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Orthopedagogiek in Groningen: Vijftig jaar passie voor kwetsbare kinderen en opvoeders
1
 

 

Erik J. Knorth 

 

 

1. Inleiding 

 

Geachte aanwezigen, beste collega’s en vrienden van Orthopedagogiek Groningen, 

 

Het is voor mij een grote eer u te mogen toespreken naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van 

de afdeling – ik moet eigenlijk zeggen: basiseenheid – Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Na mijn eerste kennismaking met de collega’s – we schrijven eind 2003 toen Wied 

Ruijssenaars, Alexander Minnaert en ikzelf in café De Stalhouderij aan het Nieuwe Kerkhof 

(tegenover De Nieuwe Kerk) tijdens de kerstmeeting van de afdeling werden welkom geheten als 

nieuwe hoogleraren in Groningen – ben ik op slag verliefd geworden; op de werkplek, op de 

mensen, op de RUG, op Groningen, zowel stad als provincie. En die liefde is niet meer geweken. 

Waarom? Dat zal ik proberen duidelijk te maken.  

In de 20 minuten die ik heb neem ik u op zevenmijlslaarzen mee door de geschiedenis van 50 

jaar Orthopedagogiek, grotendeels gebaseerd op de bijdrage van collega Ruijssenaars en mijzelf aan 

het themanummer van de tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, dat u allen later deze 

dag krijgt uitgereikt. Wij maken een onderscheid in drie perioden die we achtereenvolgens hebben 

getypeerd met de aanduidingen: 

- generalistisch (1966-1978) 

- eerste differentiatie (1978-2004) 

- verdere differentiatie & verdieping (2004-heden) 

Ik loop ze langs en voeg aan het eind een persoonlijke noot toe over, zoals ik beloofde, ‘de liefde’. 

 

2. Generalistisch 

 

Wie Orthopedagogiek Groningen zegt, zegt Wilhelmina Bladergroen. In 1966 werd professor 

Bladergroen benoemd als eerste hoogleraar Orthopedagogiek, met als leeropdracht de 

‘Opvoedkunde van het afwijkende kind’. Tot mijn grote spijt heb ik Mien, zoals zij door intimi 

werd genoemd, nooit persoonlijk ontmoet. Uit de verhalen en uit de prachtige biografie die over 

                                                             
1 Citeren als: Knorth, E. J. (2018, juni). Orthopedagogiek in Groningen: Vijftig jaar passie voor kwetsbare kinderen en 
opvoeders. Plenaire lezing tijdens het Symposium ’50 jaar Orthopedagogiek Groningen: Verleden, heden en toekomst 
van een praktijkgerichte discipline’, 8 juni 2018, Congrescentrum MartiniPlaza, Groningen.  
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haar werd geschreven door collega Mineke van Essen, komt zij naar voren als een uiterst markante 

vrouw met een duidelijke visie op datgene wat centraal dient te staan in de opleiding tot academisch 

gevormd orthopedagoog: het kind met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afgekort: LOM). Haar 

uitgangspunt was dat leerproblemen bij veel kinderen niet zozeer het gevolg zijn van een beperkte 

begaafdheid, maar dat ze berusten op tekorten in de bewegingservaring. Ze introduceerde hier de 

term ‘partieel defect’. Het wekt dan ook geen verbazing dat ze bij de behandeling of remediëring 

(zoals dat toen heette) van deze ‘defecten’ veel gebruik maakte van ontwikkelings- en 

speelleermateriaal – een benadering waarop twee van haar medewerkers, Rimmert van der Kooij en 

Roel de Groot, zouden promoveren. 

 

3. Eerste differentiatie 

 

Na Bladergroen’s emeritaat in 1978 werd Jan Rispens als opvolger benoemd met de leeropdracht 

het ‘Geven van onderwijs in de opvoeding van het in zijn ontwikkeling belemmerde kind’. 

