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Een centrum van kennis, dat wil Viaa zijn. Niet alleen voor studenten van
onze hogeschool, maar ook voor zorg- en hulpverleners, leraren, pastoraal
werkers en beleidsmakers die al lang uit de schoolbanken zijn. Met ons werk
dragen we bij aan goede zorg, hulpverlening, pastoraat en onderwijs. De
lectoraten van Viaa doen dat vooral door het vormgeven van praktijkgericht
onderzoek.
In deze bundel laten we daar graag wat van zien. Omdat we er trots op zijn
natuurlijk. En vooral omdat we ons betrokken voelen bij de groepen voor wie
we het uiteindelijk doen. Dat zijn altijd kwetsbare groepen: jonge kinderen,
zorgbehoevende ouderen, mensen met zingevingsvragen, en mensen met
beperkingen, trauma’s en chronische ziekten.
We hebben veel plezier in ons werk als we merken dat deze groepen er
beter van worden. Als toekomstige en huidige beroepskrachten door onze
onderzoeksactiviteiten ontdekken hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.
Als we bronnen van kennis, ervaring en bezieling bij elkaar kunnen brengen.
Om samen verder te komen in praktijkvraagstukken.
Een belangrijk thema waarop onze lectoraten samenwerken is de
interprofessionele samenwerking rond jeugdigen. Dit was ook het
onderwerp van de najaarsconferentie die Viaa op 12 november 2019 hield.
Ter gelegenheid hiervan staat in het hart van deze bundel een interview
met Saskia Wijsbroek, lector van Hogeschool Utrecht en spreker op
deze najaarsconferentie. Verder besteden we aandacht aan de Master
Interprofessioneel werken met Jeugd (MIJ), die we als lectoraten van Viaa in
overleg met het werkveld hebben ontwikkeld.
We hopen dat deze bundel inspireert om de samenwerking nog meer op te
zoeken!

Marja Jager-Vreugdenhil
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Lector Samenlevingsvraagstukken / coördinerend lector Viaa
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Het samenspel van opleiding, werkveld
en wetenschap

HOE VIAA ONDERZOEKT

De drie Viaa-lectoraten en het Praktijkcentrum doen onderzoek naar
vraagstukken op het vlak van sociaal
werk, theologie, educatie en gezondheidszorg. Samen met de opleidingen en het werkveld zoeken ze naar
antwoorden die professionals in deze
vakgebieden vérder helpen. Hoe Viaa
onderzoekt – in vijf stappen.

1. DE LECTORATEN
Hogeschool Viaa telt drie academies die
zich elk op een eigen vakgebied richten:
de Academie Social Work & Theologie,
de Educatieve Academie en de Academie
Health Care. Elk van deze academies heeft
een lectoraat, dat onderzoek doet binnen
dit vakgebied:
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• Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken is het lectoraat van de Academie Social Work & Theologie.
• Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken is verbonden aan de Educatieve
Academie.
• Het lectoraat Zorg en Zingeving is onderdeel van de Academie Health Care.
Aan Viaa is ook het Praktijkcentrum Theologie verbonden. Daar vindt onderzoek
plaats op het terrein van de Theologie-opleidingen.

2. HET PROFIEL
Elk lectoraat heeft een eigen profiel. In
samenspraak met het werkveld heeft het
lectoraat onderzoekslijnen vastgesteld die
de koers bepalen (zie pag. 13, 33 en 61). Die
lijnen zijn vooral domeinspecifiek: gericht op
het eigen vakgebied, of dat nu educatie, sociaal werk of gezondheidszorg is. Maar de
lectoraten werken ook sámen aan onderzoek, omdat sommige onderzoeksthema’s
raken aan meerdere domeinen. Zo doen
het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken en het lectoraat Zorg en Zingeving
nu mee aan een domeinoverstijgend onderzoek naar het in beweging brengen van
kwetsbare groepen (zie pag. 14).
PROFESSIONALS ERVAREN VAAK AL
TÍJDENS HET ONDERZOEK DAT ZE EEN
BREDERE BLIK KRIJGEN

3. DE DOELEN
Het onderzoek van de lectoraten is in de
eerste plaats gericht op een betere beroepspraktijk. De vragen waar (aankomend) professionals of hun cliënten in hun
werk tegenaan lopen, zijn de basis voor het
onderzoek. De resultaten van de onderzoeken dragen bij aan de vernieuwing en verandering van het werk van professionals.
Zo kunnen zij hun werk dus beter doen.
In de tweede plaats focussen de lectoraten op beter beroepsonderwijs: het aanscherpen en verder ontwikkelen van de
opleidingen. Daarom wisselen lectoraten

LECTORATEN INTRODUCTIE

en docenten actief kennis en ervaringen
uit. Onderzoekers en lectoren denken bijvoorbeeld mee over het onderwijs en geven
zelf les. En andersom werken docenten
mee aan onderzoek en activiteiten van de
lectoraten.
En in de derde plaats willen de lectoraten
bijdragen aan het wetenschappelijk debat.
4. HET ONDERZOEK
Kenmerkend voor de aanpak van de lectoraten is dat ze praktijkgericht onderzoek
doen. Er is oog voor wetenschappelijke
kennis, maar ook voor de praktische kennis en kunde van professionals. En niet
in de laatste plaats voor de behoeften
van cliënten, patiënten en andere ‘eindgebruikers’. In het onderzoek werken de
lectoraten heel nauw samen met de praktijk. Vaak ervaren de professionals die
meedoen aan zo’n onderzoek al tíjdens het
project dat ze een bredere blik krijgen. Het
onderzoek helpt hen aan nieuwe visies,

methodieken en benaderingen. En het
draagt bij aan verandering op het niveau
van organisatie en beleid.
5. HET SAMENSPEL
Praktijkgericht onderzoek is dan ook een
samenspel van wetenschap, beroepspraktijk en beroepsopleiding. Het is op dit
grensvlak dat er beweging ontstaat. De
vragen die uit de beroepspraktijk opkomen, zijn vaak urgent: er moet echt iets
mee gebeuren. Juist door de samenwerking
tussen alle betrokkenen worden er in het
onderzoek vaak snel stappen gezet. Professionals, onderzoekers, docenten en studenten hebben allemaal hun eigen rol in dit
spel. Samen werken ze aan antwoorden,
en samen profiteren ze van die antwoorden: goed voor opleiding, onderzoek en
werkveld.
viaa.nl/onderzoek
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7 vragen aan Marja Jager-Vreugdenhil
– lector Samenlevingsvraagstukken

‘MENSEN BLIJVEN ME INTRIGEREN’

Marja JagerVreugdenhil
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Eigenlijk had ze boerin willen worden. Het leven van het
land trekt haar nog altijd. Toch staat lector Marja Jager ook
in haar huidige baan met beide benen in de realiteit van het
aardse bestaan. Haar grote vraag: hoe kun je de samenleving zo inrichten dat iedereen tot zijn recht komt?
WAT HEEFT JE OP DEZE PLEK GEBRACHT? “In mijn baan als
lector komen allerlei lijnen uit mijn leven bij elkaar. Ik ben
ooit gestart als student Dierlijke Productiesystemen in Wageningen. Die opleiding sprak me aan omdat ik een heel brede
belangstelling heb en graag praktijkgericht en onderzoekend
bezig ben. Maar langzamerhand verschoof mijn focus naar
de mens. Het is mooi om te weten hoe de wereld in elkaar zit,
maar mensen zijn daarin toch wel het meest intrigerend.
Na een baan op het ministerie van Landbouw – waar ik vooral
de sociale dossiers deed – ging ik aan de slag bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dat was
in feite een stoomcursus sociologie: ik hield me bezig met de
rapporten Vertrouwen in de buurt en Vertrouwen in de school. En
uiteindelijk bracht dat me bij Hogeschool Viaa. Eerst als onderzoeker, en later – na mijn promotie – als lector. Voor mij
is de rode draad in mijn werk dat het gaat over de échte werkelijkheid en over wat wij als mensen met elkaar en met de
wereld doen.”
WELKE ONTWIKKELING IS VAN GROTE INVLOED OP JOUW
VAKGEBIED? “De omslag van een verzorgingsstaat naar een
participatiesamenleving. Voor een deel is die verandering
ideologisch ingegeven. De liberalere kabinetten van de laatste
jaren willen toe naar een kleinere overheid en een samenle-

‘WIJ HELPEN PROFESSIONALS
OM HUN WERK VAN EEN
AFSTANDJE TE BEKIJKEN’
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CENTRUM VOOR SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN PORTRET

Viaa ONDERZOEKT NR 1

ving die meer zelf oppakt. Natuurlijk spelen
er ook financiële redenen mee. De kosten
lopen uit de hand. En bovendien zijn er minder mensen om het werk te doen.
Toch zit er achter deze omslag ook echt een
andere manier van kijken naar mensen en
zorg. In de moderne tijd hadden we een
beetje verleerd om de mens als geheel te
zien. Zorg en welzijn werden opgeknipt in
categorieën. We kregen veel specialisten die
goed waren in een klein onderdeel van de
zorg. Daarbij raakte de mens als complete
persoon soms uit beeld. Gelukkig gaan we nu
terug naar een meer holistisch mensbeeld.
Daarmee wil ik niet zeggen dat je geen
specialisten nodig hebt. Maar naast het specialisme moet je ook een kader hebben om
de mens integraal – in z’n geheel – te benaderen.”
WAT VIND JE HET MEEST BIJZONDERE
ASPECT AAN JOUW WERK? “De enorme variatie. De ene dag ben ik op een wetenschappelijk congres, de volgende dag zit ik met een
bewoner aan tafel. En alles daartussenin:
van een overleg met een wethouder tot het
begeleiden van een student. Ik mag schakelen tussen al die niveaus en werelden.”
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WAT BEREIK JE MET HET ONDERZOEK DAT
JE DOET? “Tekenend is onze samenwerking
in de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle.
Daarin trekken we op met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenten, kennisinstituten
en andere organisaties. Die werkplaats is bedoeld om de transitie in zorg en welzijn goed
vorm te geven. Daarin hebben wij een duidelijke rol. Tijdens een evaluatie zeiden professionals uit het veld: ‘Voor mij zijn jullie de
motor voor de transitiegedachte.’ We halen
professionals even uit de waan van de dag en
laten hen van een afstandje kijken: is dit de
juiste manier van werken, kan het anders,
of beter? Mensen uit het werkveld geven
aan dat we hen echt helpen aan nieuwe inzichten, maar ook aan concrete handvatten,

zoals een nieuwe methodiek of werkwijze. En
dat wat we leren, laten we graag terugkomen
in onze eigen opleidingen voor de volgende
generatie beroepskrachten.”
AAN WIE NEEM JE GRAAG EEN VOORBEELD? “Aan Carola Schouten, de minister
van Landbouw. Dat vind ik echt een topvrouw. Ik heb zelf op het ministerie van
Landbouw gewerkt. Ik weet dus hoe kritisch
boeren en natuurbeheerders, maar ook je
eigen ambtenaren, kunnen zijn op de persoon van de minister. Ik vind dat ze het
fantastisch doet. Ze benut haar achtergrond
als boerendochter heel goed en tegelijk is
ze financieel ook heel deskundig en goed in
onderhandelen.”
WELK MOMENT UIT JE LECTORAAT IS JE
HET MEEST BIJGEBLEVEN? “De events die
we drie keer per jaar vanuit mijn lectoraat
organiseren. Daar presenteren we een afgerond onderzoek en laten we een spreker
van buiten iets zeggen over een thema. Het
mooie is vooral de ontmoeting tussen de
deelnemers. Organisaties uit het werkveld,
maar ook cliënten en bewoners, gaan er met
elkaar in gesprek over initiatieven en oplossingen. Mensen zijn op die dagen sámen aan
het leren, dat is mooi om te zien.”
WELKE VRAAG LAAT JE NIET LOS? “Vanuit
mijn geloof vind ik het bijzonder om te zien
hoeveel verantwoordelijkheid God aan de
mens heeft gegeven. Mensen kunnen enorm
veel bedenken en creëren, maar daarin gaat
ook veel mis. Ik verwonder me erover dat Hij
zoveel vertrouwen in ons heeft. Hij heeft het
grote risico genomen om zijn werk in onze
handen te leggen. En vanuit mijn werk: hoe
kunnen we zo samenleven dat écht iedereen
tot zijn recht komt? Met of zonder beperking,
met meer of minder mogelijkheden. Je hoeft
niet ver te kijken om te zien hoe lastig dat is.
Hoe kunnen we het rechtvaardiger krijgen –
die vraag blijft me bezighouden.”

CENTRUM VOOR SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN PORTRET

3X SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN
Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken is verbonden aan de Academie Social Work en Theologie van
Hogeschool Viaa. Het lectoraat werkt aan de volgende
onderzoeksthema’s:
• INCLUSIEVE SAMENLEVING
Voor kwetsbare mensen is het niet altijd gemakkelijk om
mee te doen in de samenleving. Viaa onderzoekt wat
mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking helpt om zich gewaardeerd en op hun plek te voelen.
• INTEGRAAL WERKEN MET EN VOOR BEWONERS
Door de decentralisatie staan zorg en welzijn dichter bij
de inwoners zelf. Dat vraagt om een nieuwe manier van
samenwerken. Hoe kunnen sociale professionals een
waardevolle schakel zijn binnen buurt en wijk?
• INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN MET JEUGD
Onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg: ze richten zich allemaal op kinderen en jongeren, maar het zijn
verschillende werelden. Om kinderen en jongeren goed
te kunnen helpen, is een gezamenlijke aanpak en visie
belangrijk. Hoe kun je met álle relaties samenwerken die

‘IK BEN BLIJ DAT ER IN ZORG
EN WELZIJN STEEDS MEER
OOG IS VOOR DE MENS
ALS GEHEEL’
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er voor jeugdigen toe doen?
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Hoe breng je kwetsbare
bewoners in beweging?

