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Curriculum Vitae

Janneke Metselaar werd geboren op  februari  te Gouda. Zij volgde in
– basisonderwijs op basisschool Bij de Bron in Ridderkerk. Vanaf 
vervolgde zij het basisonderwijs bij de Griffioenschool inMiddelburg. In  zette
zij haar schoolloopbaan voort aan de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren,
alwaar zij in  haar VWO diploma behaalde. In de periode – stu-
deerde zij Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar
studie liep zij in haar eerste jaar stage bij het Preventieproject Spelvoorlichting van
Stichting Spel aan Huis in Den Haag. Gedurende haar studietijd en de jaren erna
was zij actief in diverse commissies en het (Stichtings-) bestuur van de L.V.V.S.
Augustinus en van de Leidse Studenten Ekklesia. Zij is in  benoemd tot Lid
van Verdienste van de L.V.V.S. Augustinus. In het vierde jaar van de opleiding Pe-
dagogische Wetenschappen deed zij bij het Platform Opleiding Onderwijs en Or-
ganisatie (PLATO) een haalbaarheidsonderzoek naar een schooladoptieplan in het
Voortgezet Onderwijs in opdracht van de Politie regio RotterdamRijnmond. Bij het
Ministerie van Justitie deed zij een aanvullende stage en schreef zij in opdracht van
samenwerkende organisaties (Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescher-
ming, Leerplichtzaken, politie, onderwijs en Bureau Jeugdzorg) van de Gemeente
Breda het projectvoorstel voor het pilotproject Ouders Present!, een cursus voor
ouders van spijbelende leerlingen. Zij was tevens werkzaam als student-assistent
bij het Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie (PLATO) aan de Faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden alwaar zij na haar afstuderen in
de studierichting Jeugdvoorlichting in  haar loopbaan voortzette. Zij concen-
treerde zich in haar werkzaamheden op preventie en aanpak van schoolverzuim
en was als onderzoeker en onderwijsontwikkelaar betrokken bij opdrachten van
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Stichting Jeugdinformatie Nederland, Gemeente Leiden, Bureaus Halt in Tilburg
en Den Bosch, het Ministerie van Justitie, Bijzonder Jeugdwerk Hollands Mid-
den/Rotterdam en de Europese Unie. In de periode – was zij tevens als
onderwijs- en onderzoeksassistent verbonden aan de opleiding Pedagogische We-
tenschappen, Afdeling Onderwijsstudies en Jeugdstudies en betrokken bij FATE,
Family andTransitions in Europe.Hierdoorwerd haar interesse voor jeugdzorg ver-
groot. Vanaf  verlegde zij haar vizier naar de jeugdzorg en was zij in de periode
– verbonden als projectmedewerker aan het Nederlands Instituut voor
Zorg en Welzijn (NIZW). In  werd zij aangesteld als onderzoeker bij Cardea
Jeugdzorg in Leiden voor het onderzoek naar het programma Gezin Centraal in
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Sinds
 is zij lid van de Programmacommissie Zorg voor Jeugd van de Nederlandse
organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw. Vanaf  is
zij als docent en onderzoeker verbonden aan de Afdeling Orthopedagogiek van
de Rijksuniversiteit Groningen en vanuit die functie momenteel voor één dag in
de week gedetacheerd naar Elker Jeugd- en Opvoedhulp. Als onderzoeker is zij
onder andere betrokken bij praktijkgestuurd effectonderzoek naar de geïndiceerde
jeugdzorg van Elker en bij de ontwikkeling van het cliënttevredenheidsinstrument
SMILEY – voor kinderen in de geïndiceerde jeugdzorg bij Cardea Jeugdzorg.
Daarnaast maakt zij deel uit van het projectteam van de Academische werkplaats
Zorg voor Jeugd Noord- Nederland: het Collaborative Centre on Care for Children
and Youth with behavioural and emotional problems (CYouth).