Interessant is dat het professoraat hier primair verbonden wordt met een onderwijstaakstelling, iets 

dat vandaag de dag voor een gewoon hoogleraarschap ondenkbaar is. Rispens vertrok in 1982 naar 

Leiden en nog weer later naar Utrecht. Welke invloed de relatief korte periode in Groningen heeft 

gehad op de fundamentele kwesties die hij later aankaartte weet ik niet. Jan Rispens gaf stof tot 

nadenken én debat over bijv. de wetenschappelijke positionering van het vakgebied (wel of geen 

aansluiting bij psychologie), het object van de orthopedagogiek (wel of geen POS als 

onderzoeksobject – de term POS staat voor ‘problematische opvoedingssituatie’), en de 

internationale aansluiting.   

 

Twee collega’s die gedurende een héél veel langere tijd een stempel drukten op de Groningse 

Orthopedagogiek waren Ko Rink en Han Nakken. Het lectoraat dat Rink vanaf 1978 bekleedde aan 

de RUG werd in 1980 omgezet naar een hoogleraarschap met als leeropdracht de ‘Opvoeding van 

het emotioneel verwaarloosde en/of criminele kind’. In 1985 werd vervolgens Nakken benoemd 

met de brede leeropdracht ‘Orthopedagogiek, i.h.b. de opvoeding van het in zijn ontwikkeling 

belemmerde kind’. Beide collega’s bleven tot het einde van hun leven actief binnen de afdeling; de 

laatste jaren als supervisor van promotie-onderzoekers. Zij overleden – bizar (!) en buitengewoon 

treurig - allebei in 2010. 

 

Ko Rink was gepromoveerd op een onderzoek naar de residentiële begeleiding van gedetineerde 

adolescenten. Deze doelgroep heeft tot voorbij zijn emeritaat in 2006 zijn grote belangstelling 

gehouden. Met name had hij interesse voor de wijze waarop jongeren zich verhouden tot of 
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reageren op sociale grenzen.  De assumptie daarbij was dat persoonlijke attituden en motieven  

meer bepalend zijn voor hoe jongeren zich gedragen dan de feitelijke omstandigheden waarmee zij 

worden geconfronteerd. Hij publiceerde in 1989 voor het eerst grootschalig over dit zogeheten 

reactiepatronenonderzoek (RPO) met gegevens uit een steekproef van bijna 1.300 leerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Hiermee kreeg hij de beschikking over een baseline, waarmee de gegevens 

van specifieke groepen jongeren in de (justitiële) jeugdhulpverlening zouden kunnen worden 

vergeleken. Tussen 1991 en 2008 verscheen een 10-tal dissertaties over dit thema, alsmede een 

aantal bundels  waarin leden uit het RPO-netwerk publiceerden. Onder leiding van Rink werd 

voorts promotieonderzoek gedaan naar de kwaliteit van de zorg voor en hulpverlening aan 

uithuisgeplaatste jeugdigen. In relatie hiermee was hij een van de weinigen in ons land die 

reflecteerde op de, orthopedagogisch geïnspireerde, begeleiding van pedagogisch medewerkers in 

professionele settingen.  

  

Han Nakken verwijst in zijn oratie – in 1987 uitgesproken met als titel: Op (welke) weg met de 

orthopedagogiek (?) – naar een periode van tegenstellingen en turbulentie binnen de faculteit en de 

afdeling. Hij stelde zich ten doel om deze achter zich te laten en aan te tonen dat in de 

orthopedagogiek “… een herkenbaar kwaliteitsprodukt wordt gemaakt dat (…) waardering geniet in 

de samenleving” (Nakken, 1987, p.1). Zijn opvatting dat orthopedagogiek betrekking heeft “… op 

díe ernstige problemen bij het opvoeden waarbij speciale hulp nodig is om die problemen op te 

lossen dan wel tot een voor (de) betrokkenen aanvaardbaar nivo te verminderen” (p. 2) is altijd 

herkenbaar gebleven. Voor hem was de frase ‘(ernstige) problemen bij het opvoeden’ bijna een 

mantra. Nakken heeft binnen Groningen met verschillende collega’s in onderzoek samengewerkt en 

veel promotieonderzoek begeleid rond thema’s als het voorkómen van: 

- ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen met ernstige beperkingen;  

- probleemgedrag van personen met verstandelijke beperkingen;  

- leerachterstanden van kinderen met specifieke leerproblemen in het onderwijs;  

- isolement van mensen met ernstige meervoudige beperkingen.  