14

DE EERSTE STAP
IS EEN DAALDER
WAARD
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CENTRUM VOOR SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN UITGELICHT
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Van ouderengym of een wandelgroep tot
samen fietsen … Beweegactiviteiten in wijken en dorpen helpen bewoners om de deur
uit te komen en elkaar te ontmoeten. Voor
kwetsbare mensen is het soms hun enige
link met de buitenwereld. Viaa’s Centrum
voor Samenlevingsvraagstukken onderzoekt
samen met het lectoraat Zorg en Zingeving
hoe je deze activiteiten zo goed mogelijk kunt
inzetten.
Voor kwetsbare bewoners is het niet eenvoudig om de deur uit te komen. Als je geen
werk hebt, kan het moeite kosten om andere
mensen te ontmoeten. En als de jaren gaan
tellen, wordt je netwerk vaak kleiner – en je
lichaam doet ook minder mee. Het gevolg
is dat eenzaamheid op de loer ligt. In het
project Samen in beweging met kwetsbare
bewoners onderzoekt Hogeschool Viaa met
een aantal partners hoe dit anders kan. En
vooral: welke rol beweegactiviteiten daarin
kunnen spelen.
“In dit project onderzoeken we welke beweegactiviteiten het beste werken én hoe je
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‘EEN WANDELCLUB IS
NIET ALLEEN GEZOND,
MAAR DRAAGT OOK
BIJ AAN CONTACT’

ze lokaal het beste kunt organiseren”, vertelt
onderzoeksprojectleider Monica Stouten,
die als onderzoeker bij Viaa werkt. “Daarbij
kijken we allereerst wat kwetsbare mensen
zelf graag willen aan activiteiten. Daarnaast
gaan we in gesprek met zorg- en welzijnsprofessionals en met gemeenten. Hoe kunnen zij
het beste aanhaken bij de behoefte van deze
bewoners?”
CONTACT EN STRUCTUUR | Samen in beweging richt zich bewust op bewegingsactiviteiten. De laatste jaren dringt steeds meer door
hoe belangrijk beweging is voor mensen. Het
is vaak de eerste stap naar een beter leven.
“Natuurlijk is bewegen gewoon goed voor
je: je blijft er gezonder door, zowel fysiek als
psychisch”, legt Monica uit. “Maar bewegen
heeft ook een sociale kant. Die is voor veel
mensen minstens zo belangrijk. Want een
wandeling of fietstocht is óók een mooie
manier om met anderen in contact te komen.
Bijvoorbeeld omdat je de wandeling of fietstocht samen met anderen maakt, of omdat je
naar een gezamenlijke activiteit toe gaat.”

CENTRUM VOOR SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN UITGELICHT

Marieke Jansen, projectleider bij
GGD IJsselland

‘SPORT, GEZONDHEID,
BEWEGING EN WELZIJN
GROEIEN NAAR ELKAAR TOE’

“GGD IJsselland is niet alleen projectleider, we
spelen ook een belangrijke rol in het aanleveren
van data. De GGD verzamelt jaarlijks gegevens over
de gezondheid van inwoners. Die cijfers schetsen
een heel breed beeld. Het gaat niet alleen over de
fysieke en psychische gezondheid van mensen,
maar bijvoorbeeld ook over hoe gezond mensen
zich vóélen, over hun sociaal-economische status en
over thema’s zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk.
We delen deze gegevens met gemeenten, zodat

Gezondheid bij GGD IJsselland. Vanuit die functie

zij kunnen zien hoe gezond hun bewoners zijn.
Op basis hiervan geven we advies: waar zou de

is ze ook de kartrekker van Samen in beweging.

gemeente op moeten focussen?”

“Mijn ervaring is dat activiteiten rond sport,

“Het mooie aan het project Samen in beweging is

gezondheid, beweging en welzijn steeds meer naar

dat we onze gegevens naast de ervaringen van de

elkaar toe groeien. Het ligt dan ook voor de hand om

bewoners kunnen zetten. Zo versterken de cijfers en

toe te werken naar een integrale aanpak van zulke

de verhalen elkaar. En doordat we ook professionals

activiteiten in gemeenten. Om hier onderzoek naar

en beleidsmedewerkers van de gemeente betrekken

te doen, hebben we samen met Hogeschool Viaa

bij onze gesprekken, zien we veel sneller wat er

en een aantal andere partijen een projectaanvraag

allemaal al gebeurt. We kunnen per gemeente een

ingediend bij ZonMw. Die werd gehonoreerd, zodat

plan van aanpak maken, de integrale samenwerking

we dit jaar konden starten met het project Samen in

verbeteren en oplossingen bedenken waar

beweging met kwetsbare bewoners.”

bewoners echt iets aan hebben.”

Beweegactiviteiten kunnen mensen dus uit
hun isolement halen. En dat helpt weer mee
om psychische klachten te laten afnemen.
“Het mooie aan zulke gezamenlijke beweegactiviteiten is dat ze vaak heel laagdrempe-

missen ze mooie kansen”, vertelt Monica.
Aan het interprofessionele project werkt ook
een aantal kennisorganisaties mee. Van de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora en verschillende GGD’s tot Sport-

lig zijn. Ook als je geen zin hebt om steeds
te praten, kun je meedoen. Want er is alle
ruimte om even stil te zijn en gewoon bezig
te zijn.”

service Overijssel en Stimenz. Hun expertise
wordt meegenomen in het onderzoek.

KANSEN MISSEN | Het project richt het vergrootglas op zes gemeenten in de Achterhoek
en IJsselland. Stuk voor stuk plekken waar de
vergrijzing toeneemt, terwijl de voorzieningen soms afnemen. Samen in beweging kijkt
welke stappen deze gemeenten kunnen zetten om het beleid rond welzijn en gezondheid
beter af te stemmen op bewoners. “T ijdens
het onderzoek brengen we bewoners, beleids
makers en zorg- en welzijnsprofessionals
met elkaar in contact. Want de praktijk leert
dat professionals in zorg en welzijn nogal
eens langs elkaar heen werken. Daardoor

CIJFERS EN GESPREKKEN | De gezondheidsmonitor van de GGD (zie kader) speelt een
belangrijke rol in het onderzoek. Deze database geeft een behoorlijk goed beeld van de
gezondheid in bepaalde buurten en dorpen.
Op basis daarvan kun je goed inschatten
waar kansen liggen en wat risico’s zijn. Daarnaast doet Viaa kwalitatief onderzoek door
middel van interviews. Daarbij is zowel het
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
als het lectoraat Zorg en Zingeving betrokken. Want als het gaat om het ondersteunen
van kwetsbare groepen, speelt zowel sociaal
werk als (medische) zorg een rol. “Onze onderzoekers gaan in gesprek met kwetsbare
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Marieke Jansen is projectleider Publieke
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‘VAAK WETEN
PROFESSIONALS NIET
GOED VAN ELKAAR WAT
ZE PRECIES DOEN’

18

bewoners en met de zorg- en welzijnsprofessionals in een buurt. De resultaten van die
gesprekken leggen we naast de cijfers van
de GGD. Zo krijgen we een goed beeld van de
behoeften van bewoners, de activiteiten die
er zijn, en de verbeterpunten. De gemeenten
ontvangen dat profiel ook. Zo zien ze wat
er speelt in – en geldt voor – de dorpen en
wijken.”
AANSLUITING VINDEN | Inmiddels zijn de
eerste interviews achter de rug. De onderzoekers spraken onder meer met bewoners
en zorg- en welzijnswerkers in De Krim (zie
kader), een van de dorpen in de gemeente
Hardenberg. “Wat je dan merkt, is dat kwetsbare mensen vooral behoefte hebben aan
ontmoeting. Ze moeten een reden hebben
om het huis uit te gaan. Het mooie is dat er
al heel veel georganiseerd wordt. De kunst

is vooral om te zorgen dat de activiteiten zo
toegankelijk mogelijk zijn.”
Verder viel in de gesprekken op dat zorg- en
welzijnsprofessionals veel beter in beeld
kregen waar de ander zich mee bezighoudt.
“We merken dat het enorm helpt als je de
verschillende partijen met elkaar aan tafel
zet, zoals thuiszorg, huisarts, fysiotherapeut
en welzijnswerker. Je hoort de ene professional dan tegen de andere zeggen: ‘Oh, doe jij
dát. Dan kan ik iemand met deze klachten
dus veel beter naar jóú doorverwijzen.’”
LERENDE OMGEVING | Na deze inventarisatierondes wordt er voor de gemeenten
in kwestie een plan van aanpak gemaakt,
in overleg met alle betrokkenen. Daarin
staat concreet hoe een gemeente bepaalde
beweegactiviteiten, of interventies waarvan bewegen een onderdeel is, verder kan

CENTRUM VOOR SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN UITGELICHT

Marcel Smid, vakspecialist sport bij
gemeente Hardenberg

‘DE KENNIS VAN GGD EN VIAA
HELPT ONS VERDER’
Marcel Smid houdt zich bezig met het coördineren van projecten rond sport en beweging in de gemeente Hardenberg.
Hij is vanuit de gemeente betrokken bij Samen in beweging.
“In het verleden heeft de gemeente Hardenberg een sportbeleid
gehad, maar tegenwoordig valt sport en beweging onder het
gezondheidsbeleid. Dat is een bewuste keuze: we kijken veel integraler naar dit soort thema’s. Voor ons is de vraag: hoe kunnen we
zaken zó aanpakken dat het de gezondheid van mensen ten goede
komt – in de breedste zin van het woord. De sociale omgeving is
daarin heel belangrijk. Als mensen deel uitmaken van een sociaal
netwerk, zoals een sportclub of een culturele vereniging, voelen
ze zich beter. Maar de ruimtelijke omgeving speelt ook mee. Als

ontwikkelen. De uitvoering daarvan wordt
nauwkeurig gemonitord. “Elk halfjaar kijken
we hoe het met de bewoners gaat. Zorgen de
activiteiten of interventies er daadwerkelijk
voor dat ze zich beter voelen, of moet het
anders?”
Minstens zo belangrijk zijn de interprofessio
nele leernetwerken die in het kader van het
onderzoek worden opgezet. “We willen naar
elkaars ervaringen luisteren en van elkaar
leren. Daarom brengen we alle betrokkenen
– van bewoners tot professionals – eens in de
zoveel tijd bij elkaar om over de activiteiten
te praten. Zo kunnen we samen bespreken
wat er goed gaat en waar nog verbetering
mogelijk is. Uiteindelijk hopen we dat deze
manier van werken voor iedereen de regel
wordt.”

je de buitenruimte aantrekkelijk maakt, zullen mensen sneller de
deur uitgaan om te bewegen. ”
“Het project Samen in beweging sluit goed aan bij deze visie op
sport, beweging en gezondheid. Er wordt heel breed gekeken wat
mensen helpt om de deur uit te komen. Mooi aan het project vind
ik dat het begint bij de bewoners en de professionals zélf. Samen
met hen bekijk je waar behoefte aan is, wat er al is aan activiteiten, wat er goed gaat en wat beter kan.”

Krim, een dorp in onze gemeente. Hier worden al veel activiteiten
georganiseerd, maar soms lopen zaken langs elkaar heen. En ondanks het ruime aanbod zijn er ook nog altijd kwetsbare mensen
die niet bereikt worden. Daar willen we iets aan doen. We gaan
kijken hoe we activiteiten beter op elkaar kunnen afstemmen en
hoe we kunnen zorgen dat professionals van elkaar weten wat ze
doen. En we proberen kwetsbare mensen beter bij activiteiten te
betrekken.”
“Voor ons heeft het echt meerwaarde om samen te werken met
de GGD en Viaa. Als gemeente hebben we natuurlijk niet alle kennis in huis. De GGD brengt deskundigheid in door het leveren van
cijfers. En Viaa helpt door het doen van diepte-interviews. Het is
ook goed dat de onderzoekers een neutrale partij vormen. Daardoor kunnen bewoners en professionals open en eerlijk vertellen
hoe ze tegen zaken aankijken.”

