheden 
gekozen.
Binnen de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is de 
winkel van Onderwijskunde in 2011 gereorganiseerd en met 
nieuwe ideeën, visie en inzet op de kaart gezet. Een behoor-
lijke lijst aan projecten is daarvan het resultaat,  en er zijn 
verbindingen gelegd met andere winkels en diverse externe 
onderzoeksorganisaties.  Het goede werk van coördinator 
Geraldine Zieleman zal worden voortgezet door Theo van 
Batenburg die zich verderop voorstelt.
De Bèta wetenschapswinkel kreeg  als altijd veel vragen over 
milieu en duurzaamheid. Dit jaar hadden veel vragen te ma-
ken met water: een mooie collage van deze projecten leest u 
verderop.  Bovendien is er extra aandacht voor een oud on-
derwerp in een nieuw jasje: de vroegere natuurkundewinkel 
hield zich veel bezig met geluid en de overlast die dat veroor-
zaakt. Op pag. 21 leest u alles wat u nog niet wist over geluid, 
en wat de Bèta winkel ermee gaat doen. 
Jelte Bouma heeft in 2011 het roer van de wetenschapswinkel 

Geneeskunde & Volksgezondheid na 13 jaar overgedragen 
aan Jolanda Tuinstra. Tegelijkertijd is de samenwerking 
tussen de winkel en Toegepast Gezondheidsonderzoek bin-
nen de afdeling Gezondheidswetenschappen formeel gewor-
den. Een mooi en sterk continuüm om vragen uit de praktijk 
te onderzoeken en te beantwoorden vanuit de wetenschap. 
Op pagina 18 staat daarvan een schoolvoorbeeld beschreven, 
die startte met een vraag van Nederlandse Vereniging Voor 
Slechthorenden
Bij de wetenschapswinkel van Taal, Cultuur en Communi-
catie was er in 2011 veel aandacht voor literatuur, een vakge-
bied dat minder vanzelfsprekend vragen uit de maatschap-
pij aantrekt dan bijvoorbeeld communicatiewetenschappen. 
In dit jaarbericht leest u er meer over. Verder is deze weten-
schapswinkel verhuisd naar het Harmoniegebouw. Daar-
mee is de winkel zichtbaarder en gemakkelijker toeganke-
lijk geworden voor studenten en docenten. In 2012 neemt de 
wetenschapswinkel plaats in twee facultaire commissies 
over kennisbenutting (in het onderwijs en in het onderzoek) 
en start er een nieuwe medewerker die zal helpen de weten-
schapswinkels zichtbaarder te maken. Veel spannende uit-
dagingen dus, waarvan u zeker meer zult horen.

Op internationaal vlak wordt hard gewerkt aan het overdra-
gen van kennis en het opzetten van meer wetenschapswin-
kels over heel Europa. Met zijn allen kijken we in 2012 uit naar 
het internationale congres in Bonn, waar we in brede context 
inspiratie en ontwikkeling kunnen gaan uitwisselen.
Een absoluut hoogtepunt van 2011 was de Nacht van Kunst 
en Wetenschap, waar we letterlijk de straat op zijn gegaan 
om onze waar aan te prijzen. Ook in 2012 en daarna zullen 
we ons bezinnen op ludieke en structurele invulling van het 
ontsluiten van de ivoren torens.
Ik wens u een inspirerend jaarbericht toe, dat u vanzelfspre-
kend door kunt geven aan een ieder die maatschappelijk re-
levant onderzoek wil ontdekken of een warm hart toe draagt.

Peter van Kampen

Voorzitter Groningse wetenschapswinkels

Voorwoord
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”Er is een waardevol
onderzoeksmodel ontwikkeld, 

dat breed toepasbaar is.” 

Wetenschapswinkel
Economie & Bedrijfskunde

Een militaire basis:
winst voor de regio?
Militaire basissen zijn door heel 

Nederland verspreid en maken 

vanzelfsprekend deel uit van de 

economie van een regio. Maar hoe 

groot is die economische betekenis 

eigenlijk? Dat is, althans in Neder-

land, nog nooit onderzocht. De 

wetenschapswinkel van Economie 

& Bedrijfskunde werd gevraagd om 

een inventarisatie te maken voor 

de marinebasis in Den Helder en de 

luchtmachtbasis in Leeuwarden. 

Het project leverde een waardevol 

model op, én praktische tips om de 

economische betrokkenheid met de 

regio te versterken.

Door Rachel van der Kaaij

De vraag werd gesteld door de noor-
delijke tak van het Platform Defensie-
Bedrijfsleven, een samenwerking van 
defensie met werkgeversorganisatie 
VNO-NCW. De secretaris van het plat-
form, Pier Gonggrijp, Luitenant-ko-
lonel b.d, vertelt hoe het project werd 

opgestart: “Het contact met de RUG 
verliep aanvankelijk moeizaam, maar 
toen eenmaal de Wetenschapswinkel 
Economie & Bedrijfskunde erbij be-
trokken raakte, ging het snel.” Er werd 
een werkgroep opgericht waar ook Pe-
ter van Kampen, winkelier E&B, aan 
deelnam. De werkgroep formuleerde 
duidelijke onderzoeksvragen: onder-
zoek de economische betekenis van de 
marinebasis in Den Helder en de lucht-

machtbasis in Leeuwarden voor de re-
gio’s, en zoek daarnaast naar kansen 
om de interactie tussen de basis en het 
regionale bedrijfsleven te versterken. 
Al snel werden twee studenten econo-
mische geografie gevonden om dit on-
derzoek uit te voeren als Masterproject. 
Gonggrijp: “Studenten Daniël Banis en 

Marc de Bruin hebben beiden vooraf-
gaand aan hun studie aan de RuG een 
HBO studie afgerond. Dat bleek al snel 
een voordeel voor dit onderzoek, gezien 
hun eerdere ervaringen in het bedrijfs-
leven en hun praktische insteek.” Peter 
van Kampen bleef samen met een do-
cent van de faculteit ruimtelijke We-
tenschappen betrokken als begeleider 
van het onderzoek.

Model
Om de economische betekenis van een 
basis te kunnen bepalen, moest eerst 
een raamwerk worden ontwikkeld: een 
model waarin alle directe en indirecte 
economische effecten zijn verwerkt. 
Het theoretische fundament hiervoor 
werd gehaald uit voornamelijk Ameri-
kaanse en Britse studies. Belangrijke 
onderdelen van het ontwikkelde  model 
zijn; bedrijven, personeel, belastingen 
en toerisme. De opdrachtgever was zeer 
in z’n nopjes: “Er is een waardevol on-
derzoeksmodel ontwikkeld, dat breed 
toepasbaar is, ook op andersoortige lo-
caties en in andere sectoren.” zegt Pier 
Gonggrijp. Het model maakt het mo-
gelijk om basissen met elkaar te ver-
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gelijken en die inzichten kunnen weer 
nuttig zijn voor beleidsmakers, bijvoor-
beeld bij bezuinigingsoperaties.

Friesland versus kop van Noord-
Holland
Het raamwerk is vervolgens toege-
past op twee cases: de luchtmachtba-
sis Leeuwarden en de marinebasis in 
Den Helder. De studenten hebben door 
middel van interviews, dataonderzoek 
en literatuur de benodigde gegevens 
kunnen invullen. Uit hun model blijkt 
dat de impact van de luchtmachtbasis 
op het Bruto Regionaal Product (BRP) 
veel kleiner is dan die van de Marine-
basis. Dat is ook wel logisch, want het 
budget van de Friese basis is aanmer-
kelijk kleiner. Maar de regionale inter-
actie van de luchtmachtbasis blijkt wel 
sterker dan in Den Helder. Bij de lucht-
machtbasis komt namelijk de helft van 
de totale uitgaven terug in de regionale 
economie van de provincie Friesland. 
Bij de marinebasis profiteert de regio 
maar van zo’n 33% - 39% van de uitga-
ven.
In beide gevallen bleek dat de post ‘per-
soneel’ de grootste invloed heeft op de 
lokale economie; dat wil zeggen de uit-
gaven die het personeel van de basis 
doet in de regio. Hiermee is zo’n 70% 
van het bedrag gemoeid dat de basis 
in de regio  besteed. Dit is tegelijk een 
factor waar weinig invloed op is uit te 
oefenen, het personeel beslist tenslotte 
zelf waar zij wonen en hun geld uitge-
ven. De studenten hebben zich daarom 
voor het laatste deel van het project, 
de aanbevelingen, vooral gericht op de 
kansen en mogelijkheden die het regio-
nale bedrijfsleven heeft in de interactie 
met de basis.

Samenwerking in de regio
Een basis heeft van alles nodig wat 
de lokale economie zou kunnen aan-
bieden: van schilderwerk tot wegon-

derhoud, van schoonmakers tot verse 
groenten. Maar gebeurt dat ook? Uit 
de praktijk blijkt dat alle partijen dat 
wel zouden willen, maar dat de regels 
voor inkoop bij defensie  het lastig 
maken om regionaal in te kopen. Veel 
diensten, zoals de schoonmaak van de 
panden, worden op landelijk niveau 
ingekocht, dat zet kleine regionale aan-
bieders vaak buitenspel. Bovendien 
moeten grote uitgaven worden aan-
besteed. Lokale bedrijven weten vaak 
niet hoe ze hierin mee kunnen dingen. 
VNO-NCW probeert hierbij te helpen 
door in workshops lokale bedrijven te 
leren over dit soort grote inkoopproces-
sen. Een van de aanbevelingen die de 
studenten doen, is dat lokale bedrijven 
zouden moeten samenwerken bij grote 
aanbestedingen. Op die manier kun-
nen ze  meer gewicht in de schaal leg-
gen en verhogen ze hun kansen. 
Gelukkig gaat er ook al veel goed. Beide 
basissen hebben voor de opleiding van 
hun personeel een goede samenwer-
king met de regionale ROC’s, en er is 
een levendige uitwisseling van ideeën 
en kansen via het platform met bedrij-
ven in de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gedacht aan het uitwisselen van tech-

nisch onderhoudspersoneel tussen de 
luchtmachtbasis en Fokker in Hooge-
veen.

Wetenschapswinkelier Peter van Kam-
pen vertelt dat Defensie en VNO-NCW 
zeer tevreden zijn over het onderzoek. 
Zo tevreden, dat nu gepraat wordt over 
een vervolg waarbij de landmachtbasis 
in Havelte en de kazerne in Assen onder 
de loep genomen zullen worden. Peter: 
“Hierbij zal ook meer aandacht komen 
voor de sociaal-economische vragen die 
er in voldoende mate liggen. De basis in 
Havelte bevindt zich in een  regio met 
bevolkingskrimp, waardoor voorzie-
ningen langzaam verdwijnen. Ook de 
basis wordt op dit moment kleiner. Op 
middellange termijn is de verwachting 
echterdat de basis weer gaat groeien. 
Wat betekent dat voor de voorzienin-
gen in de regio? En vooral, hoe kan hier 
het juiste beleid op worden gevoerd? En 
blijft de regio leuk genoeg om straks de 
juiste mensen aan te trekken? Mogelijk 
kan een basis ook helpen om nuttige 
voorzieningen te behouden of die te de-
len c.q. open te stellen. Militairen kun-
nen bijvoorbeeld prima trainen in het 
lokale zwembad”.

Generaal der mariniers Van Ede, de voorzitter 

van vno-ncw noord en de wetenschapswin-

kelier zittend van rechts naar links; staande 

houden de studenten Marc de Bruin en Daniel 

Banis toezicht op de ondertekening van de 

onderzoeksopdracht.



Student: Marc de Bruin

Hoe heb je het wetenschapswinkelproject 
ervaren?
Het was een zeer uitdagend project, 
waarbij we in contact gekomen zijn 
met interessante personen. Daar-
naast heb ik de mogelijkheid gekre-
gen om op locaties te komen die an-
ders altijd voor mij gesloten zouden 
blijven. 

Wat was er lastig, wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd hoe ik een wetenschap-
pelijk onderzoek moet opzetten, co-
ordineren en informatie moet ver-
werven bij organisaties. In het begin 
van het traject was het lastig om de 
belangen van de twee betrokken or-
ganisaties (Universiteit en Platform) 
te scheiden. We waren toen vooral 
bezig te voldoen aan de eisen van 
wetenschappelijk onderzoek. Hier-
door kregen wij het idee dat de leden 
van het Platform dacht dat wij geen 
voortgang boekten. Daarnaast was 
het in het begin lastig om afspraken 
te maken met personen. De opzet was 
nog niet bekend en de geïnterviewden 
wilden zich vast voorbereiden op onze 
vragen. 

Was er belangstelling van anderen, bijv. 
media, andere organisaties? En hoe ging 
dat?
Er was belangstelling van organisa-
ties zoals de KvK, VNO-NCW etc.; zij 
hebben bij de kick-off een artikel over 
het onderzoek geschreven. Hiervoor 
zijn we kort geïnterviewd. De resul-
taten zijn zover ik weet niet bekend 
gemaakt in de media, die liggen nog 
bij Defensie.