Deze thema’s verbond hij vaak met de discussie over maatschappelijke integratie/inclusie van 

personen met beperkingen.  

 

Zowel  Rink als Nakken faciliteerden de inrichting van bijzondere leerstoelen, waarmee de 

verbinding met de praktijk van de orthopedagogiek een verdere impuls kreeg en differentiatie in 

aanwezige expertise werd bezegeld. Vooral op het terrein van wat in de 90-er jaren nog de 

gehandicaptenzorg heette volgden benoemingen:  

- in 1991 die van Gijs van Gemert 
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- in 2001 die van Carla Vlaskamp, en 

- in 2002 die van Bieuwe van der Meulen; de laatstgenoemde overigens met een leeropdracht 

toegespitst op het chronisch zieke kind. Helaas hebben wij anderhalf jaar geleden ook van 

Bieuwe afscheid moeten nemen. 

Op het domein ‘jeugdzorg en onderwijs’ werd in 1999 Tjalling Zandberg als bijzonder hoogleraar 

benoemd. 

 

4. Verder differentiatie en verdieping 

 

Begin 2004 werd de afdeling van een stevige impuls voorzien met de komst van, in één klap, drie 

hoogleraren, alle drie afkomstig uit Leiden, en …. magst mie leuven of nait …. dat was toeval!  

De door Nakken bezette gewone leerstoel werd ‘uitgesplitst’ in een deel dat betrekking had op 

personen met beperkingen − als aandachtsgebied opgenomen in de algemene Orthopedagogiek-

leerstoel van Wied Ruijssenaars − en een deel dat kinderen met leer- en onderwijsproblemen betrof 

in de leerstoel van Alexander Minnaert. Ikzelf werd benoemd om de gedrags- en opvoedings-

problematiek van jongeren in de jeugdzorg te behartigen. 

Ons beleid was van meet af aan gericht op het verder uitbreiden en toepassen van theoretisch en 

empirisch onderbouwde kennis omtrent achtergronden van en hulpverlening bij (ernstige) 

probleemsituaties, in goede samenwerking met vakgenoten en vertegenwoordigers van 

verschillende wetenschapsgebieden. De doelgroep bestaat uit personen met (een risico op) zódanig 

ernstige gedrags-, leer-, en/of ontwikkelingsproblemen dat de opvoeding of begeleiding stagneert en 

hulp aan henzelf en/of hun opvoeders noodzakelijk is. 

Inhoudelijke dwarsverbindingen tussen de drie domeinen hebben betrekking op de aandacht voor 

complexe problemen waarvoor opvoeders (ouders, groepsleiding, leerkrachten) zich gesteld zien. 

Daarbij gaat het niet uitsluitend om individuele persoonskenmerken, maar ook en juist om 

eigenschappen van de opvoedings-, zorg- of leeromgeving en om het optimaliseren van de 

afstemming tussen beide. Binnen een planmatig verlopende orthopedagogische hulpverlening is 

afstemming een dynamisch, adaptief proces, waarin ‘op maat’ gezocht wordt naar het bieden van 

effectieve interventies en compensaties binnen de context waarin de problemen tot uiting komen. Bij 

het gericht teweegbrengen van veranderingen maken orthopedagogen keuzes en nemen zij 

beslissingen vanuit hun professionele, wetenschappelijk gefundeerde kennis over wát er in 

interventies werkt ten aanzien van het individu en diens omgeving. Gefundeerde kennis wordt mede 