SAMEN IN BEWEGING MET
KWETSBARE BEWONERS
Een project van de Werkplaats Sociaal
Domein Zwolle (waarvan Viaa onderdeel
uitmaakt), GGD IJsselland, GGD Noorden Oost-Gelderland en de Academische
Werkplaats Publieke Gezondheid Agora,
samen met gemeenten en organisaties
op het vlak van zorg, welzijn en beweging.
OPDRACHTGEVER
ZonMw
PROJECTLEIDER
Marieke Jansen-van Vilsteren (GGD IJsselland)
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“We hebben gekozen om ons in dit onderzoek te richten op De

Viaa ONDERZOEKT NR 1

Individueel en collectief werken in
wijkteams

MEER OOG VOOR HET COLLECTIEVE

Sommige hulpvragen van buurtbewoners lenen zich beter voor
een collectieve dan een individuele
aanpak. Maar in de praktijk blijkt dat
voor wijkteams nog een hele kluif.
Wat houdt deze teams tegen om
collectief te werken? En wat kan hen
helpen om dit juist meer te doen?
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Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) van Hogeschool Viaa
trekt al geruime tijd op met de sociale
wijkteams uit Zwolle. Ze ontmoeten elkaar in de Werkplaats Sociaal Domein
regio Zwolle. Een van de activiteiten in
deze werkplaats is het bouwen aan een
‘leerinfrastructuur’ voor de sociale (wijk)teams. De gemeenten Ommen, Hardenberg, Zwolle en Steenwijkerland doen
hieraan mee. Teamleiders wisselen kennis
en ervaringen uit in regionale reflectiebijeenkomsten.
Daarnaast doet het CvSv jaarlijks onderzoek naar het functioneren van de (wijk)teams. Die onderzoeken worden uitgevoerd
door docent-onderzoekers en studenten
Sociaal Werk. Het levert gegevens op
waar alle wijkteams – maar ook docenten
en studenten – van kunnen leren. In dit
projectverhaal lichten we er een van deze
onderzoeken uit.

GEZAMENLIJKE HULP | Eerder onderzoek
in de werkplaats heeft al laten zien dat
sociale teams zich in de praktijk vooral
richten op individuele hulpvragen van bewoners. Maar ook dat ze graag meer collectief
zouden willen werken. Bijvoorbeeld door
bewoners met vergelijkbare hulpvragen gezamenlijk hulp te bieden. Of door beter gebruik te maken van bestaande collectieve
voorzieningen, zoals ontmoetingsplekken.
De sociale teams uit de regio Zwolle vroegen het CvSv om te onderzoeken hoe professionals in de wijkteams meer collectief
kunnen werken. Een van de professionals
uit de wijkteams, Ellen van Kampen, bood
aan om het onderzoek mee uit te voeren.
In 2018 en 2019 ging ze samen met drie
onderzoekers van Viaa aan het werk. Ook
studente Sociaal Werk Suzanne Boersma
deed mee.

WIJKTEAMS WILLEN MEER
VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN OM
COLLECTIEF TE WERKEN

AFBAKENING | Het onderzoek werd uitgevoerd met verschillende instrumenten:
literatuuronderzoek, verkennende en
verdiepende interviews en een focusgroep
gesprek. Het leverde in de eerste plaats een
betere afbakening op van het begrip ‘collectief werken’ door wijkteams.

CENTRUM VOOR SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN PROJECT

Onder collectief werken verstaan we:
Een aanpak van wijkteamprofessionals met drie
doelen:
• (Individuele) hulpvragen van inwoners
met elkaar verbinden, van waaruit een
collectief aanbod gevormd kan worden
(of waarbij op iets bestaands kan worden aangesloten).
• Aansluiting vinden op basisvoorzieningen in de wijk, preventie realiseren en/
of het bevorderen van het sociaal functioneren van inwoners, eventueel in hun
netwerk.
• Waar mogelijk: doorzien van systeem-,
maatschappelijke of samenlevingsvragen.
Verder kwamen uit het onderzoek de grootste struikelblokken voor collectief werken
naar boven. Wijkprofessionals gaven aan:
• dat ze een dusdanig grote individuele
caseload hebben dat ze eenvoudig niet de
tijd hebben om collectief te (leren) werken;

• dat ze zelf vooral opgeleid en ervaren
zijn in de individuele hulpverlening;
• dat de bewoners die ze helpen schroom
hebben om aan collectieve activiteiten
mee te doen.
Nog niet een op de vijf wijkteamprofessionals voelt zich competent om collectief te
werken. Ze zouden graag meer vaardigheden willen ontwikkelen om dat te doen.
GESPREKSMODEL | De onderzoekers ontwikkelden tot slot een gespreksmodel. Dit
biedt een goed handvat om met individuele
professionals door te praten over collectief
werken: Welke mogelijkheden gebruiken
deze professionals zélf om collectief te
werken? En waar zouden ze zich nog meer
op kunnen richten? Het model lijkt ook een
goed uitgangspunt voor een teamgesprek
over collectief werken. De complete rapportage van het onderzoek Collectief en individueel werken in balans: hoe werkt dat? vind je op
viaa.nl/publicaties.

COLLECTIEF EN INDIVIDUEEL WERKEN IN
BALANS: HOE WERKT DAT?
(Viaa) en de Sociale Wijkteams Zwolle
PROJECTLEIDER
Christel Teekman
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Een onderzoek van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Viaa ONDERZOEKT NR 1

Beter samenwerken rond echtscheidingen

KINDEREN OP DE SCHEIDSLIJN

De gemeente Zwolle zet zich al jaren
in om te voorkomen dat kinderen de
dupe worden van echtscheidingen.
Allerlei professionals – van jeugdwerkers tot advocaten – werken samen
om gezinnen te helpen. Viaa-onderzoeker Els Bos-de Groot ontwikkelde
een gedeelde visie voor én met deze
professionals, zodat ze dezelfde
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koers kunnen varen.

Scheidingen zijn vaak onplezierig, maar
de effecten zijn helemaal ernstig als het
vechtscheidingen worden en kinderen in
de knel komen. Niet alleen het scheidende
paar zelf, ook familieleden, vrienden en
professionele hulpverleners spelen een
rol in de manier waarop de scheiding verloopt. Soms escaleert dat zo dat kinderen
er schade door oplopen. Dat is merkbaar
aan de instroom in de jeugdhulpverlening,
waar veel kinderen te maken hebben met
complexe scheidingssituaties.
Helaas blijkt ook dat kinderen uit echtscheidingssituaties vaak op een lager
schoolniveau eindigen dan ze eigenlijk
zouden aankunnen. Ze hebben ook een
vergroot risico op het ontwikkelen van
depressies. En ze lopen meer kans dat hun
eigen relaties uitlopen op een scheiding.

ZWOLSE AANPAK | Een groot aantal Zwolse professionals heeft daarom de handen
ineengeslagen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen schade oplopen van
scheidingen. Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) is gevraagd
hierin te ondersteunen. Zwolle is al langer
bezig om aandacht te geven aan complexe
scheidingssituaties. In de afgelopen jaren
was er het project Uit elkaar, met elkaar en
waren er de leergemeenschappen ‘Van
preventie tot rechtspraak’. Daarnaast besloot de coalitie van de gemeente Zwolle in
2018 tot een ‘Zwolse aanpak’ om preventief
complexe echtscheidingen tegen te gaan.
Gemeente, jeugd- en gezinswerkers, gezinstherapeuten, advocaten, verloskundigen en andere specialisten: ze werken
al op allerlei manieren samen rond dit
thema. Een aantal van hen besloot om nog
een extra stap te zetten in de gezamenlijke
visievorming, door een ‘denktank’ op te
richten. Die denktank vroeg CvSv-onderzoeker Els Bos-de Groot om hen te ondersteunen.

VIAA DACHT MEE OVER EEN
VISIE OP DE OMGANG MET
ECHTSCHEIDINGSPROBLEMATIEK

GEDEELDE VISIE | Els pakte dat op twee
manieren aan. In de eerste plaats werkte
ze een tekst uit waarin de gedeelde visie

CENTRUM VOOR SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN PROJECT

Belangrijke elementen van de visie zijn:
• dat de relaties van het kind met beide
ouders centraal staan;
• dat andere relaties van het kind en het
gezin (zoals familie en vrienden) worden benut;
• dat er een de-escalerende aanpak wordt
gehanteerd door hulpverleners.
NAAR DE PRAKTIJK | De volgende stap
was het concreet uitwerken van de visie in

GEZONDE RELATIES, BETER
VOOR ZWOLLE
Een project van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (Viaa)
OPDRACHTGEVER
Gemeente Zwolle
PROJECTLEIDER
Els Bos-de Groot (Viaa)

de praktijk, samen met professionals die
bij deze gezinnen betrokken zijn. Daarvoor
zijn vanaf de tweede helft van 2019 zogenoemde ‘interprofessionele leergroepen’
ingericht. Het CvSv ondersteunt deze groepen vanuit de Werkplaats Sociaal Domein
Zwolle. In de interprofessionele leergroepen krijgt de visie handen en voeten, bijvoorbeeld in het gesprek over alledaagse
casuïstiek. Steeds meer professionals doen
hieraan mee. Samen vormen ze een leergemeenschap rond het thema ‘Gezonde
relaties, beter voor Zwolle’.
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van de professionals werd samengevat.
Ze deed dat door het afnemen van diepte
interviews. Samen met een aantal betrokkenen maakte ze een eerste concepttekst
van de visie, die bestaat uit vijf uitgangspunten voor de samenwerking rond scheidingen.
Deze visie legde ze vervolgens voor aan
een bredere groep professionals. Wat
volgde was een levendige discussie, goede
gesprekken, en brede instemming met de
gekozen uitgangspunten. De visie is inmiddels vastgelegd in de publicatie Gezonde
relaties, beter voor Zwolle van het CvSv.

Viaa ONDERZOEKT NR 1

Praktijkcentrum deelt best practices
van kerkelijke pioniersplekken

KERKSTICHTING MET EEN
GEREFORMEERD TINTJE

Naast de drie lectoraten biedt
Hogeschool Viaa ook onderdak aan
het Praktijkcentrum. In dit centrum
doen de opleidingen Theologie
van Viaa en van de Theologische
Universiteit Kampen onderzoek op de
grens van kerk en samenleving. Recent
is een groot onderzoek afgerond naar
het stichten van nieuwe gemeentes
binnen de Gereformeerde Kerken

24

vrijgemaakt (GKv).

Vanaf eind vorige eeuw is er in kerken
steeds meer aandacht voor het stichten
van nieuwe gemeentes. De focus ligt op
gebieden waar de kerk langzamerhand
verdwijnt. De GKv wilde graag weten welke
lessen deze ‘pioniersplekken’ hadden opgedaan. Wat waren best practices die de moeite
van het delen waard waren?
Daarnaast was men ook benieuwd hoe de
mensen in deze nieuwe gemeentes aankijken tegen het ‘gereformeerd-zijn’. Wat
betekent het in de praktijk van alledag als
je ‘gemeenschapsstichtende’ project een
gereformeerde kleur heeft?
BREDE CONTEXT | Om helder zicht te krijgen op de praktijk van gemeentestichting

van gereformeerde signatuur maakte het
Praktijkcentrum gebruik van een model
voor duurzame en innovatieve kerkplantingen. Dit model is ontwikkeld door Stefan
Paas, hoogleraar Missiologie aan de Vrije
Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen. In dit model plaatst Paas een
missionair project in zijn bredere context.
Het model kijkt niet alleen wat er gebeurt
met een pioniersteam, maar brengt ook de
omliggende kerken met hun middelen en
mogelijkheden in beeld.
In lijn met dit model hebben de onderzoekers breder gekeken dan alleen naar de
ontwikkeling van gemeentestichtingsprojecten in de GKv. Ze brachten ook in kaart
wat deze projecten losmaakten binnen de
regionale vergaderingen van het kerkverband. Het team gebruikte verschillende
onderzoeksmethoden, zoals een documentstudie, expertmeetings en interviews. Op
basis van deze onderzoeken en de theologische reflectie daarop zijn ‘geleerde lessen’
geformuleerd.
VAN STUDIE TOT GAME | Het project
leverde een hele reeks middelen op die
kerken kunnen gebruiken in het nadenken
over – en werken aan – gemeentestichting:
• Een documentstudie met de titel Gereformeerde identiteit: chocoladereep of -hagelslag?
• Een onderzoeksmodel en procesontwerp

PRAKTIJKCENTRUM PROJECT

voor kerken die werk willen maken van
missionaire kerkvernieuwing: Duurzaam
Innovatieve Kerken.
• Een praktijkstudie naar drie cases van
missionaire kerkvernieuwing. Deze
casestudies tonen interessante patronen
die zich voordoen in de drie bestuurslagen van het gereformeerde kerkstelstel
bij missionaire kerkvernieuwing.
• Een Kleine Gereformeerde Missionaire
Ecclesiologie (KGME), met daarin de eerste lessons learned. Dit product is bedoeld
om kerken (boven)lokaal te ondersteunen bij missionaire kerkvernieuwing.
VIA EEN GAME KUNNEN KERKEN DE
DILEMMA’S EN PARADOXEN VAN
KERKVERNIEUWING ERVAREN

• Een Missionaire Kerkvernieuwingsgame
(MKG). Deze game is het tweede lessons
learned-product. Spelers van de game ondergaan de dilemma’s en paradoxen van
missionaire kerkvernieuwing en kunnen
hun positie kiezen.