Student: Daniël Banis

Hoe heb je het wetenschapswinkelproject 
ervaren?
In de eerste plaats was het project zeer 
actueel door de op dat moment aange-
kondigde bezuinigingen bij Defensie. 
Beide onderzochte basissen waren 
gedurende het onderzoek regelmatig 
in het nieuws. Dit maakte ons project 
nog belangrijker dan we van te voren 
hadden gedacht. We merkten dat de 
mensen binnen zowel Defensie als 
het bedrijfsleven ons en het project 
zeer serieus namen.

Wat was er lastig, wat heb je geleerd?
Het was moeilijk om een goed door-

dacht onderzoeksmodel te maken als 
basis voor het onderzoek. Gaandeweg 
is meerdere malen afgeweken van het 
originele plan door verschillende oor-
zaken. 
De actualiteit maakte het ook lastig 
om bepaalde data boven water te krij-
gen. Vooraf beloofde informatie werd 
later vanuit hogere hand tegengehou-
den. Een ander probleem was de grote 
hoeveelheid data die geïnventariseerd 
en geanalyseerd moest worden. Daar-
bij gold voor dit project op een bepaald 
moment: doorzetten, ook al zie je niet 
direct resultaat.

Wat doe je nu?
Ik had de rommel van het afstudeer-
feest in Groningen nog maar net op-
geruimd en we reisden al af naar New 
York. Samen met mijn vriendin heb 
ik 3 maanden gereisd door de VS en 
Canada, een intensieve maar onbe-
taalbare ervaring. Terug in Nederland 
heb ik opdrachten gedaan voor een 
adviesbureau in Almelo, maar inmid-
dels ben ik uitgekozen voor een trai-
neeship van twee jaar bij de gemeente 
Hoorn.
Een bijzonder mooie kans in moeilij-
ke economische tijden.
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Sinds 2010 werkt de Stichting Senia, or-
ganisator van leesgroepen voor 55+’ers, 
samen met de wetenschapswinkel 
Taal, Cultuur en Communicatie. In 2011 
gingen er 12 studenten moderne letter-
kunde aan de slag met Senia leeswij-
zers. De leeswijzer is namelijk bij uit-
stek een middel om diepgang te bieden 
aan de discussie over literatuur. Maar 
hoe werkt dat precies en wat kunnen 
studenten en leesgroepen van elkaar 
leren? 

Vrijwilligers met een passie voor 
literatuur 
De Stichting Senia is een landelijke 
organisatie die geheel drijft op gepen-
sioneerde vrijwilligers met een passie 
voor literatuur. Sommige vrijwilligers 
zijn actief als ambassadeur en organi-
seren in samenwerking met bibliothe-
ken en boekhandels oprichtingsbijeen-
komsten voor startende leesgroepen 
.  Andere Senia-vrijwilligers buigen 
zich over nieuwe boeken, organise-
ren inspiratiedagen of excursies. De 
meeste Senia-leesgroepen lezen Neder-
landse literatuur, aangevuld met ver-
taalde romans uit andere talen. Maar 
er zijn sinds enkele jaren ook lees-
groepen die Franstalige en Engelsta-
lige romans lezen en deze ook in de oor-

spronkelijke taal bespreken. Daarnaast 
heeft Senia ook leesgroepen geschie-
denis (non-fictie) en roze leesgroepen 
(rond thema homoseksualiteit). De 
leden van Senia , 55 +’ers, betalen een 
klein bedrag per jaar en kunnen vrij 
kiezen uit een lange boekenlijst. Van de 
gekozen boeken ontvangen ze dan een 
leeswijzer met achtergrondinformatie 
over het boek en de schrijver, en discus-
sievragen om te bespreken in hun eigen 
bijeenkomst. 

Leeswijzers centraal
De Stichting Senia is zeer succesvol te 

noemen, jaarlijks worden er meer dan 
10.000 leeswijzers verstuurd naar le-
den, die georganiseerd zijn in zo’n 300 
leesgroepen door het hele land. Die 
leeswijzers worden ook erg gewaar-
deerd door de leesgroepen. Iedereen 
kan een boek lezen, maar er is vaak nog 
zoveel meer uit te halen dan je in eerste 
instantie denkt. De leeswijzer is dan 
een middel om de discussie meer diep-
gang te bieden en de leden te helpen 

Wetenschapswinkel
Taal, Cultuur en Communicatie

Literatuur om 
over te praten
“Ik had vroeger een tante, en die deed precies zo!” “Oh, ik had 

niks met dit boek. Wil je nog koffie?” Misschien herkent u dit 

soort gesprekken over boeken, uit uw eigen leesgroep of uit 

een praatje aan de koffietafel? Een gesprek over een gelezen 

roman kan echter zoveel meer betekenen. Lezers ontdekken 

gezamenlijk welk effect de structuur van het boek op hun 

leesplezier heeft gehad. Of ze praten naar aanleiding van de 

gebeurtenissen uit het boek over maatschappelijke thema’s 

en hun eigen standpunten daarin. Klinkt dat te mooi om waar 

te zijn? Niet als je kennis uit de literatuurwetenschap vertaalt 

in praktische hulpmiddelen voor leesgroepen. 



hun mening over het boek aan te scher-
pen. Maar het maken van een leeswijzer 
is nog niet zo gemakkelijk. Het vraagt 
goede achtergrondkennis, schrijftalent 
en tijd. Bovendien zijn er ook Fransta-
lige en Engelstalige leeswijzers nodig 
voor deze nieuwe groepen.  Een beetje 
veelgevraagd voor een vrijwilligersor-
ganisatie. Daarom vroeg Senia  de we-
tenschapswinkel om hulp.
Studenten letterkunde zetten hun ken-
nis in
In overleg met Jeanette den Toonder, 
RUG- docente moderne Franse let-
terkunde startten we in 2010 met drie 
studenten Frans. Deze studenten de-
den eerst zelf voorstellen voor boeken 
waar ze een leeswijzer voor zouden 
kunnen maken. De Senia-werkgroep 
Frans vond dat erg leuk. Het bracht hen 
op boeken waar ze zelf nog niet aan ge-
dacht hadden, zoals romans uit Frans-
talig Afrika. De studenten werkten met 
plezier tegen een vrijwilligersvergoe-
ding aan de leeswijzers en de eerste 
proef was een succes. 
De tweede ronde ging in het voorjaar 
van 2011 van start. Dit keer waren er 
weer drie studenten Frans, maar ook 

drie studenten Engels en zes studenten 
Nederlands betrokken. Ook de docen-
ten moderne Engelse en Nederlandse 
letterkunde, Sandra van Voorst en Ire-
ne Visser toonden zich zeer betrokken. 
Ze selecteerden hun beste studenten, 
bereidden hen voor en controleerden de 
kwaliteit van het eindresultaat. Bij En-
gels sloot de leeswijzer bovendien goed 
aan bij het vak Moderne literatuur en 
mediation. In dit college staat de vraag 
centraal: Hoe wordt in verschillende 
tekstsoorten academische kennis over 
moderne literatuur overgebracht naar 
de maatschappij? Zo behandelen ze 
bijvoorbeeld schoolboekteksten en re-
censies. De leeswijzer van Senia wordt 
inmiddels in het college ook als voor-
beeldtekst bekeken, zodat de geselec-
teerde studenten van 2012 er al bekend 
mee zijn.  
De wetenschapswinkel organiseerde 
een bijeenkomst met alle samenstel-
lers vanuit de verschillende talenstu-
dies, begeleiders en Senia. Daar gingen 
tal van vragen, tips en adviezen over 
tafel. Zelfs de directeur van Senia, die 
zichzelf eerder nog voorstelde met: “ 
ik ben een regelaar, geen lezer”, werd 

erdoor besmet met enthou-

siasme voor literatuur. “Zo leuk om te 
horen hoe gedreven en serieus die jonge 
mensen met boeken bezig zijn!”

2012: meer leeswijzers en
onderzoek
Inmiddels zijn er voor 18 boeken lees-
wijzers gemaakt door RUG-studenten. 
Ze kregen er allemaal een vrijwilligers-
vergoeding voor. Senia is zeer tevreden 
over de kwaliteit van hun werk. In 2012 
volgt er daarom weer een nieuwe ronde 
met ca.20 studenten. Daarbij zijn erva-
ren studenten die graag nog een ronde 
mee wilden doen, maar natuurlijk 
vooral nieuwe studenten; er doet ook 
een studente Duits  mee die een boek 
in vertaling zal behandelen. Bovendien 
gaat er een onderzoek naar de discus-
sie in leesgroepen van start. Drie stu-
denten, Engels, Nederlands en Kunst, 
Cultuur en Media (KCM), zullen gaan 
kijken naar de vorm en inhoud van de 
discussie, de rol van de leeswijzers en 
de invloed van de Engelse taalvaardig-
heid. Hopelijk levert dat weer nieuwe 
wetenschappelijke inzichten en een 
praktisch advies voor de Senia-lees-
groepen op. 
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Wetenschapswinkel
Taal, Cultuur en Communicatie

Samenstellers van Senia-leeswijzers 2011, 

v.l.n.r. Eltje, Ron, Christiaan, Meriel, Simone, 

Alisa, Tina en Ilse 
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Ron Mulder
Studie: Nederlandse taal en cultuur

Maakte leeswijzer voor: Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch (248 

keer aangevraagd)

Hoe vond je het om leeswijzers te maken?
Ontzettend leuk en nuttig. Het is altijd mooi om de voorliefde 
voor literatuur om te kunnen zetten in iets tastbaars en te 
proberen andere lezers grip te laten krijgen op een boek. Het 
bijzondere in mijn geval was dat ik een klassiek werk mocht 
analyseren dat door het overlijden van de auteur een paar 
maanden daarvoor, opnieuw onder aandacht werd gebracht. 

Wat was er anders als je het vergelijkt met opdrachten voor je stu-
die? 
Het grote verschil is dat de schrijfstijl die vereist is bij het 
schrijven van academische essays, waarschijnlijk niet aan-

slaat bij een groter publiek. Bij het schrijven van een leeswij-
zer voor Senia is het van belang dat je rekening houdt met een 
ander soort lezer. Verschillende vragen duiken steeds weer 
op tijdens het schrijven. Schrijf ik helder genoeg? Ben ik te 
uitvoerig? Of juist te beknopt? Gebruik ik niet te veel jargon? 
Leg ik moeilijke begrippen duidelijk uit? Je moet je lezer niet 
overschatten, maar zeker ook niet onderschatten. Door an-
ders, publieksgerichter te schrijven, leer je veel over jezelf als 
schrijver. 

Vind je het belangrijk voor een student letterkunde om zoiets te 
doen?
Jazeker. Het kan ook voor later op de arbeidsmarkt goed zijn 
om aan te tonen dat je het vakgebied niet alleen beheerst bin-
nen de muren van de universiteit, maar ook in staat bent dit 
over te brengen op een breder publiek. 

Meriel Benjamins
Studie: Nederlandse taal en cultuur

Maakte leeswijzers voor: De schilder en het meisje van Margriet de 

Moor (374 keer aangevraagd) en Het leven is vurrukkuluk van Remco 

Campert

Hoe vond je het om leeswijzers te maken?
 Het was aanvankelijk een behoorlijke uitdaging, omdat je 
door het gebrek aan ervaring met het maken van leeswijzers 
toch wat onzeker wordt over wat je te melden hebt over het 
boek. Je wordt geconfronteerd met de pro’s en con’s van je ei-
gen mening en hebt steeds het oordeel van de (leesclub)lezer 
in je hoofd; zou die jouw interpretatie geloofwaardig vinden? 
Niet te academisch en onbegrijpelijk of juist te voor de hand 
liggend? De tweede keer ging het gemakkelijker; de juiste toon 
had ik toen al gevonden.  

Kon je de kennis en vaardigheden uit je studie toepassen bij het ma-
ken van de leeswijzers? De vaardigheden van de BA Nederlands 
kan je zeker kwijt bij het maken van de leeswijzer. Kennis die 
ik had opgedaan over narratologie, literatuurgeschiedenis en 
literatuur in het algemeen kon ik toepassen en de vaardighe-
den voor literatuurinterpretatie natuurlijk. 

Vind je het belangrijk voor een student letterkunde om zoiets te 
doen? 
Ik vind het  belangrijk dit te doen, zodat je ook ziet hoe de 
manier waarop een letterkundige literatuur beschouwt zich 
verhoudt tot de manier waarop andere lezers literatuur be-
handelen en beleven. Je moet op dat verschil reflecteren bij het 
maken van de leeswijzers en dat is zeker nuttig. 