gevoed door systematische reflectie op en in de zorg- en begeleidingspraktijk. Vat krijgen op het 

proces van hulpverlening vereist een analyse van de kwaliteit van de verschillende stappen, van 

voorzorg en aanmelding tot en met follow-up en nazorg. De verbinding tussen praktijk en 
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onderzoek bestaat in de orthopedagogiek zelden uit het rechtstreeks toepassen van 

wetenschappelijke kennis; het maakt de noodzaak van praktijkgericht onderzoek dwingend en 

uitdagend. Ziehier de krijtlijnen van ons onderzoeksprogramma, opgeschreven in de gebundelde 

oraties onder de titel: Verschillen onderscheiden (Knorth, Minnaert, & Ruijssenaars, 2005). 

 

De verdere differentiatie en verdieping sinds 2004 is ook af te lezen aan de ontwikkeling van een 

aantal specifieke kennisgebieden binnen de afdeling, ten dele in combinatie met de benoeming van 

nieuwe hoogleraren. Ik noem hier de volgende expertisegebieden, niet volledig: 

- het Onderzoeks- en expertisecentrum voor kinderen en vreemdelingenrecht (opgezet door 

Margrite Kalverboer en momenteel geleid door Elianne Zijlstra, i.s.m. o.a. Wendy Post en – 

zoals we sinds deze week weten – de per 1 juli a.s. te benoemen nieuwe hoogleraar 

‘Psychosociale Zorg voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen’, Monika Smit); 

- het Onderzoekscentrum voor personen met ernstige en multipele beperkingen, met twee 

‘poten’: 

o het centrum voor onderzoek naar personen met (zeer) ernstige verstandelijke en 

meervoudige beperkingen (nu geleid door Annette van der Putten, i.s.m. Suzanne 

Houwen, Carla Vlaskamp en Wied Ruijssenaars) 

o het centrum voor onderzoek naar personen met vroegverworven en congenitale 

doofblindheid (geleid door Marleen Janssen, i.s.m. Wied Ruijssenaars); 

- het aandachtsgebied kinderen en jongeren die uithuisgeplaatst zijn of bij wie dit dreigt te 

gebeuren, met drie ‘poten’: 

o het Centrum voor onderzoek naar kindermishandeling en pleegzorg (geïnitieerd en 

geleid door Hans Grietens en Mónica López López, voortbordurend op het werk van 

de in 2010 gestorven collega Piet Strijker die de eretitel droeg: ‘vader’ van de 

Nederlandse pleegzorg); 

o de onderzoekslijn residentiële jeugdzorg (geïnitieerd door ondergetekende en 

Annemiek Harder, i.s.m. Margrite Kalverboer en Hans Grietens); 

o de onderzoekslijn kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problemen 

(ontwikkeld door Jana Knot-Dickscheit, i.s.m. ondergetekende en Hans Grietens); 

- de onderzoekslijn kinderen met leer- en onderwijsproblemen (met als coördinator Alexander 

Minnaert) 

- het aandachtsgebied dyslexie (ontwikkeld door Kees van den Bos, i.s.m. Alexander 

Minnaert); 

- het aandachtsgebied inclusie in het onderwijs (vorm gegeven door Sip Jan Pijl en Anke de 

Boer, i.s.m. Alexander Minnaert); 
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- het aandachtgebied kinderen met aandachtsproblemen en druk gedrag (ontwikkeld door 

Laura Batstra, i.s.m. Hans Grietens); 

- het aandachtgebied monitoring en innovatie van de zorg voor jeugd (met als trekker Tom 

van Yperen). 

 

In het onderwijsprogramma Orthopedagogiek is de inmiddels vaker genoemde driedeling 

herkenbaar in de specialisaties binnen de masteropleiding: te weten gedrags- en 

opvoedingsproblemen in de jeugdzorg; problemen bij kinderen en hun begeleiders in het onderwijs; 

en de opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen, met daarnaast sinds meer dan 

tien jaar de wereldwijd unieke internationale masteropleiding ‘Communication and Deafblindness’. 