• Een webbased analysetool voor gemeenteleden en ambtsdragers. De tool
inventariseert hoe gedeeld en vanzelfsprekend het missionaire denken in
een kerkelijke gemeente eigenlijk is. Hij
geeft inzicht in de huidige en de gewenste werkelijkheid.
• Een gespreksleidraad Missionaire
Kerkvernieuwing. Deze leidraad helpt
gemeenteleden, kerkenraden en regionale vergaderingen bij het gesprek over
(boven)lokale missionaire kerkvernieuwingen.
• De website missionair.nl: een platform
voor uitwisseling van producten, ervaringen, inzichten, events en wat nog
meer kan bijdragen aan missionaire
kerkvernieuwing.
Daarnaast gaf dit project de aanzet voor
een promotieonderzoek aan de Theologische Universiteit Kampen. Dit onderzoek
draait om de plaats en functie van regionale vergaderingen binnen het kerkverband.
praktijkcentrum.org

IDENTITEIT EN PRAKTIJK VAN GEREFORMEERDE
GEMEENTESTICHTING
Een onderzoek van het Praktijkcentrum (Viaa) en de Theologische

OPDRACHTGEVER
Deputaatschap Aanvullende Steun Missionaire Projecten (GKv)
PROJECTLEIDER
Annemiek de Jonge (Viaa)
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Universiteit Kampen
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Viaa-lectoraten trekken op met
Universiteit voor Humanistiek

KENNIS EN KRACHTEN BUNDELEN

In hun onderzoek werken de lectoraten
van Hogeschool Viaa veelvuldig samen met
allerlei partijen. Niet alleen met professionals
uit het werkveld, maar ook met deskundigen
van andere kennisinstituten. Een belangrijke
partner is de Universiteit voor Humanistiek
in Utrecht. Drie hoogleraren vertellen hoe
ze aankijken tegen dit interprofessionele
contact met Viaa.
Hoogleraar Zorgethiek Carlo Leget kan
zich nog goed herinneren hoe hij – meer
dan tien jaar geleden – in contact kwam
met René van Leeuwen. In die tijd was Van
Leeuwen nog geen lector Zorg en Zingeving
aan Hogeschool Viaa. Sterker nog: het
lectoraat bestond niet eens. “Maar René deed
destijds een heel spannend onderzoek naar
de competenties van verpleegkundigen op
het vlak van zingeving”, vertelt Leget. “Dat
thema sprak mij ook aan. Zo is een prettig
contact ontstaan. We hebben bijvoorbeeld
samen geschreven aan het boek Zingeving in

26

zorg en welzijn, dat in 2016 uitkwam.”
GEZAMENLIJK ONDERZOEK | Het een leidde
tot het ander, want inmiddels werkt Leget
heel actief samen met het lectoraat Zorg en
Zingeving van Viaa. Legets leerstoel en het
Viaa-lectoraat doen samen met Hogeschool
Windesheim mee aan het Palliatief Landelijk
Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging

(PLOEG-3, zie ook pag. 70). “PLOEG-3 maakt
deel uit van een groter onderzoek”, vertelt
hij. “Dit derde onderdeel is erop gericht
om een verwijzingstool te maken voor
huisartsen en andere mensen in de eerste
lijn. Met die tool kunnen zij bepalen hoe ze
iemand kunnen doorverwijzen die rondloopt
met zingevingsvragen.”
Lectoraat en universiteit onderzoeken nu
hoe zo’n verwijzingstool eruit moet zien.
Daarvoor gaan onderzoekers van beide
instituten het veld in om interviews te doen
en gegevens op te halen. Volgens Leget heeft
het grote voordelen om zo’n onderzoek
samen te doen, omdat je allebei specifieke
kennis en kunde in huis hebt: “Viaa is heel
goed ingebed in de wereld van de zorg en het
lectoraat heeft veel kennis over spirituele
zorg. En aan onze kant hebben we veel
kennis over zorgethiek en – specifiek – over
geestelijke verzorging. We vullen elkaar
dus aan. Maar het is ook leuk om samen te
werken! Bovendien stimuleert de overheid
die samenwerking, waardoor er sneller geld
beschikbaar is voor onderzoek.”

CARLO LEGET: ‘WE VULLEN
ELKAAR AAN EN HET IS OOK
LÉÚK OM SAMEN TE WERKEN’

LECTORATEN SAMENWERKING

CARLO LEGET (1964) is hoogleraar Zorgethiek
en bijzonder hoogleraar ‘Zingeving en ethiek in de
palliatieve zorg’ aan de Universiteit voor Humanistiek.

MARGO TRAPPENBURG (1962) is bijzonder
hoogleraar ‘Grondslagen van het maatschappelijk werk’
aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast geeft
ze les aan de Universiteit Utrecht, als hoofddocent
Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

GERT BIESTA (1957) is bijzonder hoogleraar
‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding
en vorming’ aan de Universiteit voor Humanistiek.
Education aan de Ierse Maynooth University. (Foto Nivoz)
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Daarnaast werkt hij onder meer als hoogleraar Public
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LINKEN LEGGEN | Ook het Centrum
voor Samenlevingsvraagstukken (het
Viaa-lectoraat dat verbonden is aan de
Academie Social Work en Theologie) heeft
nauwe banden met de Universiteit voor
Humanistiek. Bijzonder hoogleraar Margo
Trappenburg houdt zich aan de universiteit
bezig met sociaal werk. Ze vertelt: “Nog
voordat ik hier kwam werken, was ik
tweede promotor van Viaa-onderzoekster
Femmianne Bredewold. Zij heeft een
mooi onderzoek gedaan naar het contact
tussen mensen met een verstandelijke of
psychiatrische achtergrond en hun buren.
Femmianne werkt inmiddels aan onze
universiteit en doet nu vanaf deze plek
onderzoek samen met Viaa. Ze werkte
bijvoorbeeld mee aan een follow-up van haar
promotieonderzoek. Daarin keken Viaa en
onze universiteit hoe weerbare en kwetsbare

mensen elkaar konden ontmoeten in veilige
buurtprojecten. Bij de presentatie van dat
onderzoek heb ik een lezing gehouden in
Zwolle. Zo komen Viaa en ik elkaar telkens
tegen.”
EIGEN KARAKTER | Universiteit en
hogeschool hebben elk een eigen karakter
en focus. Juist dat maakt de samenwerking
zo interessant, denkt Trappenburg: “Een
hogeschool zoals Viaa is primair gericht
op de praktijk en het werkveld, terwijl wij
iets meer ruimte hebben voor de theorie.
Als wij een onderzoek in het veld willen
doen, kan Viaa dus heel goed meehelpen als
bemiddelaar of samenwerkingspartner. En
andersom is het voor Viaa interessant dat de
universiteit vaak meer tijd heeft om dieper
in een thema te duiken.”
De komende jaren kruipen Trappenburgs

LECTORATEN SAMENWERKING

MARGO TRAPPENBURG:
‘VIAA HEEFT KORTE
LIJNTJES MET DE
PRAKTIJK, TERWIJL WIJ
MEER TIJD HEBBEN VOOR
DE THEORIE’
MUURTJES NEERHALEN | Tussen het Viaalectoraat Goede Onderwijspraktijken en
de leerstoel van pedagoog Gert Biesta aan
de universiteit ligt nog geen vaste link.
Maar dat lijkt een kwestie van tijd, want
de twee delen veel interesses. Biesta dacht
bijvoorbeeld mee in de startfase van het
project Kunst in Leren (zie pag. 34). Daarin
experimenteerde het lectoraat van Viaa met
nieuwe vormen voor kunsteducatie. Biesta’s
visie op kunstonderwijs was een belangrijke
theoretische bouwsteen voor dit project.
De pedagoog is een groot voorstander van
het neerhalen van de muurtjes tussen
universiteit en hogeschool. Sterker nog: in
Groot-Brittannië, het land waar hij woont,

bestaat het verschil tussen universiteit en
hogeschool helemaal niet. “Volgens mij is
dat scherpe onderscheid ook kunstmatig
en typisch Nederlands. Dat geldt ook voor
het onderscheid dat gemaakt wordt tussen
fundamenteel onderzoek aan de universiteit
en praktijkgericht onderzoek aan de
hogeschool. Ik denk dat álle onderzoek
gericht moet zijn op de praktijk – in mijn
geval de onderwijspraktijk. Hogeschool
en universiteit kunnen elkaar helpen door
te delen waar ze mee bezig zijn en door
te kijken hoe ze samen thema’s scherper
in beeld kunnen krijgen. En dat is een
tweerichtingsverkeer.”
PEDAGOGIEK IN PRAKTIJK | Biesta staat dan
ook open voor een breder contact met Viaa,
als de gelegenheid zich voordoet. Hij heeft al
een mooi thema om samen aan te werken:
de pedagogische dimensie van onderwijs.
“Het onderwijsbeleid in Nederland is sterk
gericht op het produceren van opbrengsten
die gemeten kunnen worden. Maar
onderwijs is zoveel meer. Het gaat erom dat
mensen elkaar ontmoeten en dat ze elkaar
helpen om goed te leven. Die pedagogische
kant moet niet uit beeld raken. Want juist op
dat vlak doen leerkrachten heel belangrijke
dingen.”

GERT BIESTA: ‘HET
SCHERPE ONDERSCHEID
TUSSEN UNIVERSITEIT
EN HOGESCHOOL IS
TYPISCH NEDERLANDS’
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leerstoel en het Centrum voor Samen
levingsvraagstukken nog dichter naar elkaar
toe, want Viaa wordt een van de financiers
van de leerstoel. “We verkennen nu hoe we
de samenwerking in een iets structurelere
vorm kunnen gieten. Dat kan op allerlei
manieren, klein en groot. Bijvoorbeeld door
het vormen van een denktankje rond een
onderzoek, het lezen van elkaars stukken,
het meelezen van scripties of het samen
schrijven van een artikel. Door samen op
te trekken in een onderzoek, of door een
adviesrol bij elkaars instellingen.”

Viaa ONDERZOEKT NR 1

7 vragen aan Ingrid Paalman – lector
Goede Onderwijspraktijken

‘ONS LECTORAAT KAN EEN
VLIEGWIEL ZIJN VOOR INNOVATIE’

Ingrid Paalman
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Begin september 2019 maakte Ingrid Paalman (1971) haar debuut als lector Goede Onderwijspraktijken aan Viaa. Als docent
en onderzoeker werkt ze al jaren aan innovatie in het onderwijs. Want het mag best wat creatiever in de klas: “Ik houd
ervan om buiten de paadjes te wandelen.”
WAT HEEFT JE OP DEZE PLEK GEBRACHT?
“Ik ben mijn studieloopbaan helemaal niet begonnen met onderwijs, maar met journalistiek. Maar tijdens een zomerkamp in de
VS – waar ik als vrijwilliger werkte – bracht een onderwijzer me
op andere ideeën. Hij zei: ‘Ik snap niet dat jij niet in het onderwijs
zit. Ik daag je uit om van studie te switchen.’ En ik dacht: volgens
mij heb je nog gelijk ook! Ik ben overgestapt naar de pabo en
daar heb ik geen dag spijt van gehad. Onderwijs past veel beter
bij me.
Ik heb jarenlang zelf voor de klas gestaan. Ook toen ik al lang
werkzaam was op het hbo, heb ik nog regelmatig ingevallen op
de basisschool. Ik vind het mooi om in de praktijk bezig te zijn.
Tegelijkertijd wil ik graag nadenken over de manier waarop je je
handelen verantwoordt en fundeert. Ik ben negen jaar werkzaam
geweest binnen de pabo en de masters van Windesheim, onder
meer als hoofddocent. Daar heb ik me volop beziggehouden met
curriculumontwikkeling, innovatie en het begeleiden van teams.
Toen de vacature voor lector Goede Onderwijspraktijken voorbijkwam, dacht ik: dat is een mooie nieuwe stap! En nu zit ik hier.”
JE BENT BIJNA KLAAR MET JE PROMOTIEONDERZOEK.
WAAR GAAT DAT OVER?
“Ik doe onderzoek naar het thema ‘Leiderschap voor leren’. Kort
gezegd: welke rol kan het thema ‘leiderschap’ spelen in de professionele identiteit van een (aankomend) leerkracht? Je professionaliteit begint altijd vanuit de persoon. Je ziet regelmatig dat
beginnende leerkrachten bijna verdrinken in alles wat er op hen
afkomt. Ik probeer te ontdekken hoe je hen steviger kunt maken.