Alisa van de Haar
Studie: Romaanse talen en culturen/Frans

Maakte leeswijzers voor: Ritournelle de la faim, J.M.G. Le Clézio, La 

petite marchande de prose van Daniel Pennac en De stad der blinden 

van José Saramago (352 keer aangevraagd)

Hoe vond je het om leeswijzers te maken?
Het maken van de leeswijzers was erg leuk om te doen. We 
kregen goede richtlijnen vanuit Stichting Senia, en ook wa-
ren docenten bereid met ons mee te denken en te helpen. We 
werden dus goed begeleid, maar hadden toch veel vrijheid. Zo 
konden we zelf bepalen wanneer we aan de leeswijzers werk-
ten en eigen ideeën verwerken in de leeswijzers. Het maken 
van leeswijzers is hierdoor een ideaal bijbaantje voor studen-
ten, die op deze manier geld kunnen verdienen om hun studie 
te bekostigen, maar ondertussen wel met de daar opgedane 
kennis aan de slag gaan. Erg leuk vond ik het om een reactie te 
krijgen van een leesgroep. Ze bleken heel actief aan de slag te 
zijn gegaan met discussievragen die ik had opgesteld en wil-
den graag mijn mening horen. 

Kon je de kennis en vaardigheden uit je studie toepassen bij het 
maken van de leeswijzer?
In één geval ging het bij mij om een boek dat ik ook voor een 
college had gelezen en daar had besproken. Daardoor kon ik de 
kennis die ik daar had opgedaan inzetten en ging ik nadenken 
over de manier waarop die informatie aan een breder publiek 
gepresenteerd kon worden. Dit vond ik een hele interessante 
ervaring, omdat universitaire studies vaak erg theoretisch 
ingesteld zijn. Ook heb ik theorieën waarmee ik bij colleges 
literatuurwetenschap in aanraking ben gekomen een aantal 
malen verwerkt in mijn leeswijzers. Het bleek een hele nut-
tige ervaring te zijn deze vaak vrij filosofische kaders kort en 
begrijpelijk uit te leggen. 

Vind je het belangrijk voor een student letterkunde om zoiets te 
doen? Ik vind het zeker belangrijk dat studenten letterkunde 
meewerken aan dergelijke projecten. Op deze manier leer je 
theoretische kennis meer in de praktijk te brengen. 
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Door Saskia Visser en Karin Ree

De Rijksuniversiteit Groningen kent drie 
focusgebieden: Energy, Healthy Ageing 
en Sustainable Society (in het Neder-
lands: Energie, Gezond ouder worden en 
Duurzame samenleving). De universiteit 
kiest met deze maatschappelijk relevan-
te onderwerpen nadrukkelijk voor een 
maatschappelijk gezicht. Wetenschap-
pers gaan nieuwe, multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden aan met 
onderzoeksorganisaties, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. Anders 
dan de term focusgebied doet vermoeden 
zijn de thema’s Energy, Healthy Ageing 
en Sustainable Society breed geformu-
leerd. Brede gebieden betekent ook veel 
braak terrein en dus een speurtocht naar 
creatieve ontwikkeling en nieuwe con-
necties. Kunnen de wetenschapswinkels 
een rol spelen in deze speurtocht? Im-
mers, dezelfde thema’s staan op de agen-
da van veel non-profit organisaties die 
bij de winkels aankloppen. Hun visies en 
vragen kunnen het blikveld verbreden. 
Dat het al werkt, blijkt uit onderstaande 
voorbeelden van projecten bij de weten-
schapswinkels binnen de focusgebieden 
van de RUG. 

Healthy Ageing
Dat we met zijn allen steeds ouder wor-
den is leuk, maar we willen ook graag 
in goede gezondheid oud worden. Welke 
factoren spelen een rol bij het gezond ou-
der worden? Hoe gaat veroudering eigen-
lijk in zijn werk? Een onderwerp waar 
vooral medici en biologen zich over bui-
gen. Maar gezondheid gaat verder dan 

alleen fysiek, en ook in de behandeling 
van oudere patiënten zijn veel psychi-
sche, sociale en culturele aspecten van 
belang. Er wordt verwacht dat in 2025 
de helft van de Nederlandse bevolking 
bestaat uit 65+’ers. Wat voor effecten zal 
dat hebben op de kosten van de gezond-
heidszorg en de manier waarop de Ne-
derlandse samenleving die kosten moet 
opvangen? Voer voor economen. 
De faculteit Economie en Bedrijfskunde 
wil zich meer profileren op het gebied 
van health en meer vertellen over het 
health-gerelateerde onderzoek dat er 
kan worden uitgevoerd.  Binnen de we-
tenschapswinkel zien we ook effect: Op 
dit moment loopt er een onderzoek bij de 
Doktersdienst Groningen. Daarbij wordt 
gekeken wat voor invloed nieuwe mark-
ten en nieuwe regelgeving voor huisart-
sen heeft op de dienstverlening van de 
doktersdienst.  Studente business de-
velopment Machteld Burgler is hier van 
maart tot en met augustus 2012 mee be-
zig.
Ook bij de wetenschapswinkel Genees-
kunde en Volksgezondheid is er al jaren 

aandacht voor aspecten van gezond ou-
der worden, bijvoorbeeld bij de projecten 
over chronische aandoeningen. Chro-
nische aandoeningen waarvoor geen 
behandeling mogelijk is, zijn vaak niet 
zo interessant voor artsen. Dat is niet 
zo vreemd, want het is ook heel frustre-
rend voor een arts om een patiënt niet te 
kunnen genezen. Maar deze patiënten 
blijven wel zitten met hun chronische 
vermoeidheid, oorsuizen, hoofdpijn of 
darmklachten.  In verschillende projec-
ten onderzocht de wetenschapswinkel 
hoe het dagelijks leven van deze patiën-
ten beïnvloed wordt door hun aandoe-
ning. Wat heeft een positieve invloed 
op de kwaliteit van leven? De resultaten 
helpen patiëntenorganisaties bij het vra-
gen van begrip en het ondersteunen van 
patiënten en hun omgeving. In dit jaar-
bericht staat hiervan een mooi voorbeeld 
beschreven over de ziekte van Ménière. 
Een ziekte die vooral ouderen treft ove-
rigens. 
Healthy ageing betekent ouderen helpen 
om zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig 
te blijven, ook met ogenschijnlijk kleine 
dingen. Veel ouderen die steunkousen 
dragen, hebben de hulp van thuiszorg 
nodig om ze aan en uit te trekken. Verve-
lend: je moet thuis zijn en wachten tot de 
hulp tijd heeft, terwijl je misschien nog 
best ondernemend bent. Een groep ba-
chelor studenten Biomedische Technolo-
gie ging voor de Bèta wetenschapswinkel 
op zoek naar mogelijke verbeteringen, 
zoals nieuwe materialen, constructies 
en hulpmiddelen, in overleg met gebrui-
kers en medisch specialisten. Een eerste 
stap op weg naar innovatie!

Energy
Noord-Nederland is vanouds een be-
langrijke leverancier van energie. Eerst 
was er turf, toen olie, gevolgd door gas 
en nu heeft Noord-Nederland de ambitie 
om voorop te lopen in duurzame energie. 
Energie is dus een voor de hand liggend 
focusgebied voor de RUG. Er komt zelfs 
een nieuwe kennisinstelling, de Energy 
Academy Europe, een initiatief van o.a. 
RUG, Hanze Hogeschool en Energy Val-
ley.  Onderzoek richt zich op duurzame 
energie in allerlei vormen. Dat gaat bij-
voorbeeld om het ontwikkelen van meer 

Gezond, duurzaam,
energiek en oud

Een blik op de focusgebieden van de RUG
Keuzes in onderzoek lijken niet te vermijden. De financiële bomen groeien 

niet meer tot de hemel. Bovendien staat een onoverzichtelijke diversiteit 

een duidelijk smoel in de weg. Focusgebieden, dat is het motto waaronder 

universiteiten hun onderzoek bundelen en profileren. 
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efficiënte en goedkope zonnecellen of het 
opwekken van stroom op de scheiding 
van zout en zoet water. Er zijn ook vra-
gen rond energiebesparing en menselijk 
gedrag. Waardoor gaan mensen ener-
giezuiniger leven en hebben energiebe-
sparende maatregelen misschien ook 
nadelige effecten? Doe je bijvoorbeeld de 
spaarlamp wel uit als je weg gaat of denk 
je: dat kost toch niks? 
Duurzame energie leeft in de regio, dat 
is te merken aan de initiatieven van 
burgergroepen voor lokale collectieve 
investering in bijvoorbeeld windmolens, 
zonnepanelen of vergistingsinstallaties. 
In dorpen kan het idee van zelfvoorzie-
ning ook bijdragen aan de saamhorig-
heid (sustainable society). Het is echter 
voor de burgergroepen niet eenvoudig 
hun weg te vinden in technische moge-
lijkheden, het ontwikkelen van een or-
ganisatie en de valkuilen in financiering 
en regelgeving. Voor de Energy Academy 
ligt hier een schone taak; de Bèta weten-
schapswinkel zet zich in om deze vragen 
voor het voetlicht te brengen.
Een voorbeeld van lokale duurzame 
energie is het initiatief om op de Zernike 
campus te investeren in wind en zon. 
Volgens een wetenschapswinkelonder-
zoek voor de Stuurgroep Duurzaamheid 
RUG kan de helft van het elektriciteits-
verbruik van de RUG op Zernike lokaal 
worden opgewekt.  Een energiepark is 
tegelijk inzetbaar in onderwijs, onder-
zoek en voorlichting aan burgers. In 2012 
vindt nadere uitwerking en besluitvor-
ming plaats; hopelijk is er in het lus-
trumjaar 2014 al wat te zien!

Sustainable society
Een duurzame samenleving is er één die 
nog minstens 50 jaar mee kan. Toch is de 
Nederlandse samenleving van 1962 niet 
te vergelijken met die van 2012. Neder-
land is ontzuild, geëmancipeerd, geïndi-
vidualiseerd, multicultureel geworden, 
enzovoort. Veel dingen zijn in de afgelo-
pen 50 jaar verbeterd. Maar een samen-
leving kan ook ontsporen als we alleen 
aan ons eigen belang denken en niet 
kijken naar wat ons bindt. Welke ver-
anderingen vinden we als samenleving 
wenselijk of acceptabel en welke niet? 
Welke sociale en culturele voorzienin-
gen zijn er nodig om een samenleving 
goed te laten functioneren? Hoe wegen 
we belangen van groepen en individuen 
tegen elkaar af? 
Dit speerpunt is misschien wel het 
meest ongrijpbaar en de precieze invul-
ling moet ook nog geformuleerd wor-
den. Toch is het wellicht dichterbij dan 
u denkt. Wat deed u bijvoorbeeld gister-
avond? Las u een boek of keek naar een 
film?  In deze verhalende kunst wordt 
u een beeld van de samenleving voorge-
schoteld. Soms een ideaalbeeld, soms 

ook iets wat u helemaal niet bevalt. Via 
een boek kruipt u in het hoofd van een 
personage en probeert hem of haar te be-
grijpen.  U praat erover met uw vrienden 
of in uw leesgroep en het gesprek kan ge-
makkelijk verder gaan over hoe we met 
elkaar om horen te gaan. Elders in het 
jaarbericht vindt u een artikel over het 
project van de wetenschapswinkel Taal, 
Cultuur en Communicatie over de Senia-
leesgroepen. In de leeswijzers die door 
studenten gemaakt worden komt ook ze-

ker dit aspect van literatuur naar voren. 
Discussievragen over maatschappelijke 
thema’s, normen en waarden en veran-
deringen in de maatschappij worden aan 
de leesgroepen van senioren voorgelegd. 
Overigens zou dit project ook passen bin-
nen het thema Healthy Ageing. Een ge-
zonde geest huist immers graag in een 
gezond lichaam.
Voor de toekomst van de samenleving is 
het onderwijs uiteraard erg belangrijk. 
Veel projecten van de wetenschapswin-
kel Onderwijs passen daarom goed in 
het focusgebied Sustainable Society. Een 
mooi voorbeeld is het project uit 2010 
over nieuwe school- en opvangtijden. 
Daarin werd geconstateerd dat de Neder-
landse schooltijden eigenlijk gebaseerd 
zijn op de situatie van vroeger, toen alle 
moeders nog thuis waren om de kinde-
ren op te vangen. In het onderzoek werd 
gezocht naar school- en opvangtijden die 
goed zijn voor de prestaties van kinde-
ren, maar ook aansluiten bij het schema 
van moderne gezinnen met werkende 
ouders. Maar ook meer inhoudelijke 
verbeteringen in het onderwijs leveren 
winst op voor de samenleving van mor-
gen, daarbij kunt u denken aan bijvoor-
beeld een project rond dyslexie in het 
voortgezet onderwijs (Onderwijs i.s.m. 
Taal, Cultuur en Communicatie). 
In een globaliserende en helaas op som-
mige terreinen gepolariseerde samen-
leving is ook het thema meertaligheid 
belangrijk. De wetenschapswinkel Taal, 
Cultuur en Communicatie deed op dit 
gebied verschillende onderzoeken om 
misverstanden bloot te leggen. Wanneer 
meer mensen begrijpen hoe meertalig-
heid werkt en hoe mensen vreemde talen 
leren, ontstaat er hopelijk meer toleran-
tie en begrip voor anderstaligen in onze 
samenleving. 
De focusgebieden Healthy Ageing, 
Energy en Sustainable Society vormen 
dus het maatschappelijke gezicht van 
de RUG. Brede gebieden waaronder veel 
onderzoek kan vallen, ook veel concreet 
wetenschapswinkelonderzoek voor non-
profit organisaties. Toch hoeft u zich niet 
in allerlei bochten te wringen om uw 
vraag hierop aan te passen. Elke goede 
vraag verdient een goed onderzoek, of het 
nu binnen een focusgebied valt of niet!
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Nattigheid 
‘Water’ is een thema dat in de Bèta Weten-

schapswinkel vaak voorbij komt. Vragen 

over water boeien velen, van de  wiskundige 

tot de farmaceut, van de buurtgroep tot de 

internationale milieuorganisatie. Deze vra-

gen zijn geschikt voor studenten in alle fasen 

van hun studie, van bachelorpracticum tot 

multidisciplinaire werkgroep of master-

onderzoek. Hieronder een selectie uit het 

aanbod van onze waterprojecten 2011.  