De genoemde specialisaties volgen op de meer algemene Bacheloropleiding Pedagogische 

Wetenschappen, die door de Keuzegids Universiteiten dit voorjaar werd aangewezen als de beste in 

zijn categorie (zoals overigens ook de RUG als totaal tot de beste klassieke universiteit in ons land 

werd verklaard).  

Ook in het postmaster onderwijs speelt Orthopedagogiek op de trompet. Naast de al jarenlang 

bestaande postmasteropleiding tot orthopedagoog-generalist (tot vorig jaar gecoördineerd door 

Harriët Speelman-Koomen), is de afdeling ook betrokken bij het verzorgen ook zgn. internationale 

summer en winter schools, over thema’s als kindermishandeling, jeugdwelzijnsbeleid en participatie 

van kinderen in wetenschappelijk onderzoek. De afdeling ‘runt’ ook de EUSARF-Academy, een 

tweejaarlijks Symposium voor promotieonderzoekers op het terrein van child and family welfare uit 

de hele wereld. Zo’n 50 doctorandi-in-spe nemen telkens deel. 

 

Wat betreft de maatschappelijke dienstverlening is het in 2007 gestarte Universitair Ambulatorium 

Groningen vermeldenswaard. Het biedt ruimte voor klinisch werk (diagnostiek, begeleiding, 

behandeling);  niet als een centrum voor hulpverlening naast al bestaande orthopedagogische 

voorzieningen, maar als een bypass voor situaties waarin de reguliere zorg met (extreem) 

gecompliceerde probleemsituaties vastloopt en er behoefte is aan consultatie en advies. Zowel 

bestaande instellingen als professionals-in-opleiding profiteren van deze opzet. Bovendien biedt het 

uitstekende mogelijkheden voor dataverzameling bij cliënten in het kader van wetenschappelijk 

(promotie)onderzoek. Het Ambulatorium is officieel een facultaire voorziening, maar wordt in de 

praktijk aangestuurd vanuit Orthopedagogiek, met eerst Jelle Drost en nu Carolien Lunenborg als 

coördinator. Ik wil hier niet onvermeld laten de belangrijke bijdrage die onze, in 2015 gestorven 

collega Els van den Bosch leverde aan dit Centrum.  

 



 

7 

Een essentiële graadmeter voor de wetenschappelijke stand van zaken in een discipline, c.q. een 

vakgroep of afdeling is het promotieonderzoek dat er plaatsvindt. Daarbij gaat het immers om 

onderzoek dat aan de strenge toets van het wetenschappelijke forum wordt onderworpen en dat 

nieuwe evidence toevoegt aan het vakgebied. De eerste 20 jaar in het bestaan van de Groningse 

orthopedagogiek werden er weinig dissertaties geschreven (acht stuks, om precies te zijn; zie de 

Grafiek 1).  

 

Grafiek 1: Het aantal proefschriften bij de afdeling Orthopedagogiek 1967-2017 (Ntotaal = 106) 
 

 
 
 

Vanaf eind jaren ’80 nam het aantal toe tot gemiddeld twee per jaar. Vanaf 2003 zien we een 

verdere toename en komt de teller uit op gemiddeld drie à vier dissertaties per jaar. De laatste 5-

jaarsperiode (2013-2017) laat de hoogste ‘productie’ zien: er werden 33 dissertaties verdedigd, 

oftewel gemiddeld bijna zeven per jaar. Naast deze kwantitatieve toename zien we nog een tweede 

ontwikkeling: het aantal in het Nederlands geschreven proefschriften nam drastisch af ten gunste 

van Engelstalige dissertaties. In de laatstgenoemde periode treffen we slechts drie Nederlandstalige 

proefschriften aan, de rest (n=30) is in het Engels.  Het gevolg hiervan is dat er meer dan ooit 

sprake is van een levendige uitwisseling van informatie en van samenwerking met buitenlandse 

collega’s en onderzoeksgroepen. 