‘VERBINDING IS DE KERN VAN
LEREN: DAT JE ELKAAR ONTMOET
EN SAMEN OP ZOEK GAAT’
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Hoe kun je leiderschap en persoonlijkheid op
een goede manier met elkaar combineren?
En dan bedoel ik geen leiderschap in de zin
van ‘de baas zijn’, maar: weten wie je bent als
leraar en voor jezelf durven opkomen. Dat
thema past uitstekend bij de onderwerpen
waar we in dit lectoraat mee bezig zijn: het
‘persoonlijk meesterschap’ en de ‘goede onderwijspraktijken’ die daarop aansluiten.”
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WAT IS JE GROOTSTE UITDAGING ALS
LECTOR?
“Er bestaan verschillende beelden van wat
een lector is en doet. Ik wil een nabije lector
zijn. Ik heb de mogelijkheid gehad om veel
te leren, te ontwikkelen en te onderzoeken.
Dat wil ik graag delen met de opleiding, met
het werkveld en met collega’s. Maar ik wil
niet als een olifant door de porseleinkast
stampen, alsof ik alles weet. Voor mij is
verbinding een sleutelwoord. Ik wil mensen
ontmoeten, horen wat hun vraagstukken
zijn en samen oplossingen bedenken. Ik
vind het belangrijk dat de stem van íédereen
gehoord wordt – ook die van de student en de
leerling.”
WELKE ONTWIKKELING IS VAN GROTE
INVLOED OP JOUW VAKGEBIED?
“Het huidige tekort aan leraren heeft natuurlijk heel veel invloed op het onderwijs. Maar
wat volgens mij grote invloed zou móéten
hebben, is de ontwikkeling van de leerkracht
zélf en de manier waarop hij of zij naar
kinderen kijkt. Ik pleit ervoor dat we in het
onderwijs véél creatiever met kinderen omgaan. Vaak kiezen we nog voor traditionele
manieren van lesgeven. Ik wil op zoek naar
nieuwe, creatievere manieren om kinderen
uit te dagen. Met ons lectoraat mogen we
daar ruimte voor creëren. Ons werk kan een
vliegwiel zijn voor innovatie.”
WAT IS DE KERN VAN GOED ONDERWIJS?
“Volgens mij gaat het erom dat je het hart
weet te raken. Weet je een leerling te prik-

kelen tot verwondering, zodat zo’n leerling
ook echt wíl leren? Voor de meeste leraren is
dát waarom ze ooit voor de klas zijn gegaan.
Maar soms zijn de motivatie en de visie ondergesneeuwd door de werkdruk. Ik hoop dat
we opnieuw kunnen ontdekken waardoor
leerkrachten en leerlingen geraakt worden.
Als we verbinding maken met het hart, kunnen we mooie dingen bereiken. Ik weet zeker
dat (aankomend) leerkrachten daar veel
energie van krijgen. We moeten datgene doen
waar we met hart en ziel in geloven.”
AAN WIE NEEM JE EEN VOORBEELD?
“Ik heb enorm veel bewondering voor Russell
Quaglia, een onderwijsdeskundige. Hij is al
jaren bezig met de vraag wat leerlingen – en
in bredere zin: mensen – nodig hebben om
succesvol te zijn in de maatschappij. Hoe
richt je het onderwijs zó in dat leerlingen
hun stem voluit kunnen laten horen en betekenisvol kunnen leren? Daarin heb ik veel
van hem geleerd. En daarnaast is het denken
van Brené Brown heel belangrijk voor me. Ze
heeft geschreven over thema’s als kwetsbaarheid, schaamte, hoop en moed. Van haar leer
ik hoe je kinderen een plek kunt bieden waar
ze écht zichzelf mogen zijn.”
WELKE VRAAG IN JOUW LEVEN LAAT JE
NIET LOS?
“Dat is: hoe kunnen we in onze maatschappij
de ruimte maken om van en met elkaar te leren? Om de ander te laten zijn wie hij of zij is,
en te kijken wat hij je kan bijbrengen. Ik zeg
het weleens voor de grap tegen studenten:
kun jij net zo goed met de vuilnisman omgaan als met je medestudenten? Want zo zou
het moeten zijn. Vaak hebben we onze oordelen al klaar, maar die staan het ontmoeten
en leren van elkaar in de weg. Ik ben soms
verbaasd over de macht die we over elkaar
uitoefenen. Gunnen we elkaar écht een plek
in onze samenleving? Want iedereen is van
betekenis in onze maatschappij en verdient
aandacht en kansen.”

GOEDE ONDERWIJSPRAKTIJKEN PORTRET

2X GOEDE ONDERWIJSPRAKTIJKEN
Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken is verbonden
aan de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa. Dit
lectoraat doet onderzoek naar de volgende thema’s:
• DE PERSOON VAN DE LEERKRACHT
Hiermee bedoelen we dat de leerkracht persoonlijk
meesterschap mag én kan ontwikkelen.
• HET HANDELEN VAN DE LEERKRACHT
We kijken naar de manier waarop de leerkracht vanuit dit
persoonlijk meesterschap handelt, besluiten neemt en de
wereld tegemoet treedt. Heel concreet, maar altijd betekenisvol en gefundeerd in de context. De persoon en het
handelen sámen resulteren in goede onderwijspraktijken.
Sleutelwoorden in het onderzoek zijn onder meer student

‘WEET JE EEN LEERLING
TE PRIKKELEN TOT
VERWONDERING, ZODAT HIJ
OF ZIJ ECHT WÍL LEREN?’
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voice, leiderschap en persoonlijk meesterschap.
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Een nieuwe kijk op
kunstonderwijs
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KUNST IN LEREN

35

GOEDE ONDERWIJSPRAKTIJKEN UITGELICHT

Viaa ONDERZOEKT NR 1

Met kunsteducatie kun je de nieuwsgierigheid en scheppingskracht van kinderen aanboren. Tenminste: als de kunstles vérder gaat
dan het maken van standaardwerkjes. In het
onderzoeksproject Kunst in Leren deed het
lectoraat Goede Onderwijspraktijken ervaring
op met nieuwe vormen van kunsteducatie.
Voormalig opleidingsdirecteur Jaap Modderman van Viaa’s Educatieve Academie was
de man die aan de start stond van Kunst in
Leren. Hij had bij zijn kinderen gezien dat de
eigenheid en speelsheid van leerlingen in
ons onderwijs vaak eerder beperkt dan gestimuleerd wordt. Het basisonderwijs is sterk
gericht op kennis en kunde, op meetbare
resultaten. Voor de vorming van kinderen tot
authentieke volwassenen is minder ruimte.
Kon dat niet anders?
Modderman nam het initiatief om in de
praktijk te onderzoeken welke rol kunst
onderwijs kon spelen in deze vorming. Met
drama, beeldende vorming en andere kunstvormen kun je kinderen immers prikkelen
om zichzelf te ontdekken, grenzen over te

gaan en nieuwe wegen te zoeken. Zo kun
je actief werken aan de persoonlijkheid en
talenten van kinderen. Maar daarvoor moet
er wel wat veranderen aan het kunstonderwijs in de klas.
Daarmee was het onderzoeksproject Kunst
in Leren geboren: een zoektocht naar nieuwe
vormen van kunsteducatie. Als onderzoeksmethode werd gekozen voor actieonderzoek,
een aanpak die research en actie combineert. Onderzoek in de praktijk dus, met
mensen uit die praktijk.
PERSOONSVORMING | Het onderzoeksproject ging in het voorjaar van 2016 van
start als een samenwerking van Hogeschool
Viaa en de Katholieke Pabo Zwolle. De officiële doelstelling was om te kijken hoe
kunsteducatie een bijdrage kon leveren aan
de persoonsvorming van leerlingen in het
basisonderwijs. Dat plan werd opgeknipt in
een aantal subdoelen. Eén: het ontwikkelen
van een nieuw en fris onderwijsconcept voor
kunstonderwijs. Twee: het ontwerpen van
leerkrachtcompetenties die dit concept zou-
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LUDIE GOOTJES: ‘KUNST IN
LEREN MOTIVEERT JE OM
ZÉLF OP ONDERZOEK UIT
TE GAAN’

GOEDE ONDERWIJSPRAKTIJKEN UITGELICHT

HET ONTWERPMODEL
De spil van het onderzoeksproject Kunst in Leren is het ontwerpmodel voor authentieke
kunsteducatie van Emiel Heijnen.
Met het ontwerpmodel van Heijnen kun je concrete lessen of projecten bedenken die
starten bij het eigen initiatief en de beleving van kinderen. Volgens dit model gaat het bij
authentieke kunsteducatie om drie thema’s:
• de leefwereld van de leerling,
• de professionele kunst en
• de sociaal-culturele context waaruit de kunst ontstaat of waarop de kunst reageert.
In zijn model presenteert Heijnen deze thema’s als cirkels die elkaar deels overlappen.
Het raakvlak – het hart van de cirkel – is de plek waar je concrete projecten ontwerpt. Zo’n
kunstopdracht raakt dus aan de dichtbije leefwereld van het kind, de bredere wereld om

den ondersteunen. Drie: het doen van pilots
om dit onderwijsconcept uit te proberen en
bij te schaven. Vier: het maken van een module cultuuronderwijs voor de pabo, om studenten en leerkrachten op te leiden in deze
nieuwe manier van kunsteducatie. En vijf:
het delen van al deze kennis met anderen.
Projectleider Ludie Gootjes-Klamer hoefde
gelukkig niet bij nul te beginnen. “Er lag
al een prachtig ontwerpmodel van Emiel
Heijnen, lector Kunsteducatie (zie kader).
Met dit model kun je relatief gemakkelijk
kunstlessen of -projecten ontwikkelen waarin plek is voor eigen initiatief, interesses en
meningen van leerlingen. Heijnen had dit al
uitgeprobeerd in het voortgezet onderwijs,
met succes. Wij hebben dat gedaan in het
basisonderwijs. De kern van het model is
dat je de leefwereld van het kind in contact
brengt met de professionele kunst én met de
sociaal-culturele context waar de kunst op
reageert. Zo creëer je kunstprojecten waarin
van álles naar boven komt.”
MEER RUIMTE VOOR CREATIVITEIT | Arco
van Diggele kan daarover meepraten. Hij is

directeur aan Het Speelwerk, een gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs
in Zwolle. Dit was een van de pilotscholen
die meededen aan Kunst in Leren. Arco’s
team ging samen met studenten van Viaa
en cultuuraanbieders uit Zwolle aan de slag
om twee kunstprojecten op te zetten. Het
model van Emiel Heijnen was daarbij het
uitgangspunt. In het eerste project stond de
vraag centraal hoe je een vluchteling kon
verwelkomen in Nederland. In het tweede
project draaide het om de vraag hoe je een
ander ervan kunt overtuigen dat je dingen
kunt hergebruiken.
“Op onze school hadden we al wel talentenmiddagen waar leerlingen konden kiezen uit
een aanbod aan workshops”, vertelt Arco.
“Die werden gegeven door kunstvakdocenten, met hulp van ons team en ouders. We
vonden zelf dat we daarmee best goed bezig
waren. Kinderen leerden bijvoorbeeld graffiti
spuiten, naaien, judo en dans. Maar tijdens
de pilot van Kunst in Leren zagen we dat we
nog véél meer ruimte konden maken voor de
eigen creativiteit en verbeeldingskracht van
leerlingen.”
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hem heen én de professionele kunst.
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ARCO VAN DIGGELE:
‘WE KUNNEN VEEL MEER
RUIMTE MAKEN VOOR DE
VERBEELDINGSKRACHT’
VORMEND PROCES | Als voorbeeld noemt
Arco het project rond de vluchtelingen: “In
dat project mochten leerlingen helemaal
zélf bedenken hoe ze een vluchteling wilden verwelkomen, of dat nu via muziek,
dans, theater of wat dan ook was. Dus niet
een dans áánleren, maar er zelf één bedenken. En ook bedenken hoe je je boodschap
kunt overbrengen. Dat is een proces van
beginnen, uitproberen, bijstellen, nieuwe
ideeën opdoen, en weer aanpassen. De
leerlingen werden daarin begeleid door de
leerkracht en door een kunstenaar, maar
kregen alle vrijheid. Die manier van werken
is zó vormend. Onze leerkrachten waren
onder de indruk van datgene waar kinderen
mee kwamen: hun verbeelding, de samenwerking en het resultaat.”
Datzelfde zag Ludie ook op andere pilotscholen gebeuren. “Soms raakte het docenten echt dat kinderen die zich anders
amper lieten zien, nu opeens de mooiste
dingen maakten. Als je leerlingen de vrijheid geeft, sta je verbaasd van wat ze kunnen. Ze zijn vaak heel gemotiveerd als ze
zelf mogen bepalen wat ze willen maken.”
De studenten die het keuzeprofiel Kunstzinnige Oriëntatie aan de pabo volgen, merken
dat ook (zie kader). Ludie: “Deze studenten
gebruiken het ontwerpmodel van Heijnen

om een kunstproject te ontwerpen en uit
te voeren. Een studente vroeg de leerlingen
bijvoorbeeld om een bijbelverhaal te vertellen zonder woorden. Ze was helemaal verrast dat kinderen binnen de kortste keren
een complete film of een toneelstuk maken.
Kinderen ontdekken dat ze een bron in zich
hebben die ze kunnen gebruiken om iets
nieuws te creëren.”
HET EFFECT VAN ACTIEONDERZOEK |
Tijdens de pilots op de vier scholen onderzocht het lectoraat hoe leerlingen, studenten en docenten reageerden op deze nieuwe
vorm van kunstonderwijs. De kinderen op
de basisscholen bleken heel enthousiast en
gemotiveerd om op deze manier te werken.
Ze zagen ook zelf dat het resultaat opleverde: dat ze mooie dingen maakten en zich
ontwikkelden. Ze leerden veel over kunst
en ontdekten dat kunst zoveel méér is.
Studenten en docenten waren vaak onder
de indruk van wat er gebeurde en ervoeren
de meerwaarde van deze manier van werken. Tegelijk vonden ze het soms lastig om
met het ontwerpmodel van Emiel Heijnen
te werken. Vooral de vraag hoe je in een
project goed aansluit bij de wereld van de
kunst(enaar) kwam vaker terug.