Student Dieter Bruin test de betrouwbaarheid van verschillende waterzuiveringssystemen 

tijdens een practicum microbiologie. Foto Rachel van der Kaaij

Door Karin Ree en Rachel van der Kaaij

Van het zuiverste water
Bergsporters en andere avontuurlijke 
reizigers worden regelmatig gecon-
fronteerd met een gebrek aan  schoon 
drinkwater. Ze moeten het doen met 
water van twijfelachtige biologische 
kwaliteit, uit de kraan of direct uit een 
beekje. Om dat water veilig drinkbaar 
te maken, zijn allerlei reinigingssyste-
men te koop. Deze systemen maken 
gebruik van filters, chloortabletten of 
UV-licht om micro-organismen on-
schadelijk te maken. De redactie van 
Hoogtelijn, het ledenblad van de Neder-
landse Klim- en Bergsportvereniging, 
vroeg de Bèta Wetenschapswinkel om 
te testen hoe betrouwbaar dit soort sy-
stemen eigenlijk zijn. 
Louis Huisman, de practicum coör-
dinator bij microbiologie, was direct 
enthousiast over deze vraag. Hij vond 
bachelor studenten Dieter Bruin en 
Erik Roosendaal bereid om de experi-
menten uit te voeren, als onderdeel van 

het practicum microbiologie. Regelma-
tig waren Dieter en Erik tot laat op de 
practicumzaal te vinden, als alle an-
dere studenten al naar huis waren. Ge-
lukkig was het resultaat ernaar: keurig 
uitgevoerde proeven bevestigden dat 
alle systemen de bacterie E. coli, die 
model stond voor een ziekteverwek-
kende bacteriële besmetting, eruit fil-
terden of doodden. De meeste systemen 
zuiverden het water ook van een ziekte-
verwekkend virus. De resultaten zul-
len gebruikt worden voor een artikel in 
Hoogtelijn, zodat alle 55.000 leden van 
de vereniging straks weten hoe ze ook 
op reis veilig water kunnen drinken.

In troebel water vissen
De Eems, een mooi riviertje door lan-
delijk gebied, met unieke kwelders bij 
de Dollard, wat kan daar nou mee mis 
zijn? Volgens milieuorganisaties in 
Duitsland en Nederland veel, de getij-
denrivier blijkt sinds enkele decennia 
nagenoeg dood. Er stroomt vloeibare 
modder door de bedding, wat de groei 

van algen en waterplanten onmoge-
lijk maakt en vissen belemmert naar 
hun paaigebieden te trekken. De Eems 
wordt daarom ook wel de Gele Rivier 
van Europa genoemd, naar de Chinese 
rivier die ook vol slib zit. 
Wat is er aan de hand, hoe kan de ecolo-
gie van de Eems herstellen en wie kun-
nen hierbij een positieve rol spelen? 
Met die vragen ging een groep van vijf 
studenten in de minor ‘People, Planet, 
Profit’ op stap. De minor is multidisci-
plinair; dat leverde een gevarieerd team 
op, met studenten van bèta en gamma, 
uit Nederland en Duitsland. Ze had-
den het tij mee: op een congres van de 
Natuur- en Milieufederatie Groningen 
kregen ze een ‘stoomcursus Eems’ en 
konden ze een aantal belangrijke acto-
ren strikken voor interviews.
Dankzij het studentonderzoek is het 
beeld inmiddels helder. De Eems is het 
slachtoffer van een moeizame verhou-
ding tussen ecologie en economie. De 
modderstroom vindt zijn oorzaak in 
de grootscheepse uitdieping en kana-
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lisering van de vaargeul sinds 1980. De 
vloedstroom trekt daardoor met grote 
snelheid door de smalle geul diep land-
inwaarts en voert veel slib mee. Stop-
pen met baggeren en herstel van mean-
ders zou de ecologie sterk verbeteren, 
maar is op korte termijn geen optie. 
De vaargeul is namelijk nodig voor de 
afvoer van cruiseschepen op de werf in 
Papenburg, verreweg de belangrijkste 
bron van werkgelegenheid in deze eco-
nomisch zwakke regio. Herstel van de 
getijderivier zit er dus niet in. Boven-
dien wordt het denken over verbeterin-
gen belemmerd door cultuurverschil-
len en conflicten tussen Nederland en 
Duitsland. Gelukkig zijn er ook licht-
puntjes. Onder aansporing van Brussel 
zitten Nederland en Duitsland om de 
tafel voor een Integraal Management 
Plan. De milieuorganisaties hebben 
een groot aantal wensen en plannen 
die hier aan de orde kunnen komen. 
Een daarvan is een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse, waarbij het wer-
kelijke prijskaartje van de Eems op ta-
fel komt. 

Stille wateren, diepe gronden
Het medicijngebruik in Nederland 
neemt toe: dat heeft niet alleen gevol-
gen voor de kosten van de gezondheids-
zorg, maar ook voor het milieu. Van de 
meeste medicijnen, pijnstillers en hor-
monen die wij met z’n allen gebruiken, 
plassen we de restanten uit die ver-
dwijnen in het riool. Waar ze worden 
afgebroken en onschadelijk gemaakt. 
Althans, dat dachten we.
De verontreiniging van grond- en op-
pervlaktewater met medicijnresten 
blijkt een complex en groeiend pro-
bleem. Veel stoffen worden nauwelijks 
afgebroken in de rioolwaterzuiverin-
gen. Tegelijk zijn de concentraties zo 
laag, dat de stoffen vaak amper 
meetbaar zijn. Ook is niet 
duidelijk welke effec-
ten ze 

kunnen hebben op het waterleven en, 
uiteindelijk, de mens. De Stichting 
Huize Aarde heeft dit probleem van 
‘microverontreiniging’ onder haar hoe-
de genomen; ze stimuleert onderzoek 
en overleg tussen de verschillende be-
trokken partijen. Zo kwam de Stichting 
bij de Bèta Wetenschapswinkel terecht 
en dat leidde tot een mooi project bij 
het vak ‘Science, Business and Policy. 
Zeven studenten schreven een advies-
rapport voor de Unie van Waterschap-
pen (UvW), over de rol die de UvW zou 
kunnen spelen bij de aanpak van het 
probleem.
Het lastige van medicijnvervuiling in 
het watermilieu is dat er zo veel par-
tijen een rol spelen. De Waterschappen 
moeten zorgen voor een goede zuive-
ring, maar technisch blijkt het te duur 
of zelfs onmogelijk om het water te 
zuiveren van alle medicijnresten. Dus 

wellicht moeten consumenten 
worden aangespoord om min-

der te gebruiken? Kunnen 
artsen effectiever en min-

der voorschrijven? Of zou 
de farmaceutische industrie 

zijn verantwoordelijkheid moeten 
nemen, en al bij het ontwerp van 

nieuwe medicijnen rekening moe-
ten houden met de milieubelas-

ting? De studenten hebben dit 
soort potentiële oplossingen 

in kaart gebracht. Eén van 

hen, Gijs Bijl (Medische Biologie), pro-
beert nu tijdens een stage bij de UvW 
in kaart te brengen hoe de Unie van 
probleemeigenaar, probleemdeler zou 
kunnen worden.

Het water tot aan de lippen
Het dorp Loppersum heeft een uniek 
zwembad, het KP Zijlbad. Het is het 
laatste natuurlijke zoutwaterbad van 
Nederland. Bovendien wordt het volle-
dig door Lopster vrijwilligers gerund. 
Zoals zoveel laatste dingen werd het 
bad in zijn voortbestaan bedreigd. De 
Vrienden van het KP Zijlbad klopten 
bij de wetenschapswinkels aan met de 
vraag: hoe kunnen wij aantonen dat het 
bad uniek is en behouden moet wor-
den? 
De biologische uniciteit kunnen de 
zwemmers zelf aan den lijve ondervin-
den: er zit leven in het bad. ‘Garnaal-
tjes’, in de regionale media. Wat zit er 
en hoe komt dat in dit ogenschijnlijk 
afgesloten systeem terecht? Aaldrik 
Hinrichs, masterstudent Biologie, 
dook samen met studenten van duik-
vereniging Calamari in het bad en 
bracht het leven in kaart. Waarschijn-
lijk komt het leven grotendeels uit de 
lucht vallen, vanuit de Waddenzee via 
wind en vogels, en vindt in het bad een 
passend ecosysteem. Wetenschappe-
lijk heel relevant: uit deze studie leren 
we niet alleen iets over de oorsprong 

Microscopisch beeld van de ‘beestjes’ en algjes uit het KP Zijlbad. Foto Josje Snoek, NIOZ
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van het leven in het bad, maar ook meer 
algemeen over de manier waarop soor-
ten zich verspreiden, ook naar gebie-
den waar ze een plaag zouden kunnen 
vormen. Eén doel is alvast bereikt: in 
november 2011 kreeg een plan voor het 
voortbestaan van het bad groen licht in 
de gemeenteraad. Daar hebben de bio-
logische waarde en de media-aandacht 
aan bijgedragen. Dat staat als een paal 
boven water!

Even voorstellen Theo van Batenburg

Mijn naam is Theo van Batenburg, de nieuwe man van de We-
tenschapswinkel Onderwijs. In maart 2012 heb ik de winkel 
overgenomen van Geraldine Zieleman. Ik werk als docent/
onderzoeker bij het Gronings Instituut voor Onderzoek van 
Onderwijs (GION) van de faculteit Gedrag- en Maatschappij-
wetenschappen. Het GION doet onderzoek op alle terreinen 
van het onderwijs en leidt onderwijskundestudenten op. Het 
onderzoek kan gaan over o.a. de schoolloopbanen van leer-
lingen, nieuwe vormen van didactiek, anti-pestmethoden, 
streefniveaus en ontwikkelingsachterstanden (zie http://
www.rug.nl/gion/index). Goed onderwijs en onderzoek staan 
bij ons centraal. 

De wetenschapswinkel Onderwijs is er voor scholen of instel-
lingen die een vraag hebben die door een op maat gesneden 

onderzoek beantwoord kan worden. Ik help een opdrachtge-
ver graag om een onderzoeksvraag te formuleren, die voor 
masterstudenten aantrekkelijk is voor een scriptie. Indien 
een student interesse toont, zoek ik een passende begeleider 
uit onze staf. Met het onderzoek van de student en de scriptie 
krijgt de opdrachtgever een antwoord op zijn vraag. De stu-
dent krijgt een 
leuk en nuttig 
onderwerp om te 
onderzoeken en 
contacten in zijn 
latere werkveld. 
Daarom zijn 
goede vragen op 
het gebied van 
onderwijs altijd 
welkom! 

Het begon allemaal met
garnaaltjes….
Op vrijdag 3 juni 2011 was de Beta we-
tenschapswinkel met het zoutwater-
bad KP Zijl uit Loppersum te gast bij 
Radio Noord.
 