Dat is bijvoorbeeld ook af te meten aan het feit dat vanuit onze afdeling twee internationale 

tijdschriften worden aangestuurd: het Journal of Deafblind Studies on Communication, waarvan 
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Marleen Janssen de hoofdredacteur is, en het International Journal of Child and Family Welfare, 

waarvan vanuit Groningen eerst Hans Grietens en nu Annemiek Harder en ondergetekende de 

hoofdredactie vormen. In dit verband is overigens vermeldenswaard dat het voor de 

Orthopedagogiek belangrijke Tijdschrift voor Orthopedagogiek, waarvan de academische versie 

sinds september 2010 is voortgezet onder de naam Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 

(afgekort: OOP), bijna 40 jaar lang werd geleid door onze Groningse oud-collega Roel de Groot. 

Eind 2013 verscheen een dubbeldik nummer van OOP als eerbetoon aan hem. 

 

5. Naar een afronding 

 

Ik kom tot een afronding. In het hart van de orthopedagogiek bevindt zich de hulpverlening aan 

opvoeder en kind of jongere, speciaal wanneer diens ontwikkeling problematisch verloopt. Een 

belangrijk thema van onderzoek is dan ook de ontwikkeling en evaluatie van interventies die 

opvoeders ondersteunen bij het begeleiden van hun ‘zorgenkind’. Soms zien we dat het ‘kind’ 

daarbij wat buiten beeld raakt, zoals bijvoorbeeld in de hulpverlening aan gezinnen met 

meervoudige en complexe problemen. Mede als een reactie hierop is sinds een aantal jaren – ook 

internationaal – een roep ontstaan om de stem en het belang van het kind beter tot uitdrukking te 

brengen, zowel in het wetenschappelijk orthopedagogisch onderzoek alsook in de zorg- en 

onderwijspraktijk. 

 

Tegenover dit participatieperspectief staat het perspectief en de competentieversterking van de 

zorgverlener of leerkracht: het professionaliseringsperspectief, passend binnen de orthopedagogiek 

als handelingswetenschap. Een van de centrale vragen luidt hoe het handelen van elke betrokken 

professional kan bijdragen aan een verbetering van een als problematisch ervaren opvoedings- of 

onderwijsleersituatie. Dit vraagt om professionele vaardigheden en om aandacht hiervoor in 

opleiding én onderzoek binnen de academische orthopedagogiek.  

Zowel het participatie- als het professionaliseringsperspectief heeft een prominente plek in het 

lopend onderzoek en in de opleiding van aspirant-orthopedagogen. 

 

De tijd is op. Er valt nog heel veel meer te zeggen over de Groningse Orthopedagogiek. Gelukkig 

gebeurt dat ook in het prachtige themanummer waar ik al eerder aan refereerde. Nog één ding hebt 

u tegoed, een voetnoot over ‘de liefde’ - mijn liefde voor Groningen en onze prachtige en bloeiende 

afdeling Orthopedagogiek. Onze oud-collega, Rudi van den Hoofdakker, voormalig hoogleraar 

psychiatrie, maar bekender als Rutger Kopland, schreef het volgende gedicht: 
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In Groningen 

 

Je bent in Groningen, maar hier 

ben je dat niet, dit is een onbekende 

plek, dit is een gedicht in  

deze stad 

 

waarin je al die jaren kwam en 

ging, door altijd zon, altijd regen, 

altijd wind, totdat je hier 

stond, en dit las. 

 

Je kwam en gaat weer weg, ook nu. 

Zo zal het blijven tussen ons, ik ben 

een onbekende plek.  

 

Uit: Rutger Kopland, Geluk is gevaarlijk, een keuze uit de gedichten (1999) 

 

 

Een gedicht in deze stad, een verlangen, míjn verlangen forever! 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 