GOEDE ONDERWIJSPRAKTIJKEN UITGELICHT

Een van de opbrengsten van het onderzoeksproject is het
profiel Kunstzinnige Oriëntatie. Pabostudenten die dit profiel
kiezen, ontwikkelen voor hun meesterproef een kunstzinnig
onderwijsleerarrangement. Zoals studente Deborah Langeler.
Met veertien leerlingen van Prisma, een basisschool voor speciaal
onderwijs in Kampen, werkte Deborah aan een kunstproject over
recycling. Ze gebruikte het ontwerpmodel van Heijnen om het project
te ontwikkelen. De kinderen leerden eerst meer over de impact
van afval op onze wereld. Daarna ontdekten ze – aan de hand van
voorbeelden van kunstenaars – welke kunstzinnige mogelijkheden je
allemaal met afval hebt. En uiteindelijk mochten ze zelf aan het werk
met de opdracht: ‘Hoe kunnen we afval opnieuw gebruiken?’
De leerlingen gingen in groepjes van vier of vijf aan de slag. Dat
resulteerde in allerlei mooie initiatieven. “Eén groep bedacht
bijvoorbeeld een muziekschool”, vertelt Deborah. “De ene leerling
maakte dan de instrumenten, terwijl de andere de kleding voor de
band maakte en weer een ander de muziek schreef. Iedereen kon
doen waar hij of zij goed in was. Af en toe gaf ik een tip, zodat ze
groeiden in hun vaardigheden.”
Leerlingen haalden ook afval van buiten voor hun kunstwerken. “Ze
waren verbaasd over al het afval buiten. Ze bedachten ideeën om het
te scheiden en ze ontdekten wat je er voor moois van kunt maken.”
Het viel Deborah en de kinderen zelf op dat ze tot veel meer
in staat waren dan gedacht. “Ik werd positief verrast door hun
vindingrijkheid. Ik heb nooit volledig durven vertrouwen op het eigen
kunnen van de leerlingen, maar tijdens deze vrije projecten word je
daar gewoon toe gedwongen. Het is bijzonder om te zien wat voor
leerklimaat er dan in de klas ontstaat. Die stralende koppies hoop ik
nog vaak te zien.”
Vanaf 2020 is het profiel Kunstzinnige Oriëntatie ook te volgen
voor leerkrachten basisonderwijs. Voor info: l.gootjes@viaa.nl.

KUNST IN LEREN
Een onderzoek van het lectoraat Goede
Onderwijspraktijken (Viaa) en Katholieke Pabo Zwolle
OPDRACHTGEVER
Radiant Lerarenopleidingen
PROJECTLEIDER
Ludie Gootjes-Klamer (Viaa)

Op basis van de uitslagen heeft onderzoeker Marjon Buning, een studente
van ArtEZ, een toelichting bij het ontwerpmodel van Heijnen geschreven.
Dat helpt docenten en studenten om
heel praktisch met het model aan de
slag te gaan en zelf kunstlessen en
-projecten te ontwerpen.
IN ONDERWIJS EN WERKVELD |
Viaa heeft de theorie van Emiel
Heijnen en de ervaringen van de pilots
verwerkt in het praktijkboek Kunst
in Leren. Met dit werkboek kunnen
pabo-opleidingen en basisscholen
zelf aan de slag met deze vorm van
kunstonderwijs. In het boek is ook
aandacht voor de theorieën van pedagoog Gert Biesta, wiens ideeën een
goede basis vormen voor authentiek
kunstonderwijs. Zelf gebruikt Viaa het
werkboek in het profiel Kunstzinnige
Oriëntatie, dat tijdens Kunst in Leren
ontwikkeld is.
Daarnaast delen Ludie en anderen
de best practices uit het project met
collega’s uit het werkveld. Tijdens
workshops voor onder meer Radiant
Lerarenopleidingen (pabo-docenten)
en voor Rijnbrink (cultuuraanbieders
en Interne Cultuur Coördinatoren) was
er veel interesse voor Kunst in Leren.
“Het mooie van dit onderzoeksproject
is dat de uitkomsten meteen toepasbaar zijn”, vindt Ludie. “Het praktijkboek zet je aan om zélf op onderzoek
uit te gaan. Om kunstprojecten te
ontwikkelen, daarvan te leren, dingen
aan te passen, en weer nieuwe projecten op te zetten. Het levert betekenisvolle lessen op die vormend zijn voor
kinderen.”
Kunst in Leren is te bestellen op
viaa.nl/webshop (klik op ‘artikelen’).
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Omgaan met diversiteit in de klas

VLOGGEN OVER DE VERSCHILLEN

De diversiteit in Nederland is
de afgelopen decennia sterk
toegenomen. Dat ervaren
pabostudenten ook voor de klas. Een
serie van zeven vlogs helpt hen om
zich voor te bereiden op de omgang
met die veelkleurigheid.
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Tijdens een les op je stageschool spreek je
Ahmed aan omdat hij steeds zit te fluisteren met zijn buurman. Maar tot je schrik
stampt hij boos de klas uit. Een rare reactie? Niet als je beseft dat hij is opgegroeid
in een schaamtecultuur. Daarin is het een
vernedering als je in het openbaar terechtgewezen wordt. Misschien had je hem beter
na de les bij je kunnen roepen. Maar ja, is
dat geen ongelijke behandeling?
Het is een van de situaties die je als stage
student kunt tegenkomen. Hoe ga je daarmee om? Als aankomend professional
neem je natuurlijk je eigen bagage mee: je
wereldbeschouwing en je identiteit. Dat is
mooi, want dat is vaak een drijvende kracht
in je werk. Maar je eigen kijk op de zaak
kan botsen met de praktijk. Soms stuit je
op vragen waar je je geen raad mee weet.
ALS HET SCHUURT | In het onderzoek
Omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit
gingen het Viaa-lectoraat Goede Onderwijs
praktijken en de Christelijke Hogeschool

Ede aan het werk met het thema diversiteit.
De kernvraag was in hoeverre studenten
nu echt spanning ervaren rond culturele,
religieuze en seksuele diversiteit. In welke
klassensituaties merk je dat het ‘schuurt’?
De onderzoekers bevroegen zowel studenten als hun begeleiders. Beide groepen
gaven aan dat omgang met diversiteit echt
een thema is. Als heikele punten werden
onder meer het omgaan met culturele en
godsdienstige verschillen, het geven van
seksuele voorlichting en het omgaan met
rouw genoemd.

IN DE KLAS BOTS JE SOMS OP VRAGEN
WAAR JE JE GEEN RAAD MEE WEET

RAKE BEELDEN | Om deze thema’s bespreekbaar te maken met pabostudenten,
ontwikkelden de onderzoekers zeven vlogs.
In deze video’s wordt steeds één concrete
casus in de klas in beeld gebracht (zie kader). Bij het kijken voel je de spanning: hier
wordt een lastig punt geraakt.
In een speciale kijkwijzer krijgen de studenten een toelichting. Wat gebeurt hier en
hoe komt dat? De kijkwijzer benoemt hoe je
als leerkracht pedagogisch kunt reageren.
En daarnaast geeft de wijzer een aantal
discussiepunten. Zo kunnen studenten verkennen wat deze casus met hen doet – en
groeien in hun persoonlijk meesterschap.

GOEDE ONDERWIJSPRAKTIJKEN PROJECT

7 VLOGS
RYAN KIJKT AF | Als Ryan betrapt wordt op spieken, loopt hij boos de klas
1

uit. Hier speelt het verschil tussen een boete- en een schaamtecultuur. Hoe
ga je daarmee om?

2

IS DE MEESTER SINGLE? | Meester is homo, maar werkt op een
conservatieve school. Hoe bespreek je wat de school vindt en wat jij zélf als
leraar vindt?
VAN GOD LOS | Kinderen zitten op een christelijke school, maar hun

3

atheïstische ouders zeggen thuis dat ‘God flauwekul is’. Hoe laat je merken
waar de school voor staat?
4. RUCHIR DOET NIET MEE | Ruchir mag van de andere kinderen niet

4

meespelen. Wat is een goede manier om met discriminatie en pesten om
te gaan?
ZEG MAAR TOM | Studente Lisa gaat voortaan als jongen door het

5

leven. Hoe geef je vorm aan het gesprek over gevoelige vragen rond
genderdysforie?
AYTANA BLIJFT NA | Aytana’s ouders zijn gescheiden en ze moet naar

6

haar moeder, terwijl ze naar haar vader wil. Wat kun je doen om haar te
troosten – en waar eindigt je taak als docent?
IK WIL OOK VRIJ | Ryan heeft vrij vanwege het Suikerfeest. Dat willen de
andere kinderen ook wel. Hoe spreek je over de omgang van de school met
identiteit?

OMGAAN MET LEVENSBESCHOUWELIJKE
DIVERSITEIT
Een onderzoek van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken (Viaa)
en Christelijke Hogeschool Ede
OPDRACHTGEVER
Radiant Lerarenopleidingen
PROJECTLEIDER
Tamme Spoelstra (Viaa)
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Onderzoek naar dilemma’s
van bestuurders

TWIJFELS OP TAFEL

Bestuurders uit onderwijs, zorg en
welzijn krijgen te maken met grote
dilemma’s. Hoe gaan ze daarmee
om? En wat kunnen ze leren van
collega’s uit andere sectoren? Viaaonderzoekers brachten het in kaart,
in samenwerking met twee andere
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hogescholen.

Een lastig vraagstuk uit de praktijk van
alledag? Daar hoeven de meeste schoolbestuurders niet lang over na te denken.
“Vanuit het oogpunt van concurrentie moet
ik vooral aan het belang van mijn eigen
scholen denken. Maar is dat ook het beste
voor de leerlingen in mijn stad?”, vertelt de
een. En een ander zegt: “Aan de ene kant
zie ik dat mijn leraren bijgeschoold moeten
worden om het onderwijs van deze tijd te
kunnen geven. Maar aan de andere kant zie
ik dat een hogere werkdruk tot uitval kan
leiden.”
Simpelweg kiezen voor de ene of de andere
kant is er niet bij. En een gulden middenweg is er lang niet altijd. Het kost bestuurders vaak heel wat hoofdbrekens. Reden
voor het lectoraat Goede Onderwijspraktijken om het omgaan met zulke dilemma’s
onder de loep te nemen.
HERKENBARE THEMA’S | Het lectoraat
startte zijn onderzoek met de basisvraag:

wat zijn nu eigenlijk dilemma’s waar bestuurders mee worstelen? De onderzoekers gingen daarvoor om de tafel met zes
bestuurders. In drie sessies vroegen ze
deze mensen om dilemma’s uit hun werk
te noemen. Bestuurders gaven heel uiteenlopende voorbeelden, maar een aantal
thema’s kwam steeds terug. Zoals: Moet
je als bestuurder nu ruimte bieden of juist
sturen? Authentiek zijn of een rol spelen?
En hoe ga je om met de humane versus de
systemische kant van het werk?

MOET JE RUIMTE BIEDEN OF
STUREN? KIES JE VOOR AMBITIE
OF PRAGMATISME?

In het denken over zulke dilemma’s lijken
vooral het zelfbeeld en de taakopvatting van
de bestuurder een grote rol te spelen. Het
zelfbeeld, omdat bestuurders bij ingewikkelde vragen geconfronteerd worden met
de vraag wie ze nu eigenlijk zijn als bestuurder. En de taakopvatting, omdat ze zich
afvragen wat ze nu eigenlijk horen te doen als
bestuurder. Dilemma’s raken dus vaak aan
de gevoelens, drijfveren en het eigen ‘ik’
van de bestuurder. Het zijn vragen die heel
dichtbij komen.
MET EEN ANDERE BRIL | De bestuurders
gaven in het onderzoek aan dat ze wel met
collega’s van gedachten wilden wisselen
over zulke vraagstukken. Het tweede deel

GOEDE ONDERWIJSPRAKTIJKEN PROJECT

van het onderzoek was precies daarop
gericht. In deze fase organiseerden de
onderzoekers een moreel beraad: een overleg waarin vier (andere) bestuurders met
elkáár in gesprek gingen. Als gespreksstof
dienden de dilemma’s die in het eerste deel
van het onderzoek verzameld waren.
Het bijzondere aan dit moreel beraad was
dat bestuurders uit verschíllende sectoren
– onderwijs, zorg en welzijn – tegenover
elkaar werden gezet. Een interprofessioneel
overleg dus. En dat heeft voordelen. Als
bestuurder zit je niet tegenover een concurrent uit je eigen vakgebied: je kunt dus
vrijuit praten. Intussen heeft je gesprekspartner wél een andere bril op, waardoor je
de kwestie eens in een ander licht ziet.
Na afloop van het moreel beraad werd de

deelnemers gevraagd of dit een goede werkvorm was. Zeker, was de conclusie: “Dit
dwingt ons als bestuurders tot reflectie.”
IN DE VAKBLADEN | Het lectoraat deelde de
uitkomsten van het onderzoek in twee artikelen die in 2019 in het vakblad School Management Totaal verschenen. Verder is er een
Handreiking Interprofessioneel Moreel Beraad ontwikkeld, zodat organisaties zélf een beraad
kunnen opzetten. De opbrengsten van het
onderzoek krijgen ook een plek in het onderwijs van Hogeschool Viaa en haar partners.
Voor meer info over de Handreiking
Interprofessioneel Moreel Beraad:
t.spoelstra@viaa.nl
(docent-onderzoeker van het lectoraat).

PROFESSIONELE DILEMMA’S VAN BESTUURDERS
Een onderzoek van het lectoraat Goede Onderwijspraktijken (Viaa),
Marnix Academie en Hogeschool De Kempel

Marnix Academie
PROJECTLEIDER
Marjolijn Peltenburg (Marnix Academie)
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Kort aangestipt: nieuwe onderzoeken en
activiteiten van de drie lectoraten.

Zorg en Zingeving

KENNISKRING OP TOURNEE
Ook buiten Nederland wordt volop onderzoek gedaan naar zingeving in de zorg. Het
lectoraat Zorg en Zingeving trekt daarom
actief op met collega’s over de grens. Kenniskringleden bezochten in juni 2019 het
Trinity College Dublin. Op de conferentie
Spirituality transforming our world presenteerden ze een aantal projecten. De ken-

niskring was ook bij de slotconferentie van
het EPICC-project in Wales, juli 2019. In
dit project werken Europese verpleegkunde-opleidingen samen rond zingeving in de
zorg. Op 1 en 2 oktober 2020 houdt Viaa zelf
een internationale conferentie, Get ready for
spiritual care. Sprekers zijn onder meer Carlo
Leget en René van Leeuwen.