De Wetenschapswinkel wordt inge-
schakeld door gewone mensen zoals u 
en ik om onderzoek te doen. Zo vroegen 
de Vrienden KP Zijlbad om onderzoek. 
Want blijft het bad wel open nu de ge-
meente Loppersum moet bezuinigen? 
Aan tafel zitten Karin Ree van de We-
tenschapswinkel, Cato ten Hallers- 

zwemster en biologe-  en Klaas Kort 
van de Vrienden van het zoutwaterbad 
KP Zijl.
Mevrouw Ten Hallers, het is al begon-
nen allemaal met garnaaltjes. Legt u 
dat eens uit…
Cato ten Hallers: “Ik zwem graag in 
dat zoutwaterbad, heerlijk zwemmen. 
Opeens zag ik allemaal garnaaltjes. 
Als zeebioloog dacht ik toen: dit is ei-
genlijk een besloten binnenzee met le-
vende have. Ik doe zelf onderzoek naar 
planten en dieren die uit verre wateren 
meekomen met schepen en zich elders 
vestigen. Dus zo’n ‘binnenzee’  in de 
vorm van een zoutwaterbad is fantas-
tisch om te onderzoeken. Ik ben toen 
met de Vrienden van het bad gaan pra-
ten. Oh, dat leek ze leuk…. De biologen 
duikvereniging Calamari wilde graag 
meedoen. Zo hebben we met de dui-
kers in oktober 2009 allerlei monsters 
genomen van het water en de zande-
rige bodem van het bad. Daar bleken 
inderdaad allerlei beestjes en algen in 
te zitten.”  De Maar het bad wordt wel 
leeggehaald in de winter, waar komen 
die garnaaltjes dan weer vandaan?
“Nou, dit soort plantjes en beestjes 
overleeft in de bodem. We hebben dus 
ook het volgend voorjaar gekeken wat 
er in de bodem zit, toen het bad leeg 
was. Het blijkt een prachtig levend eco-
systeem te zijn.  En het is een cultuur-

historisch monument, het laatste na-
tuurlijk zoutwaterbad van Nederland.”
Ik zie dat meneer Kort zit te knikken dat 
u gelijk heeft “Het is een heel belangrijk 
onderzoek voor het voortbestaan van 
het bad. Wij als Vrienden zijn ervoor 
om het bad te promoten en te behou-
den. Maar wij vallen binnen een Artikel 
12 gemeente, die moet bezuinigen. We 
zijn nu een stichting aan het vormen die 
het bad zelfstandig kan gaan runnen.” 
Mevrouw Ree, Ik dacht dat de weten-
schapswinkel alleen wetenschappelijke 
vragen beantwoordt. Maar u doet dus 
ook echt onderzoek voor de burgers?
“Ja, inderdaad. En we betrekken daar 
vaak studenten bij, zoals hier de Stu-
denten Duikvereniging, en onderzoe-
kers die aan de RUG verbonden zijn.” 
Is dit tekenend onderzoek voor de werk-
wijze van de wetenschapswinkel? “Ja, 
dit is zeker een goed voorbeeld. Een 
burgerorganisatie komt langs, met een 
vraag die wij kunnen onderzoeken. En 
het onderzoek heeft direct relevantie, 
omdat we helpen de waarde van het 
bad in beeld te brengen.”
Hoe ziet u de toekomst van het KP Zij-
lbad?
Klaas Kort: “Ik zie het heel zonnig in. 
Het is heel gezond om in te zwemmen, 
en het is een uniek bad. We hebben al 
550 donateurs, maar aanmeldingen 
zijn zeker welkom!”
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Wetenschapswinkel Onderwijs

Door Saskia Visser

Het project Molenmuis
Speciaal voor de kleuters in Hooge-
veen werd een lespakket ontwik-
keld waarin de plaatselijke molen 
centraal staat. Of beter gezegd, de 
muis die in de molen woont. Er is 
een prentenboek gemaakt vol ver-
halen over de muis en de mensen 
en dieren om hem heen, waaruit 
in de klas kan worden voorgele-
zen. Ook kunnen de kinderen zelf 
aan de slag met de molenmuis via 
een speel-ontdekboek. Dat boek 
mag ook mee naar huis en op 
deze manier worden ook ouders 
betrokken bij het project. Tot slot 
gaan de kinderen op bezoek in de 
molen en maken ze kennis met de 
molenaar, die natuurlijk ook een 
rol in het boek speelt.  ‘De Molen-
muis’ is onderdeel van het Hooge-
veense Erfgoed à la Carte project 
‘Een kruiwagen vol omgeving’ van 
het Drents plateau. In De Molen-
muis zitten veel mogelijkheden 
om erfgoed met taal te verbinden 
zoals woordenschatontwikkeling, 
mondeling communiceren en be-
ginnende geletterdheid. Voor de 
leerkrachten wordt daarvoor op 
verschillende manieren hulp ge-
boden, nl. via een handleiding bij 
het prentenboek en een CD-rom 
met werkmaterialen voor woor-
denschatontwikkeling.
Cedin, een onderwijsadvies- en 
begeleidingsdienst was benieuwd 
naar de effecten van dit project en 

schakelde de wetenschapswinkel 
in.

Dataverzameling
Studente Nienke Beumer ging 
met het onderzoek aan de slag op 
twee basisscholen in Hoogeveen. 
Ze probeerde inzicht te krijgen in 
of en hoe De Molenmuis bijdraagt 
aan taalontwikkeling, begrip voor 
en kennis van de eigen omgeving 
en historisch besef over vroeger 
en nu.  Niet zo gemakkelijk met 
jonge kinderen die volop in ont-
wikkeling zijn. Want hoe krijg je 
betrouwbare gegevens? En hoe 
weet je zeker of de kinderen dat 
van het project hebben opgepikt? 
Nienke probeerde daarom op ver-
schillende manieren om gegevens 
te verzamelen. Ze interviewde de 
docenten en maakte opnamen 
in de klas, die ze nauwgezet ana-
lyseerde. Daarnaast  werden de 
speel-ontdekboeken aan een ana-
lyse onderworpen. Wat hadden de 
kinderen ermee gedaan? Ook de 
ouders kwamen aan het woord via 
een ouderenquête.  Om de project-
resultaten te kunnen bepalen is er 
op beide scholen een leerling-ob-
servatie geweest, waarbij de twee 
laagst en de twee hoogst scorende 
kinderen op de Citotoets ‘Taal voor 
Kleuters’ geselecteerd zijn. Deze 
kinderen zijn getest op begin-
nende geletterdheid, begrip voor 
en kennis van de eigen omgeving 
en historisch besef over vroeger en 
nu. (Vervolg pag. 16)

Er woont een muis in de
molen van Hoogeveen
Onderzoek naar een cultureel erfgoed-project voor kleuters
Kleuters en cultureel erfgoed, misschien niet de meest voor de hand liggende combinatie. Toch is 

het niet onmogelijk om ook jonge kinderen al in contact te brengen met historische gebouwen en 

voorwerpen in de wereld om hen heen. Het Hoogeveense project Molenmuis is een goed voorbeeld 

van hoe je dat kunt aanpakken. Nienke Beumer onderzocht voor de wetenschapswinkel Onder-

wijs wat zo’n project oplevert.
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Ouderbetrokkenheid erg belangrijk
Het bleek lastig om beide onderzoeks-
scholen met elkaar te vergelijken. Wel-
iswaar werd op deze twee scholen het 
project Molenmuis uitgevoerd, maar in 
de uitvoering bleken er andere keuzes 
gemaakt te worden. Er waren echter in 

de analyses wel verschillen te zien. Op 
de ene school was de ouderbetrokken-
heid groter en de andere school scoorde 
beter op de kwaliteit van interactie in 
de klas. Vooral de ouderbetrokken-
heid bleek een aanzienlijke bijdrage 
te leveren aan de ontwikkeling van de 
kleuters, vooral op het gebied van be-

ginnende geletterdheid, woordenschat-
ontwikkeling en historisch besef over 
vroeger en nu.  Het is natuurlijk niet 
te zeggen dat de leerkrachten geen bij-
drage leveren aan het bereiken van deze 
doelen. Maar voor een duidelijker beeld 
van de effectiviteit is meer en uitgebrei-
der onderzoek geboden.

Ondertussen in Wetenschapswinkelland… 2011
Niet alleen in Groningen zijn wetenschapswinkels te vinden. Door heel het land, en hier en daar over de grens, zijn 

onze collega’s actief op tal van terreinen. Hier een willekeurige greep uit het nieuws van 2011. 

Utrecht

Woerden Culemborg

Tilburg
Gilze-Rijen

Dongen

Eindhoven

Münster

Markelo       

Hengelo

Hoogeveen

Nietap

Bonn

r Münster(Dui), De Universiteit van 

Münster start in samenwerking met de 

wetenschapswinkel van de Universiteit 

Twente met veel succes een eigen 

wetenschapswinkel in het najaar van 

2011

Utrecht, Het kennispunt bètaweten-

schappen organiseert met het 

MKB-loket twee maal een Broodje 

Kennis. Tijdens het ontbijt ontmoeten 

wetenschappers en maatschappij elkaar, 

er wordt gesproken over zonnepanelen 

en over kansen in de datamaatschappij.

en over kanse

Woerden, De samenwerking tussen 

Home-start ,opvoedingsondersteuning 

voor gezinnen, en centra voor jeugd en 

gezin kan veel opleveren. Het kennispunt 

sociale wetenschappen van de Univer-

siteit Utrecht onderzocht deze samen-

werking. 

Mü ster(Dui), De Universiteit van 

ki g met de

Hengelo, Scholengemeenschap de 

Grundel in Hengelo neemt het lespakket 

“Aardewijzer” in gebruik. Het is ontwik-

keld door de wetenschapswinkel van de 

Universiteit Twente.

Nietap, De identiteit van een dorp is 

belangrijk. In mei 2011 presenteert de 

Wageningse wetenschapswinkel de 

conclusies van een groot onderzoek naar 

de leefbaarheid en de toekomst van 

dorpen. Zeker in krimpgebieden een 

interessant onderwerp!

Culemborg, Zelf schoffelen van 

openbaar groen werkt goed. De 

wetenschapswinkel van de universiteit 

van Wageningen volgde 2 jaar een 

project om bewoners te betrekken bij 

het onderhoud van het openbaar groen. 

Het blijkt effectief, goedkoop en de 

sociale samenhang te bevorderen.

N
b
W
c
d
d

Utrecht, Het kennispunt  Recht, 

Economie, Bestuur en Organisatie 

probeert o.a. de toekomstige huizenprij-

zen in Nederland beter te voorspellen, 

kijkt hoe het recht in verkrachtingszaken 

werkt en verbeterd zou kunnen worden, 

onderzoekt de marktwerking in de zorg .

Dongen en Gilze-Rijen, Het KunstPo-

dium in evenwicht. Hoe tevreden zijn 

klanten en personeel van KunstPodium 

en wat kan er beter? De wetenschap-

swinkel van de Universiteit van Tilburg 

onderzocht het in 2011.
onderzocht het in 2

Tilburg,  Op 3 november 2011 organi-

seert de wetenschapswinkel van de 

Universiteit van Tilburg samen met het 

Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs Midden-Brabant en het 

Centrum Buitenlandse Vrouwen de 

conferentie ’ANA FIEN: waar ben ik’. 

Tijdens de drukbezochte conferentie 

stond centraal de vraag naar vroegsig-

nalering van problemen van meisjes in 

hun culturele context.

Hengelo, Scholengemeenschap de 

l neemt het lespakk

interessant onderw p

Hoogeveen, de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein Riegmeer wordt kritisch 

bekeken door de wetenschapswinkel van 

de Universiteit Twente. Andere tijden 

vragen om andere keuzes.

2011

Markelo, Stichting De vrolijkheid 

organiseert creatieve activiteiten zoals 

dans en theater voor jonge asielzoekers 

in het asielzoekerscentrum. Dat heeft 

effect, concludeert een onderzoek van de 

Wetenschapswinkel Twente

Cu
op
w
va
p
h
H
s

ng van problemen va

ulturele context.

Eindhoven, Twee van de vier wetensc-

hapswinkels van de TU Eindhoven, die 

door studenten worden gerund, moeten 

in 2012 hun deuren sluiten. De 

bouwkundewinkel en de fysicawinkel 

blijven wel bestaan.

sit
werking. 

Dong nen eenn GiGiGillzlzee-RiRiRijjejenn, Het KunstPo-

ht Hoe tevreden zijn 

Tilburg, Ter gelegenheid van het 30 

jarig bestaan van het Center for 

Knowledge Transfer/ Wetenschapswin-

kel wordt door de universiteit een 

Valorisatieprijs ingesteld, deze werd in 

juni 2011 uitgereikt aan René Voogt voor 

het project De regio werkt

n. 

Eindhoven, Twee van de vier weten-

schapswinkels van de TU Eindhoven, die 

door studenten worden gerund, moeten 

in 2012 hun deuren sluiten. De 

bouwkundewinkel en de fysicawinkel 

blijven wel bestaan.

Wetensc p

T e van de vier weten-

Bonn (Dui), De Wissenschaftsladen in 

Bonn is druk bezig met de voorbereidin-

gen voor de Living Knowledge Conferen-

tie in mei 2012

ulemborg, Zelf schoffelen van 

d DeCu

Eindhoven, Hoe zit het precies met de 

deelname van ouderen aan educatieve 

activiteiten van de Bibliotheek 

Eindhoven. De wetenschapswinkel van 

de Universiteit van Tilburg wierp licht op 

deze kwestie.
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Het PERARES project in 2011
De samenwerking tussen maatschap-
pelijke organisaties en onderzoekers 
versterken, door samen onderzoeksa-
genda’s op te stellen. Dat is de uitda-
ging in het internationale PERARES 
project, dat door de EU wordt gefinan-
cierd met 2.7 miljoen Euro. Het was 
een druk jaar voor Henk Mulder van de 
Bètawetenschapswinkel, die project-
leider is. 

“Het begon in januari met een bezoek 
aan de universiteit van Stavanger. Ik 
gaf daar een lezing over hoe weten-
schapswinkels werken. In het publiek 
zaten docenten, studenten, universi-
taire bestuurders en vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke organisa-
ties. Een vertegenwoordiger van een 
Vrouwenopvangcentrum hield na mij 
ook nog een verhaal waarin ze vertelde 
waarom zij zo blij was met de mogelijk-
heid om door onderzoek de dienstver-
lening van haar organisatie aan haar 
cliënten te verbeteren. De Rector van 
de Universiteit sprak een welkomst-
woord uit, maar had zich al bij mij ver-
ontschuldigd dat ze na 5 minuten weer 
weg moest. Tot mijn groot genoegen 
zag ik haar na 5 minuten in mijn ver-
haal haar assistent wat in zijn oor fluis-
teren en terwijl hij wegliep bleef zij bij 
het hele verhaal zitten”. Inmiddels is in 
Stavanger de ’Forskningstorg’ geopend 
en heeft de universiteit daar de eerste 
coördinator aangesteld.
In mei volgde een bezoek aan Cam-
bridge waar Henk sprak met bètawe-
tenschappers, om de wetenschapswin-

kel daar te helpen met het verbreden 
van hun werkveld. “Het is dan mooi 
om te zien hoe het hoofd van de na-
tuur- en scheikunde afdeling, Prof Je-
remy Sanders, achter dit project staat. 
Ook bij andere wetenschappers proef ik 
een verlangen om hun kennis te delen, 
mits iemand hen helpt in het proces 
van samenwerken met maatschappe-
lijke organisaties. Want dat gaat wel 
een stap verder dan het spreken in een 
Science Café”. De coördinator van de 
Cambridge Community Knowledge Ex-
change heeft inmiddels ‘uren gekregen’ 
voor het werk. 
Ook bij de andere nieuwe wetenschaps-
winkels die in het project worden opge-
richt beginnen de zaken te lopen. In Du-
blin deden studenten een project voor 
“Green Life” over gemeenschappelijke 
parken. Op Kreta werkten ingenieurs 
in opleiding aan hernieuwbare energie 
en energie-efficiency voor het gebouw 
van de lokale zeilclub, dat zich in de 
oude stadsmuur van Chania bevindt. 
Ook maakten ze een afvalmanage-
mentsysteem voor een gevangenen-re-
integratieboerderij. In Israël werd een 
lokale Bedoeïenengemeenschap geïn-
formeerd over de wetenschappelijke 
kennis over gezondheid en het wonen 
onder hoogspanningsleidingen. In Est-

land werd aan een project voor toegang 
tot kennis voor basisschoolleraren ge-
werkt en in Grenoble werkte een pro-
movendus bij economie aan het project 
‘onzekerheden in de opkomende non-
profit sector en vernieuwingen in het 
lokale vakbondswerk’. Allemaal her-
kenbare wetenschapswinkelprojecten!
Het jaar 2011 eindigde feestelijk, met 
een uitnodiging voor de feestelijke ope-
ning van Biosense, de eerste Portugese 
wetenschapswinkel – een samenwer-
king van de universiteiten van Coimbra 
en Porto. Geen formeel lid van het pro-
ject, maar ze hebben in Groningen een 
cursus gevolgd en zetten dat nu thuis 
om in daden.
In het PERARES-project vinden nog 
talloze andere dialogen plaats tussen 
maatschappelijke organisaties en on-
derzoekers, gericht op het samen op-
stellen van onderzoeksagenda’s. Let-
terlijk teveel om hier nu op te noemen!

Meer informatie:
http://www.livingknowledge.org/
livingknowledge/perares

Henk Mulder geeft een lezing bij de opening 

van Biosense in Portugal. Foto Eduardo Basto.

De medewerkers van de nieuwe weten-

schapswinkels bijeen in Dublin. Foto Norbert 

Steinhaus.
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Wetenschapswinkel
Geneeskunde en Volksgezondheid

Marise Kaper, studente sociale psy-
chologie, heeft het onderzoek opgezet, 
uitgevoerd en is er cum laude op afge-
studeerd. Centraal in haar onderzoek 
stond een model voor sociale steun 
waarin patiënten en partners elkaar 
helpen en ondersteunen bij het omgaan 
met een chronische ziekte. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Via de Nederlandse Vereniging Voor 
Slechthorenden, waar de commissie 
van Ménière onderdeel van is, zijn pa-
tiënten en hun partners benaderd voor 

dit onderzoek. Bij deelname konden ze 
elk afzonderlijk een vragenlijst invul-
len. De  vragenlijsten van 142 koppels 
zijn geanalyseerd om de onderzoeks-
vragen te beantwoorden.

Welke mensen deden mee aan het onder-
zoek?
Van de 142 patiënten was 45% man 
en 55% vrouw. De gemiddelde leeftijd 
van zowel de patiënten als de partners 
was 60 jaar. De meerderheid was tus-
sen de 46 en 65 jaar oud. De meerder-
heid van de koppels was gehuwd met 

Ménière-patiënten en hun
partners gebaat bij de 
uitkomsten van onderzoek
De invloed van een chronische ziekte op kwaliteit van leven en relatie

De ziekte van Ménière is een 
chronische ziekte waarvoor op 
dit moment geen afdoende medi-
sche behandelingen bestaat. Dat 
betekent dat patiënten en ook 
hun partners een vorm moeten 
vinden om met deze ziekte te leren 
leven. Veel studies laten zien dat 
een chronische ziekte veel invloed 
heeft op de kwaliteit van leven van 
patiënten en partners en ook op 
hun relatie. De verwachting en er-
varingen bestaan dat dat ook voor 
de ziekte van Ménière zo is, maar 
daarover zijn nog weinig studies 
bekend.
De commissie van Ménière heeft 
daarom aan de Wetenschapswin-
kel Geneeskunde en Volksgezond-
heid de vraag gesteld om onder-
zoek te doen naar de invloed van 
de ziekte op het leven van koppels 
waarvan een de ziekte van Ménière 
heeft.

Door Jolanda Tuinstra



een gemiddelde duur van 34 jaar. Van 
zowel de patiënten als de partners had 
de meerderheid een gemiddeld of hoger 
opleidingsniveau.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
De ziekte van Ménière heeft grote in-
vloed op het leven van de patiënt, maar 
ook op dat van hun partner en de rela-
tie. Zo rapporteerden de patiënten een 
lagere gemiddelde kwaliteit van leven 
in vergelijking met de algemene bevol-
king van Nederland. Patiënten en part-
ners die meer angst en depressie rap-
porteerden, waren ook minder tevreden 
over hun relatie.
Patiënten met de ziekte van Ménière 
die een actief betrokken partner heb-
ben die hun ziekte accepteert en waar-
mee ze kunnen praten over hun ziekte, 
zijn tevredener over hun relatie dan 
patiënten die deze steun en acceptatie 
niet ervaren. Omgekeerd zijn partners 
ook tevredener met hun relatie wan-
neer de patiënt actief bij hen betrokken 
is. Wanneer beide partners de ziekte 
accepteren, gaat de aandacht naar za-
ken die nog wel mogelijk zijn en heb-
ben emotionele en lichamelijke beper-
kingen minder negatieve gevolgen voor 
de relatie.

Hoe zijn de resultaten verspreid?
De NVVS is heel blij met de scriptie 
van Marise Kaper. “De verslaglegging 
vinden we uitstekend en de resultaten 
zijn bruikbaar voor ons”, aldus Sandra 

Rutgers van de NVVS. “Het onderzoek 
is uitgebreider geworden dan we had-
den durven hopen.” De hele scriptie 
en een samenvatting daarvan, zijn via 
de website van de NVVS toegankelijk 
voor iedereen. De vereniging heeft Ma-
rise Kaper bovendien gevraagd om haar 
onderzoeksresultaten te presenteren 
tijdens het lotgenotenweekeind voor 
Ménière-patiënten op 29 en 30 oktober 
2011. De jonge onderzoekster greep deze 
de kans om de brug te slaan tussen 
hun wetenschappelijk onderzoek en 
de praktijk. Sandra Rutgers en Marise 
Kaper waren hier beiden zeer enthousi-
ast over. Sandra Rutgers benadrukt het 
als volgt: “dit persoonlijke contact werd 
erg gewaardeerd door de patiënten en 
leidde tot levendige discussies”. 
Marise Kaper presenteert de resulta-
ten ook voor een wetenschappelijk pu-
bliek. Zo hield ze begin december 2011 
een presentatie tijdens een conferentie 
van gezondheidspsychologen, de ARPH 
(Association  for Researchers in Psycho-
logy and Health). In de zomer van 2012 
reist ze naar Noorwegen, waar ze haar 
bevindingen presenteert tijdens de We-
reldconferentie voor Slechthorenden in 
Bergen. De conferentie heeft als thema 
“Quality of Life”. 

Wat kan de commissie Ménière met het on-
derzoek?
Sandra Rutgers: “We gebruiken de re-
sultaten van het onderzoek vooral ter 
ondersteuning van de voorlichting. Dat 

doen we via de website en het patiënten-
forum, maar ook op voorlichtingsdagen 
en tijdens het lotgenotenweekend. De 
informatie helpt ook om persoonlijke 
vragen van patiënten en hun partners 
beter te kunnen beantwoorden. Deze 
vragen komen op allerlei manieren bij 
ons binnen. We denken verder nog na 
over de verspreiding van de resultaten 
onder bijvoorbeeld KNO-artsen. Wij 
zijn van mening dat de resultaten van 
pas komen bij het nazorgtraject van de 
behandeling”.

Voor Marise Kaper was het een zeer 
leerzame en interessante ervaring om 
een wetenschapswinkelvraag te be-
antwoorden. “Het is heel leuk om een 
opdracht uit te voeren die er voor an-
dere mensen  echt toe doet. Het is ook 
interessant om daarover in gesprek te 
gaan. Welke vragen leven er bij mensen 
met de ziekte van Ménière? Als je dan 
op zoek gaat naar antwoorden, weet je 

dat je echt iets toevoegt.
Wat ik lastig vond was om uit de vari-
atie en veelheid van vragen die er leven, 
het onderzoek toch goed af te bakenen 
en de resultaten daarover duidelijk te 
verwoorden”.
Het is zonneklaar dat Marise Kaper 
daarin goed is geslaagd!

Marise Kaper
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De ideale wetenschapswinkel                      door  Barbara Stok



Bèta wetenschapswinkel
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De Natuurkundewinkel was jarenlang 
het levendige kruispunt voor vragen 
over fysica in het dagelijks leven: van 
radioactieve straling tot geluidshin-
der van kerkklokken en windmolens. 
In 2007 ging de Natuurkundewinkel op 
in de Bètawetenschapswinkel, en met 
het vertrek van winkelier Frits van 
den Berg verdween ook de specifieke 
kennis over deze onderwerpen. Jam-
mer, want bij de Bètawinkel komen 
nog steeds veel vragen binnen over 
geluid, trillingen en straling. Hoe kan 
de Bètawinkel toch met deze vragen 
aan de slag? 
Daarover sprak bètawinkelier Rachel 
van der Kaaij met Frits van den Berg 
én met Jolie Lanser, geluidsonder-
zoeker bij de vakgroep Kunstmatige 
Intelligentie. Een inspirerend gesprek 
over de rol van de winkel toen en nu, 
de zin en onzin van decibellen, en het 
onderschatte belang van beleving bij 
geluidsoverlast.