Samenlevingsvraagstukken

Nieuws
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HOE WERKT HET?
Samen in gesprek gaan en van elkaar leren:
dat gebeurt tijdens de werkplaatsevents die
het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken regelmatig organiseert. Deelnemers
met allerlei petten op – van sociaal werkers
en cliënten tot docenten – praten er over
kwesties in het sociaal domein. Zoals op 4
juni 2019 tijdens de werkplaats ‘Hoe werkt
het?’ Daar ging het over de optimale balans
tussen collectief en individueel werken.
De werkplaats opende met een historische
schets van Marcel Spierts, deskundige in
het sociaal werk. Daarna presenteerde het
lectoraat een onderzoeksrapport over dit
thema (zie ook pag. 20). En vervolgens konden deelnemers in workshops doorpraten.
viaa.nl/evenement

LECTORATEN NIEUWS

Goede Onderwijspraktijken

GELOOF IN DE LES
Henk Averesch (Goede Onderwijspraktijken) onderzoekt wat dit vraagt van leraren
bij de lesvoorbereiding. Hij doet dat in een
promotieonderzoek aan de Theologische
Universiteit Apeldoorn. De bedoeling is dat
het onderzoek naast theorievorming ook
heel praktische werkvormen voor leraren
oplevert.
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Zelfstandig en actief meedoen in onze
maatschappij: dat is een belangrijk doel
van onderwijs. Voor christelijke scholen
komt daar nog een dimensie bij, namelijk
dat leerlingen functioneren vanuit een
christelijke levensvisie. De christelijke
waarden en normen spelen daarom een
belangrijke rol in de lessen. Kenniskringlid

Viaa ONDERZOEKT NR 1

Goede Onderwijspraktijken

EEN KRACHTIGE L
 EESCULTUUR
De brief voor de koning, Kruistocht in spijkerbroek: de iconische kinderboeken uit je
jeugd vergeet je niet gauw. Uit recent onderzoek blijkt dat lezen heel goed is voor
de maatschappelijke ontwikkeling van
kinderen. Het is een van dé factoren in hun
schoolsucces. Toch vindt maar een op de
vijf basisschoolkinderen lezen echt leuk.

Met een nieuw onderzoeksproject willen
het lectoraat Goede Onderwijspraktijken
en de Katholieke Pabo Zwolle bijdragen aan
een sterke leescultuur – op de pabo en in
het basisonderwijs. Een cultuur met ruimte
voor kritische geletterdheid en voor de dialoog, die bijdraagt aan de versterking van
het burgerschapsonderwijs.

Zorg en Zingeving

VRAGEN OVER INTEGRITEIT
Bestuurders met ongeloofwaardige onkostendeclaraties, wetenschappers die plagiaat
plegen: integriteit is een heikel punt in de huidige maatschappij. Hoe integer wordt er
eigenlijk gewerkt in de sectoren waarvoor Viaa opleidt: zorg, welzijn, kerk en educatie?
Kenniskringlid Bart Cusveller (Zorg en Zingeving) werkt tot september 2020 aan een onderzoek over precies dat thema. Welke integriteitsvraagstukken spelen er in mensgerichte
beroepen – en hoe kunnen professionals daarmee omgaan?

Samenlevingsvraagstukken

Nieuws
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INCLUSIEF SAMENLEVEN
Meer dan vroeger wonen mensen met een ernstige psychische beperking gewoon in de wijk. De overheid wil graag dat
ze zoveel mogelijk ‘meedoen’, maar lukt dat? In verschillende
onderzoeken kijkt het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken hoe het staat met de ondersteuning van mensen met
een kwetsbaarheid. Zo is onderzoeker Alke Haarsma in april
2019 gestart met een promotiestudie naar de sociale inclusie
van mensen met een psychosegevoeligheid die begeleid wonen. Het onderzoek bekijkt of de Nederlandse beleidspraktijk
werkt. Er is onder meer oog voor de interprofessionele samenwerking rond deze cliënten.

VIAA.NL/ONDERZOEK & VIAA.NL/PUBLICATIES

Themakatern

INTERPROFESSIONEEL
WERKEN
MET JEUGD
De lectoraten van Viaa werken nauw samen rond
het thema Interprofessioneel werken met jeugd.
Over dit onderwerp hield Viaa op 12 november
2019 een conferentie. Een van de sprekers was
Saskia Wijsbroek, lector Jeugd aan Hogeschool
Utrecht. In dit themakatern geeft zij haar analyse
van de ontwikkelingen in het jeugddomein en
de rol van de professional hierin. En verder: een
kennismaking met de nieuwe master van Viaa
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over interprofessioneel werken met jeugd.
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Lector Saskia Wijsbroek (Hogeschool Utrecht)
over interprofessioneel werken met jeugd

Saskia Wijsbroek
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DE BAL LIGT BIJ DE PROFESSIONAL

In haar lange loopbaan in de wereld van jeugd en gezin zag Saskia
Wijsbroek veel trends voorbijkomen. De lector Jeugd aan de Hogeschool Utrecht heeft dan ook niet zoveel met modetermen als
‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen kracht’. Het kunnen maar al te snel
schaamlappen worden voor een falend jeugdbeleid. Een gesprek
over de transitie in het jeugddomein.
Het jeugddomein is de afgelopen jaren flink op z’n kop gezet.
Participatiewet, Wmo, het stelsel Passend Onderwijs, de nieuwe
Jeugdwet: het is zoeken naar nieuwe wegen om jeugd en gezin
zo goed mogelijk te ondersteunen. Professionals, opleiders en
onderzoekers experimenteren volop met nieuwe vormen om de
beste aanpak te vinden. Saskia Wijsbroek had geen mooier moment kunnen kiezen om lector Jeugd te worden.
Haar lectoraat – dat ze samen met bijzonder lector Micha de
Winter aanvoert – doet zo breed mogelijk onderzoek naar de
ontwikkelingen in de wereld van jeugd en gezin. Maar er zijn
drie focusgebieden: Hoe kunnen we meewerken aan een kansrijk
opvoedings- en ontwikkelingsklimaat? Aan het versterken van
veerkracht bij jeugdigen en opvoeders? En aan verdere professio
nalisering?
RONDJE DOOR DE REGIO | Het valt op hoe praktisch het onderzoek is dat Wijsbroek met haar team doet: “Een van onze grotere
projecten – financieel ondersteund door de provincie Utrecht – is
onder meer gericht op onderzoek naar de transformatie in de
Utrechtse Jeugdregio’s. We hebben een rondje gemaakt langs alle
gemeenten in die regio’s. En we hebben ze concreet twee vragen
gesteld. Eén: rond welke onderwerpen kunnen jullie onderzoek
en ondersteuning gebruiken? En twee: wat zijn goede praktijk-

‘WE HEBBEN ONZE MOND VOL
VAN ‘INCLUSIVITEIT’, MAAR DAT
IS NOG KNAP INGEWIKKELD’
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voorbeelden waar jullie – en de jongeren en
professionals waar je mee werkt – tevreden
over zijn?”
Die eerste vraag leverde het lectoraat een
lijst op met allerlei heel concrete projecten
waaraan gewerkt wordt. “Van een onderzoek
naar een POH-jeugd bij de huisarts tot een
project over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.” En uit de tweede vraag
rolde al een reeks aan mooie praktijkvoorbeelden. “Daarvan hebben we een boekje
met voorbeelden uit de regio’s gemaakt, dat
erg op prijs wordt gesteld.”
PROBLEMATIEK IN DE KIJKER | Door haar
brede insteek heeft Wijsbroek een goed
beeld van de problematiek in de wereld
van jeugd en gezin. “Voor een deel zijn dat
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‘OP SOMMIGE PLEKKEN
WORDT ER MÉÉR LANGS
ELKAAR HEEN GEWERKT
DAN VROEGER’

problemen die van alle tijden zijn. Zoals de
problematiek van gezinnen voor wie het
moeilijk is om mee te komen in onze maatschappij. Voor sommige gezinnen is onze
samenleving gewoon te ingewikkeld. Vaak
zijn er gezinsleden met cognitieve en soms
ook fysieke beperkingen. Ik krijg de indruk
dat de groep gezinnen die achterblijft groter
wordt, omdat de wereld steeds gecompliceerder wordt. Daarnaast zie ik ook dat de
verschillen tussen groepen in de samenleving groter worden. Bijvoorbeeld tussen
mensen die zich wel of niet welkom voelen,
die wel of geen werk hebben, en die wel of
niet talig zijn.”
“We hebben onze mond vol van inclusiviteit,
maar dat is nog knap ingewikkeld. En we

THEMA INTERPROFESSIONEEL WERKEN MET JEUGD

SASKIA WIJSBROEK
Saskia Wijsbroek (1965) is lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool
Utrecht. Samen met collega-lector Micha de Winter
doet ze onderzoek naar ‘het ontwikkelen, uitwisselen en toepassen van kennis over het stimuleren
van een gezond en kansrijk opvoedings- en ont-

extravert reageren, geven het wel aan als
het niet goed gaat. Intussen zitten jeugdigen
met een introverte reactiestijl stilletjes in de
klas. Gelukkig groeit de aandacht voor angsten stemmingsproblematiek bij jeugdigen en
jongvolwassenen. Maar we zijn er nog niet.”

KEUZESTRESS | Een relatief nieuw ver-

DICHTERBIJ OF VERDER WEG?| De hervorming van het sociale domein is mede
bedoeld om te zorgen dat mensen met
complexe zorgen en kwetsbaarheden beter
geholpen worden. Dat ze de weg naar hulp
makkelijker vinden, dat ze niet van de ene
naar de andere hulpverlener gestuurd worden, en dat ze ondersteuning krijgen die hen
sterker maakt. Wijsbroek ziet dat daarin
nog veel werk te verzetten is: “Bij de eerste
evaluatie van de Jeugdwet werd bijvoorbeeld
duidelijk dat de toegang tot zorg echt een
groot aandachtspunt is. We dachten dat de
hulp dichterbij zou komen. Maar mensen
met deze complexe zorgen en kwetsbaarheden vinden het juist lástiger om ‘binnen’ te
komen en passende hulp te krijgen.”
En waar professionals op sommige vlakken
beter samenwerken, ziet ze dat er op andere
plekken juist méér langs elkaar heen wordt
gewerkt. “Dat jongeren bijvoorbeeld te lang
bij een wijkteam blijven, terwijl ze écht ge-

schijnsel is volgens Wijsbroek dat steeds
meer jongeren kampen met burn-outverschijnselen. “Vreemd is dat niet, want hun
levensloop is veel minder voorspelbaar dan
vroeger. Jeugdigen hebben heel veel keuzemogelijkheden. De druk om je eigen leven te
creëren en te beïnvloeden, is groot. Lukt dat
niet goed, dan ligt dat aan jou. Je ziet dan
ook in onderzoek dat jongeren en jongvolwassenen in de afgelopen jaren toenemend
stress rond scholing en studie ervaren.”
Daarnaast ziet ze dat de problematiek van
jongeren die introvert en secundair reageren, vaak onder de radar blijft – op school
en in de jeugdhulp. “In deze groep zitten
regelmatig jongeren die last hebben van
angst- of stemmingsproblemen. Jongeren die

specialiseerde jeugdhulp nodig hebben. Of
dat buurtwerk en sociale wijkteams elkaar
nog onvoldoende weten te vinden.”
Wat haar in positieve zin opvalt, is dat er
ruimte wordt gemaakt voor ontwikkeling
in het sociale domein. Als iets niet werkt,
wordt er sneller bijgestuurd. Aandachtspunten worden opgepakt en er wordt geleerd
van fouten: “In het begin zag je bijvoorbeeld
dat elke gemeente een eigen type toegang
en werkwijze had. Dat was ook het idee van
de decentralisatie. Maar het gevolg was dat
zaken zoals het wijkteam, het zorgloket en
de samenwerkingsvormen er óveral anders
uitzagen. Nu zie ik dat ze steeds meer in
regio’s samenwerken. Gemeenten en organisaties kijken sámen wat het beste werkt.”