Door  Rachel van der Kaaij

Fysica in het dagelijks leven
In navolging van de succesvolle for-
mule van de Chemiewinkel en de Bio-
logiewinkel, werd in 1985 ook een Na-
tuurkundewinkel opgericht binnen de 
Rijksuniversiteit Groningen. Frits van 
den Berg, afgestudeerd bij Technische 
Natuurkunde aan de UT, werd de eerste 
(en enige) winkelier. Wat deed die Na-
tuurkundewinkel nou zoal? Frits van 
den Berg kan dat direct duidelijk ma-
ken met sprekende praktijkvoorbeel-
den: “Toen ik net bij de winkel zat, ge-
beurde het ongeluk met de kernreactor 
in Tsjernobyl. Bij het Kernfysisch Ver-

sneller Instituut hadden ze wel inte-
resse in de maatschappelijke kant van 
radioactiviteit, dus met hen kon ik me-
tingen doen aan voedingsproducten, 
grasland en lucht. Door niet lukraak 
maar goed georganiseerd te meten, 
konden we veel zeggen over besmet-
tingsniveaus van bijvoorbeeld voeding. 
Meestal zat er wel radioactiviteit in, 
maar na de eerste tijd daalde dat al snel 
richting de gebruikelijke achtergrond-
straling. Door dat zichtbaar te maken, 
konden we veel angst bij mensen weg-
nemen.”
De onderwerpen die zich bij de Natuur-
kundewinkel aandienden, bleken sterk 
gecorreleerd met wat er in de maat-
schappij speelde. Toen de aandacht 
voor radioactiviteit afnam, kwamen 
daarvoor de zorgen over elektromag-
netische straling (EM) in de plaats. Dit 
soort straling wordt veroorzaakt door 
hoogspanningsleidingen en mobiele 
telefonie, maar ook door andere appa-
raten waarbij elektriciteit te pas komt, 
zoals computers. De Natuurkunde-
winkel pakte dit weer op geheel eigen 
manier aan: “We hadden apparaatjes 
waarmee je elektromagnetische velden 
kon meten; die stuurden we op naar 
bezorgde mensen die in de buurt van 
een hoogspanningskabel woonden. Die 
mensen konden zo zelf de straling van 
de kabels meten. Tegelijk zagen ze dat 
de elektrische apparaten in huis min-
stens zoveel van dat soort straling af-
gaven. Op die manier konden mensen 
de waarden beter plaatsen: dit soort 
straling werd ‘gewoon’, niet meer iets 
om bang voor te zijn.” Ingewikkelde fy-
sische verschijnselen zichtbaar maken, 
en laten zien dat we er al sinds jaar en 

dag mee leven; dat bleek een beproefd 
recept waarmee de Natuurkundewin-
kel door de jaren heen veel mensen 
heeft geholpen. 

Kerkklokken
Door samenwerking met een aantal 
groepen binnen de universiteit kon 
Frits van den Berg metingen doen en 
interpreteren. Hij gaf zelf ook college 
bij het vak milieutechniek: daarbinnen 
kon hij veel vragen uit de winkel kwijt. 
Bovendien gaf het hem de ruimte om 
zich verder te bekwamen in de fysica 
van geluid en het toepassen van deze 
kennis bij de aanpak van geluidspro-
blemen. Vanaf dat moment liet hij de 
vragen niet meer allemaal op zich af 
komen, maar werd het zijn bedoeling 
om te specialiseren. Mensen met vra-
gen over geluid wisten de Natuurkun-
dewinkel steeds beter te vinden. 
“Ik kreeg een vraag uit Westerwijtwerd: 
daar wilden ze kerkklokken opnieuw 
installeren. Er waren voor- en tegen-
standers in het dorp. Ik wilde geen stel-
ling nemen in die discussie, maar als 
objectieve maat voor de gevolgen kon 
ik wel de slaapverstoring door nachte-
lijk klokgelui hanteren. Uit onderzoek 
bleek dat mensen wel degelijk last kon-
den hebben van de klokken.” 

Frits werkt nu voor de GGD in Am-
sterdam, waar hij zich ook bezig houdt 
met geluidshinder. Hij werd al snel ge-
vraagd voor een onderzoek naar rust 
in de stad. “In Amsterdam kunnen we 
het niet veel stiller maken. We kunnen 
wel zorgen dat er plekken in de stad 
zijn waar het rustiger is. Mensen kun-
nen zo ‘ontsnappen’ aan het lawaai, dat 

Kabaal in de winkel:
van decibellen tot
fantoomgeluiden
Interview met Frits van den Berg en Jolie Lanser



scheelt al in stress.”
Jolie Lanser herkent dat. Zij doet voor 
Kunstmatige Intelligentie bij de RUG 
onderzoek naar de perceptie van geluid: 
wanneer wordt een geluid hinderlijk? 
Daarbij spelen decibellen maar een 
kleine rol. Ook de aard van het geluid en 
de associaties die mensen erbij hebben 
bepalen in welke mate iemand gehin-
derd raakt. “Aangenaam geluid geeft 
je vaak een rustig en veilig gevoel. Als 
je geen controle hebt over het geluid of 
het maakt je bang, dan hindert het ook 
meer, zelfs als het helemaal niet hard 
is.”
Frits vult aan: “We horen niet het ge-
luid, we horen de bron. Dat lijkt een 
open deur, maar voor specialisten is 
het een hele stap om er zo tegen aan te 
kijken. Mensen zijn geen geluidmeters, 
maar vinden de betekenis van geluid 
belangrijk.”
Jolie: ”Bij geluidshinder wordt nog te 
vaak alleen bekeken hoe het aantal de-
cibellen onder de norm gebracht kan 
worden. Terwijl er andere, vaak effec-
tievere middelen zijn om het daadwer-
kelijke probleem, namelijk de hinder, 
terug te dringen.” Voor de gemeente 
Assen onderzoekt Jolie hoe de geluids-
hinder door bijvoorbeeld het TT-circuit 
kan worden teruggedrongen. “Daar 
blijkt dat mensen die positief staan 
tegenover het circuit, ook veel minder 
last hebben van het geluid. Dus nu pro-
beren we mensen die in de buurt wonen 
op een positieve manier bij het circuit te 
betrekken. Dan denken we bijvoorbeeld 
aan het organiseren van een leuke acti-
viteit op het circuit voor ouderen of kin-
deren.”
 
Vechten tegen windmolens
Een van de meest recente maatschap-
pelijke ontwikkelingen waarbij ge-
luidshinder een grote rol speelt, zijn 
windturbines. Het zwiepende geluid 
van de wieken wekt veel irritatie bij 
omwonenden. Of zijn het gewoon Not 
In My Backyard-types? Frits: “Ik zou 
dat willen nuanceren. Die mensen wa-
ken voor de kwaliteit van hun woonom-
geving, zoals veel mensen doen. Dat is 
je goed recht.” Jolie merkt op dat zij de 
klachten pas echt begreep toen ze het 
geluid eens zelf gehoord had. “Het is 

een heel indringend geluid, misschien 
komt dat door de regelmaat die erin zit.”
Toch blijkt ook hier de beleving van 
mensen weer een belangrijke factor te 
zijn voor hoe ze het geluid ervaren. Frits 
heeft zelf een onderzoek geleid naar de 
gevolgen van windturbines, gefinan-
cierd vanuit de EU. Daaruit bleek dat 
omwonenden die economisch voordeel 
hadden van de molens, bijvoorbeeld via 
een lokale coöperatie, zich veel minder 
stoorden aan het geluid dan anderen. 

Brommende overlast
Bij de Bètawinkel komen regelmatig 
vragen binnen van mensen die een 
storende bromtoon horen in hun huis, 
waarvan ze de oorzaak niet kunnen 
achterhalen. Zulke klachten over laag-
frequent geluid komen de beide onder-
zoekers bekend voor. 
Frits: “Vanuit de Natuurkundewin-
kel hebben we metingen gedaan in de 
huizen van veel mensen met dit soort 
klachten. Soms konden we wel iets me-
ten, maar vaak was er geen aantoonba-
re externe oorzaak.
Het is normaal om ’s nachts, in de stilte 
van het eigen huis, toch iets te ‘horen’. 
Maar het wordt pas echt een last wan-
neer het geluid de angst oproept dat 
er iets mis is. Is er iets met m’n hoofd, 
kan ik vannacht weer niet slapen? Vaak 
is hiervoor een interne oorzaak, soms 
zonder dat mensen zich dat bewust 
zijn. Geluiden die niet extern aanwijs-
baar zijn, kunnen fantoomgeluiden 
zijn: er is een sensatie zonder externe 
prikkel, zoals fantoompijn.”
Fantoomgeluiden kunnen klinken 
als laag gebrom, maar ook als sissen, 
fluiten of piepen. Die geluiden kunnen 
een gevolg zijn van een gehoorbescha-
diging, een verstopt oor of medicijnge-
bruik, maar in het grootste deel van de 
gevallen kan er geen medische oorzaak 
worden vastgesteld. Juist dan is het 
hinderlijke geluid lastig te accepteren, 
omdat deze mensen er zeker van waren 
dat het geluid van buiten kwam. 
Een deel van de mensen met dit soort 
klachten hebben baat bij de ‘ruis CD’, 
die Frits ooit heeft gemaakt en die 
nog steeds regelmatig door de Bèta-
winkel wordt verstuurd aan mensen 
die last ondervinden van -intern of ex-

tern- laagfrequent geluid. Frits legt uit: 
“Het idee voor de CD is afgeleid van de 
behandeling van tinnitus (oorsuizen), 
waarbij mensen juist een hoogfrequent 
geluid in hun oren horen. Bij tinnitus 
is een bekende behandeling om het oor 
een ander, afleidend geluid aan te bie-
den, bij voorkeur in hetzelfde frequen-
tiegebied als het tinnitusgeluid. Dan 
probeer je de aandacht af te leiden van 
het vervelende geluid. Ik heb toen die 
CD gemaakt met laagfrequente ‘zwarte 
ruis’ en ‘bruine ruis’, om laagfrequent 
geluid te maskeren. De zwarte ruis was 
eigenlijk te laag van toon om op een ge-
wone stereo te draaien.” Bij de Bètawin-
kel komt af en toe een reactie binnen 
van een tevreden gebruiker van de CD, 
maar we hebben nooit systematisch 
onderzocht of het echt een positief ef-
fect heeft. 

Frits en Jolie, met hun zeer verschillen-
de achtergronden, zijn het erover eens 
dat er meer aandacht zou moeten zijn 
voor de menselijke kant van geluids-
hinder. Die kant van het verhaal is las-
tig vast te leggen in normen en wetten, 
maar de overheid is er wel mee bezig. 
Werk aan de winkel dus! 

De publicaties van de Natuurkundewinkel 
over geluid zijn terug te vinden op http://
www.rug.nl/wewi/dewetenschapswinkels/
natuurkunde/publicaties/index
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Geluidsmeting door  de  natuurkundewinkel: 

laagvliegende straaljagers in Drenthe



Karin Ree et. al. Wetenschapswinkels en het KP Zijlbad Loppersum. 
(Radio Noord, 3 juni, Zie elders in dit jaarbericht)

Aaldrik Hinrichs Biologie in het KP Zijlbad Loppersum.
(TV Noord, 15 oktober)

KP Zijlbad Loppersum. 

VNO-NCW Noord en het Ministerie van Defensie, verenigd in het Platform defensie-
bedrijfsleven noord/west, hebben onderzoek laten doen naar de economisch effecten 
van de aanwezigheid van defensie in de drie noordelijke provincies en (de kop van) 
Noord-Holland. Twee masterstudenten economische geografie van de Rijksuniversiteit 
Groningen hebben de economische betekenis van een militaire basis voor de regio in 
kaart gebracht en onderzochten hoe deze economische betekenis versterkt kan worden.
(Noordnieuws, magazine van vno ncw noord, december 2011)

Een militaire basis: versterking voor de regio?E ilit

Ménièrstellen over hun relatie:
Wie de ziekte van Ménière accepteert, 
ervaart een betere kwaliteit van leven. 
Posi�ef denken en de ziekte accepte-
ren is dus van groot belang. Dat is de 
conclusie die psychologiestudente 

Maaike de Vries (23) stelt aan de hand 
van haar afstudeeronderzoek aan de 
Wetenschapswinkel Geneeskunde en 
Volksgezondheid van het UMC Gronin-
gen. (Horen, aug/sept 2011)

Boekloos Frans slaat aan
Canadese lesmethode scoort beter dan traditioneel lesgeven

GRONINGEN - Frans leren zonder 
boek. Het gaat brugklasleerlingen 
van het H.N. Werkman College 
verrassend goed af. Dat blijkt uit 
een onderzoek van de Weten-

schapswinkel Taal, Cultuur en 
Communicatie naar een nieuwe 
Canadese lesmethode.
(Dagblad van het Noorden,
3 februari 2011)

Wetenschapswinkel
trakteert op boeken
De Wetenschapswinkel Taal, 
Cultuur en Communicatie van de 
Rijksuniversiteit Groningen 
bestaat dit jaar 25 jaar. Het zilveren 
jubileum wordt gevierd met het 
uitdelen van 25 populair weten-
schappelijke werken, waaronder I 
always get my sin en De woorden 
van Wilders en hoe ze werken. Het 
is de bedoeling dat de boeken na 

lezing weer worden doorgegeven 
aan anderen. De boeken zijn te 
volgen op de website 
bookcrossing.com.

Ze beginnen aan hun reis op 4 juni 
tijdens de Nacht van Kunst en 
Wetenschap.
(Dagblad van het Noorden, 1 juni 
2011)

juni 

Karin Ree Waarom plakt een douchegordijn aan je benen.
(Radio BNN, 24 januari)

“Ménière patiënten ‘aan de slag’ met uitkomsten wetenschappelijk 
onderzoek UMCG. Ziekteacceptatie  belangrijkste voorspeller 
Kwaliteit van Leven Ménière-patiënten”.
(Nieuwe website van UMCG Kennis Inzicht) 

Frans nieuwe stijl succesvol
3 Studenten RUG doen onderzoek op Werkman College 3 Canadese 
lesmethode scoort beter dan traditioneel lesgeven 3 Leerlingen zijn 
creatiever met taal en hebben grotere woordenschat.
(Dagblad van het Noorden, 4 februari 2011)

j

Onderzoek naar leven met Meniere wijst uit:
Negatieve gedachten omzetten in positieve, het helpt!
Wie de ziekte van Ménière accepteert, ervaart een betere kwaliteit van leven. Posi�ef denken en de 
ziekte accepteren is dus van groot belang. Dat is de conclusie die psychologiestudente Maaike de Vries 
(23) stelt aan de hand van haar afstudeeronderzoek aan de Wetenschapswinkel Geneeskunde en 
Volksgezondheid van het UMC Groningen.
(Horen, aug/sept 2011)
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Publicaties en presentaties 2011

 Bèta Wetenschapswinkel

Publicaties:
René Kerstholt Duurzame verlichting. Verkenning van de 
mogelijkheden op het Zernike terrein. Bèta 2011-1 

Charlotte Deierkauf Ecologisch onderzoek en 
ruimtelijke ordening. Welke factoren zijn van kracht op 
toetsing van schadelijke effecten op gebied en soorten 
door ecologisch adviesbureaus met betrekking tot Wet 
ruimtelijke ordening? Bèta 2011-2

Rachel van der Kaaij De betrouwbaarheid van 
kleinschalige methoden voor waterzuivering. 
Een praktische test met diverse filters en chemische 
methoden. Bèta 2011-3

Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld. Een 
onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor 
zelfzorggeneesmiddelen. Bèta 2011-4

Henk-Jan Falkena Zelfvoorzienend Zernike. Een 
onderzoek naar zelfvoorziening van elektriciteit op het 
Zernike-terrein met lokale productie van duurzame 
energie door middel van windmolens en zonnepanelen. 
Stuurgroep Duurzaamheid RUG

Presentaties:
Karin Ree Sustainable development at RU Groningen. 
Hansa Energy Corridor, Groningen, 12 januari

Henk Mulder UiS and the EU: Research cooperation 
with Civil Society groups Sharing Science with Society, 
University of Stavanger, 24 januari 2011

Rene Kerstholt, Karin Ree De Challenge naar Duurzaam 
Licht. NAM, Ameland, 18 februari 

Karin Ree Environmental safety in the RUG Chemical 
Laboratories. AMD International visitors group, 
Groningen, 8 maart

Henk Mulder Perceptie doelgroepen in 
risicocommunicatie RIVM, Bilthoven, 31 maart 2011

Henk Mulder, Ils de Bal, Norbert Steinhaus Introduction to 
Science Shops CU-Expo 2011, Canada 11 mei 2011

Henk Mulder CBR and Independency CU-Expo 2011, 
Canada, 12 mei 2011

Ils de Bal, Norbert Steinhaus, Henk Mulder Science Shops 
– Advanced – Reflection on Challenges of Changing 
Environments, CU-Expo 2011, Canada, 12 mei 2011

Henk Mulder, Norbert Steinhaus PERARES: Public 
Engagement with Research and Research 
Engagement with Society CU-Expo 2011, Canada, 13 mei 
2011

Jane Burpee, Henk Mulder Calling for Open Access to 
Research CU-Expo 2011, Canada, 13 mei 2011

Karin Ree et. al. Lerende gemeenschappen en duurzame 
energie. SSG Workshop, Groningen, 18 mei

Henk Mulder, Norbert Steinhaus Developing Community-
Engagement by Using the Science Shop Model  and 
Public Engagement with Research and Research 
Engagement with Society, AUCEA Conference, Sydney, 
11 & 12 juli 2011

Henk Mulder Examples of projects by Science Shops – 
Sciences and Engineering University of Cape Town, Zuid 
Afrika, 14 september 2011

Karin Ree, Ulco Kooijstra et. al. Vrouwen in de Chemie. 
Tentoonstelling UB oktober-december

Henk Mulder Science Shops in Europe: Interfaces 
between research and society, catalysts for joint 
knowledge creation and student learning with civil 
society CES-Lisboa, Lissabon, 29 oktober 2011

Henk Mulder Science in Society: The Co-Creation 
of Knowledge in a Democratic Society Ben Gurion 
University of the Negev, Beer-Sheva, Israel, 8 november 
2011

Henk Mulder Science Shops as University Society 
Interface: Projects from NGOs in the Curriculum 
Braun School for Public Health, Hebrew University, 
Jerusalem, 9 november 2011

Henk Mulder Science Shops: A Model for Combining 
Academic Knowledge and Social Action Heschel 
Center, Tel Aviv, Israel, 9 november 2011

Ruurd van der Meer Review of the Ballast Water 
issue. North Sea Ballast Water, Europort Rotterdam, 
presentatie,9 november  

Henk Mulder An Interactive Approach in Science 
Communication: Science shops 
linking research, CSOs and policy MIMSHAK 
Environmental Science Policy Fellowship Program, The 
Institute for National Security Studies, Tel Aviv, Israel, 10 
november 2011

Henk Mulder Science Shops and Fitting Environmental 
Projects with NGOs in the Curriculum Porter School 
of  Environmental Studies, University of Tel Aviv, Israel, 10 
november 2011 

   Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde

Daniel Banis en Marc de Bruin Een militaire basis, 
economische versterking voor de regio, 2011 

Remco Schaareman & Peter van Kampen  MVO strategie, 
een kans op meer diversiteit , 2011 
  
  Wetenschapswinkel Geneeskunde en   
  Volksgezondheid

Marieke de Jonge  Samen werken of samen zorgen. Een 
systematische analyses van bevorderende en belemmerende 
factoren in de samenwerking tussen huisartsen en 
jeugdzorg in Groningen. Masterthesis, februari 2011. 

Maaike de Vries Leven met de ziekte van Ménière. 
Onderzoek naar de Kwaliteit van Leven en de factoren die 
hierop van invloed zijn. Masterthesis, mei 2011. 

Marlot Schuurman Het meten van de Kwaliteit van 
Leven bij kinderen met JIA. Masterthesis, mei 2011.
Ilona Quaak  Reumaatjes@work: promoting physical 
activity. The role of exercise barriers, self-worth, pain and 
fatigue. Masterthesis, juni 2011.

Suzanne van Calkar  De Kwaliteit  van Leven van visueel 
beperkte ouderen. Masterthesis, juni 2011.

Marise S. Kaper  Stable Love. Stable Life? The role of 
support and acceptance in relationship satisfaction  of 
couples living with Ménière’s  disease. Masterthesis, juli 
2011. 

Sanne Heinen  Het meten van werkbeleving. 
Psychometrische Kwaliteiten van de Groninger 
WerkbelevingsLijst. Masterthesis, juli 2011.

Maaike van Dam  Een Eigen Gezicht, Een onderzoek naar 
stigmatisering, sociale steun en eenzaamheid bij mensen 
met een gezichtsafwijking. Masterthesis i.s.m. Toegepast 
gezondheidsonderzoek, juli 2011.

Inge Middendorp  Irritable Bowel Syndrome & 
Inflammatory Bowel Disease, Een onderzoek naar 
de Kwaliteit van Leven, stigmatisering, sociale steun en 
ziektecognitie. Masterthesis, juli 2011.

Martijn Marsman  De ziekte van Ménière. De visie van 
patiënten op: het ontstaan van de ziekte, factoren die 
de draaiduizeligheid beïnvloeden, behandelingen en 
het effect daarvan, en Kwaliteit van Leven. Keuzeproject 
geneeskunde, juli 2011.

Jasper Steggink Geneesmiddelen in het waterige 
milieu. Kansen en mogelijkheden tot probleemaanpak in 
de provincie Groningen,  Masterthesis, oktober 2011.

Berdien Heuker  Leven met een gezichtsafwijking. De 
invloed van coping strategieën op Kwaliteit van Leven bij 
mensen met een gezichtsafwijking. Masterthesis, oktober 
2011.

Drs. N. Riemersma  Tevredenheidsonderzoek 
2009 Bonifatius Hoofdpijnkliniek Dokkum, 
onderzoeksverslag, oktober 2011 

Drs. N. Riemersma  De invloed van de ziekte van Ménière 
op het dagelijkse leven van de patiënt en zijn of haar 
partner, onderzoeksverslag, december 2011. 

Presentaties:
Wessel Ferwerda en Liset Otten  Tevredenheidsonderzoek 
Project Kindzorg Klankbordgroep UmcGroningen Thuis, 
UniPartners Groningen, 28 juli 2011. 

Jasper Steggink Geneesmiddelen in het waterige 
milieu, Kansen en mogelijkheden tot probleemaanpak 

in de provincie Groningen. Presentatie bij Milieufederatie 
Groningen, 29 augustus 2011.

Maaike de Vries  Leven met de ziekte van Ménière, 
Onderzoek naar de Kwaliteit  van Leven bij Ménière 
patiënten en de factoren die hierop van invloed zijn. 
Presentatie tijdens lotgenotenweekeinde van de NVVS, 30 
oktober 2011.

Marise Kaper  Stable Love, Stable Life? De rol van sociale 
steun en acceptatie in de relatietevredenheid van paren 
die leven met de ziekte van Ménière. Presentatie tijdens 
lotgenotenweekeinde van de NVVS, 30 oktober 2011.

Marieke de Jonge  Samenwerking tussen huisartsen 
en jeugdzorg, voorlopige resultaten van het onderzoek 
‘Samenwerken of samen zorgen? Presentatie tijdens 
Stuurgroep AOF-project Groningen/Hoogezand-
Sappemeer, 30 november 2010.

Marise Kaper  Chronic Illness and social support: 
stable love, stable life? Presentatie tijdens congres ARPH 
(Association for Researchers in Psychology and Health), 1 
en 2 december 2011.
 
  Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Willemien de Haan en Annemieke ter 
Harmsel  Dyslexiebeleid en vreemde talen. 
Wetenschapswinkelrapport, januari 2011.

Anne Pross  Twents door de jaren heen. Artikel, april 
2011.   

Anna Pot  Nederland kan nog wat leren van Nigeria op 
het gebied van minderheidstalen. Artikel, april 2011.   

Anne-Mette Hermans  Zwart op wit, De houding van 
drie Zuid-Afrikaanse jongeren ten opzichte van hun 
meertaligheid. Artikel, april 2011.   

Nienke Hillen Met handen en voeten. Wanneer wordt 
meertaligheid te veel? Artikel, april 2011.   

Natascha Bosscher De familie Skalusevic doet een 
boekje open over... het leren van het Nederlands in een 
omgeving waarin dialect de boventoon voert. Artikel, april 
2011.   

Audrey Rousse-Malpat  Iedereen spreekt hier Frans. 
On the AIM: a comparitive study on writing skills, 
Masterscriptie, juni 2011.   

Annemieke Heijker  De scholierencampagne bij 
Nederland Leest. Een onderzoek naar het functioneren 
van de campagne in 2010: 4havo/vwo-leerlingen lazen “De 
grote zaal”, Masterscriptie, augustus 2011.   

Tina Bruinsma, Eltje Beckmann, Marianne Duijst, Meriel 
Benjamins, Axel Bogaerds, Ron Mulder, Christiaan Ronda, 
Simone de Boer, Ilse Couweleers, Alisa van de Haar, Jean-
Sébastien Rioux, Cecile Kits  Senia leeswijzers. september 
2011

Presentaties
Audrey Rousse-Malpat, Pien van den Dries en Saskia 
Visser  Iedereen spreekt hier Frans. Resultaten van het 
onderzoek naar de didactische aanpak bij lessen Frans op 
het Werkman College. Presentatie Dag voor Taal, kunsten 
en cultuur, Groningen, 4 februari 2011

Audrey Rousse-Malpat  About the AIM: a comparative 
study on writing skills. Presentatie Anéla juniorendag, 5 
februari 2011

Saskia Visser  Nederlands leren! En mijn moedertaal 
dan? Welke rol speelt de moedertaal bij het leren van het 
Nederlands. Lezing Humanitas Hoogezand, 1 maart 2011

Saskia Visser  De waarde van meertaligheid, 
Streektalen en minderheidstalen op school. 
Gastcollege Pabo Emmen, 11 april 2011

Anne Mette Hermans, Anna Pot, Anne Pross, Hilde 
Hacquebord en Saskia Visser Onderwijs en Identiteit, 
een meertalig rondje om de wereld. Poster Anéla 
voorjaarsstudiedag, 20 april 2011

Vera de Man en Saskia Visser, Thuistaal stimuleren bij 
meertalige kinderen. Poster Anéla voorjaarsstudiedag, 
20 april 2011

Kevin Haines en Saskia Visser  Language Learning 
Histories, Eindopdracht Taalportretten. Gastcollege 
Toegepaste Taalwetenschap, 14 november 2011     