lectoraat helpt onder meer mee om de kwaliteit
van de jeugdhulp in de Utrechtse Jeugdregio’s te
versterken. Naast haar werk als lector is Wijsbroek
universitair docent/GZ-psycholoog aan de Faculteit
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

hebben mooie termen zoals ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen kracht’, maar veel mensen
zitten al heel snel aan de grens van hun eigen kracht. Als al helder is wat ‘eigen kracht’
precies is ... Voor mij is de grote vraag hoe
we welzijn en zorg zó kunnen inrichten dat
jeugdigen en gezinnen zich zelfstandig kunnen ontwikkelen, terwijl ze toch een buffer
houden om zo nodig op terug te vallen.”
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wikkelingsklimaat voor jeugdigen en gezinnen’. Het
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BOTTOM-UP WERKEN | Die manier van
samenwerking is precies waar de overheid
naartoe wil. ‘Verkokering’ is het nieuwe taboe, en ‘interprofessioneel werken’ wordt gepresenteerd als de oplossing. Wijsbroek moet
er een beetje om lachen. “Ik ga niet mee in
het ‘frame’ dat er pas sinds de nieuwe Jeugdwet interprofessioneel wordt samengewerkt.
Dat deden we natuurlijk allang. In de tijd
dat ik in de adolescentenpsychiatrie werkte,
hadden we ook nauwe contacten met ziekenhuis, leerplichtambtenaar, school en jeugdbescherming. En waar er vroeger sprake was
van verticale verkokering, moeten we er nu
voor waken om niet in horizontale kokers
terecht te komen.”
Toch is er volgens haar wel sprake van een
trendbreuk in de manier van werken. “Ik
denk dat het interprofessioneel werken voorheen vooral van bovenaf werd aangestuurd.
Als er een samenwerking werd opgezet,
werden medewerkers van verschillende
organisaties bijvoorbeeld gedetacheerd door
het bestuur. Die ‘topdown’-manier van het
organiseren van samenwerken heb je ook
nodig. Maar tegenwoordig zie je dat er ook
veel meer ‘bottom up’ wordt samengewerkt.
Het initiatief komt meer vanuit de professionals zelf. Zij vragen zich veel vaker af: wat is
er goed aan onze werkwijze, wat passen we
aan en hoe kunnen we samenwerken? Wat
is onze gezamenlijke ambitie en hoe komen
we daar?”

tekent dus: meer verantwoording en meer
gezamenlijke reflectie.”
OOGSTDIALOGEN | Volgens Wijsbroek is
het de kunst om in de hele transformatie
de kennis en vaardigheden uit het verleden
niet al te gemakkelijk in te ruilen voor nieuwe concepten. Beter kun je de lessen van
voorheen combineren met die van nu. Haar
lectoraat is daarom ook bezig met het creëren van duurzame leernetwerken. Daarin
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PASSENDE HULP | De grote uitdaging voor
die samenwerkende professionals is om te
zorgen dat de zorg écht ‘passend’ wordt,
denkt Wijsbroek. Want ook na de transitie in
het sociale domein vallen jeugdigen en gezinnen nog te vaak tussen wal en schip: “Je
wilt niet dat een jongere alsnog drie loketten

langs moet. Of dat hij ergens blijft hangen
waar hij niet echt geholpen wordt. Veel
hangt dus samen met de toegang tot de zorg.
Van de professionals op deze posten wordt
veel gevraagd. Om maar iets te noemen: als
er een jongen van veertien aanklopt bij een
wijkteam en vertelt dat hij dingen ziet die
wij allemaal niet zien, moet je wel kunnen
onderscheiden wat er aan de hand is. Heeft
hij gewoon meer slaap nodig en moet hij
minder blowen? Of zijn het signalen van een
eerste psychose? Daar maak ik me zorgen
over: hoe gaan we van stepped care naar matched care (zie kader)? Het is essentieel dat we
op dit vlak nog een grote slag maken en dat
professionals met de juiste expertise op de
juiste plek zitten.”
Verder vindt ze het belangrijk om samen
na te denken over de manieren waarop we
hulp verlenen. “Neem nu een concept zoals
‘maatwerk’. Iedereen gebruikt het woord,
maar wat verstaan we er eigenlijk onder?
Maatwerk betekent: verschil maken en
daarover verantwoording af kunnen leggen.
Maar hoe kunnen we zorgen dat maatwerk
op een goede manier tot stand komt? Hoe
voorkomen we dat de hulp die een gezin
krijgt, te veel afhangt van de professional
die ze toevallig treffen? Want dat is wat mij
betreft geen goed idee. Meer maatwerk be-

‘PROFESSIONALS VRAGEN ZICH VEEL MEER ZÉLF AF
HOE ZE KUNNEN SAMENWERKEN’

THEMA INTERPROFESSIONEEL WERKEN MET JEUGD

‘IN SPECIALE
‘OOGSTDIALOGEN’ DELEN
WE KENNIS UIT LOPEND EN
AFGEROND ONDERZOEK’

zoek. Daar komen docenten, studenten,
onderzoekers en professionals op af, maar
ook jongeren en ouders. Samen kijken we:
wie kan nu concreet aan de slag met deze
kennis, en op welke plek? Daar maken we
vormen voor. Van zo’n project kan ik echt
heel blij worden. Interprofessioneler dan dit
kun je het bijna niet krijgen. En samen met
jeugdigen, opvoeders en vrijwilligers is deze
uitwisseling zelfs transdisciplinair.”

VAN STEPPED CARE NAAR
MATCHED CARE
Bij stepped care start de hulp aan jeugdigen
en gezinnen met de minst belastende,
goedkoopste en kortste vorm van
behandeling. Pas als verbetering uitblijft,
zet men een nieuwe of zwaardere vorm
van hulp in. De zorg is dus ‘getrapt’.
Bij matched care beslissen professionals
samen met de jeugdigen en gezinnen
welke hulp het best past bij hun
(hulp)vraag. Dat kan bijvoorbeeld het
participeren van de ouders in een
opvoedgroep zijn, georganiseerd vanuit
het wijkteam. Maar het kan ook een
diagnostisch onderzoek zijn waar een
interprofessioneel team bij betrokken
is. Persoon en situatie zijn dus bepalend
voor de ingezette hulp.
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ontmoeten betrokkenen uit het jeugddomein
elkaar. Ze delen bestaande kennis uit onderzoek en wisselen nieuwe kennis en ervaringen uit.
“We organiseren bijvoorbeeld ‘oogstdialogen’
waar onderzoekers en andere betrokkenen
vertellen over lopend en afgerond onder-
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Master voor domeinoverstijgende
samenwerking

SAMEN IN ACTIE VOOR JONGEREN

Samenwerking tussen professionals
is een noodzaak in de zorg voor
jeugdigen en gezinnen. Reden voor
Hogeschool Viaa om in de opleiding
meer ruimte te maken voor domeinoverstijgend werken. In oktober 2019
startte de Master Interprofessioneel
werken met Jeugd. De opleiding
werd samen met de Viaa-lectoraten
ontwikkeld. Kenniskringleden geven

interprofessioneel werken, bedoeld voor
studenten van Sociaal Werk, Verpleegkunde en Pabo. In dit opleidingstraject werken
de studenten van de verschillende opleiding samen aan een concrete casus uit het
jeugddomein. Met elkaar zoeken ze naar
een integrale aanpak voor een vraagstuk.
De nieuwe master is een logisch vervolg
op deze minor. Want ook professionals in
het werkveld willen graag aan de slag met
ontwikkeling en innovatie van het jeugddomein. In de tweejarige masteropleiding
krijgen ze de tools om hieraan te werken.

ook les aan de master.
INTERPROFESSIONEEL WERKEN
Professionals die met jeugd en gezin werken, weten het maar al te goed: als je niet
samenwerkt, kan een hulptraject onnodig
moeilijk verlopen of zelfs ernstig uit de
bocht vliegen. Zorg moet in samenhang
gegeven worden en aansluiten op de per-
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soonlijke situatie van mensen. Daarom
zoeken zorgverleners, hulpverleners, leraren en al die anderen die betrokken zijn bij
jeugd en gezin, elkaar steeds vaker op. Ze
werken meer en meer interprofessioneel.
INTEGRALE AANPAK | In de opleidingen
van Hogeschool Viaa wordt al langer aandacht gegeven aan dit domeinoverstijgende werken. In 2015 organiseerde Viaa-docente Tanja van der Vinne samen met haar
Viaa-collega Els Bos-de Groot een masterclass over het onderwerp. Al snel daarna
volgde de ontwikkeling van een minor over

LEIDT TOT VERNIEUWING VAN
JEZELF EN JE ORGANISATIE

VERBINDING EN VERANDERING | De master bestaat uit vier semesters. Het eerste
semester start met het positioneren van
jezelf als professional. Wat is jouw plek in
het verhaal van de jongere en in de samenwerking met andere zorgverleners? Pas als
je stevig staat, kun je de verbinding aangaan met de jongere, de ouders en andere
professionals.
In het tweede semester focust de master
op de verbinding. Hoe leg je de link met alle
partijen die nodig zijn voor het stimuleren
van de ontwikkeling van jongeren? Hier
leer je om echt samen te werken aan een
veranderingsproces bij de jongere en zijn
netwerk.

THEMA INTERPROFESSIONEEL WERKEN MET JEUGD

In de Master Interprofessioneel werken met Jeugd
leer je om:
• … wetenschappelijke kennis en normatieve kaders
te verbinden met handelingsperspectief.
• … in complexe systemen en situaties goede
keuzes te maken voor de ontwikkeling van
jongeren.
• … je kwaliteiten, verantwoordelijkheid en
identiteit te verbinden met die van andere
professionals.
• … een constructieve beweging op gang te brengen
die jongeren en het netwerk verder helpt.
• … door onderzoek en ontwikkeling de innovatie
van het werkveld te bevorderen.

In het derde en vierde semester draait het
om transformatie en innovatie. Interprofessioneel werken zet een proces in gang dat
leidt tot vernieuwing: bij jou én binnen
de organisaties waarmee of waarvoor je
werkt. Je krijgt handvatten om deze verandering te hanteren en te sturen, zodat dit
de zorg aan jeugd en gezin ten goede komt.
De master Interprofessioneel werken met
Jeugd is ontwikkeld binnen de Campus
Kind en Educatie, met Hogeschool Viaa
als penvoerder. Meer weten?
Kijk op viaa.nl/mij.
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Het onderzoek aan Viaa levert allerlei
praktische instrumenten op: van boek en
toolkit tot rapport of checklist.

TOOLS
Rapport & checklist

SAFE H(E)AVEN

Voor kwetsbare wijkbewoners kunnen ontmoetingsplekken of
buurtprojecten in de wijk echt een veilige haven zijn. Tenminste:
als die projecten aansluiten bij hun leefwereld. Dat blijkt uit een
onderzoek dat het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken deed bij
vier laagdrempelige projecten in de regio Zwolle. Het rapport Safe h(e)aven
is een praktische weerslag van het onderzoek. Er is ook een begeleidende
checklist. Die helpt je als welzijnswerker om zélf veilige plekken te creëren
voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking.
viaa.nl/publicaties

Boek

TEVREDEN MET GOED ONDERWIJS
Het Nederlandse onderwijs hoort bij de beste van de wereld. Toch wordt er
vaak wat zorgelijk gesproken over onze basisscholen: het kan altijd beter.
De auteurs van Tevreden met goed onderwijs stellen vragen bij die race naar de
top. Want door de nadruk op cijfers en resultaten raakt de vormende kant
van scholing ondergesneeuwd. Onder redactie van voormalig Viaa-lector Jan
Hoogland pleiten de leden van de kenniskring van het lectoraat Vormend
Onderwijs (nu Goede Onderwijspraktijken) voor een andere invalshoek: kijk
niet alleen naar de scores maar ook naar de leerstappen die een kind vormen
tot volwassene.
Tevreden met goed onderwijs, Jan Hoogland (red.), Buijten & Schipperheijn
(2018)

56

Online
DIGITALE WERKPLAATS
Het lectoraat Zorg en Zingeving heeft

inmiddels binnen dertig zorginstellingen.

een digitale werkplaats ontwikkeld

De onderzoekers hebben ook de ervaringen

die zorgverleners helpt in het omgaan

gepeild. Wat blijkt: na het doorlopen van de

met zingevingsvragen van cliënten. Het

leerwerkplaats voelen zorgverleners zich

lectoraat maakte de tool als partner in

competenter in het omgaan met zingeving

het project Als niet alles is wat het lijkt

en spiritualiteit. De tool is binnenkort

van Ligare. De werkplaats functioneert

beschikbaar via iknl.nl.

LECTORATEN TOOLS

VIAA.NL/ONDERZOEK & VIAA.NL/PUBLICATIES

Boek

TUSSEN REGELS EN VERTROUWEN
In de participatiesamenleving staat de burger meer dan vroeger aan
het roer. Daarmee verandert de rol van professionals in zorg en welzijn.
Waar je voorheen soms veel voor iemand regelde, moet je nu zijn
zelfredzaamheid bevorderen. In Tussen regels en vertrouwen vertellen
professionals, vrijwilligers en cliënten over die nieuwe praktijk. De
publicatie is een samenwerking van drie lectoraten en een Werkplaats
Sociaal Domein. Lector Marja Jager-Vreugdenhil en onderzoekers
Alke Haarsma en Eelke Pruim werkten mee vanuit het Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken. Het boek is een goede aanzet voor het
gesprek over het veranderde speelveld.
Tussen regels en vertrouwen, Lilian Linders, Dana Feringa, Marianne
Potting & Marja Jager-Vreugdenhil (red.), Van Gennep (2016)

Toolkit

BEROEPSSPANNINGEN
Bij ‘Persoonlijk Meesterschap’ draait het om

naar deze beroepsspanningen. De resultaten zijn

de kwaliteit van de relatie tussen leraar en

meegenomen in een toolbox van de Radiant-

leerlingen. Juist in die relatie kunnen zich

projectgroep ‘Een leraar blijf je altijd, professionele

professionele dilemma’s voordoen. Als leraar

dialoogvormen’. De box (o.a. boek, handleiding,

kan je enthousiasme een dreun krijgen door

kaartenset en DVD) helpt om de dialoog over dit

botsende opvattingen over jouw handelen. Eize

thema te voeren.

Stamhuis van het lectoraat Vormend Onderwijs/

www.radiantlerarenopleidingen.nl/persoonlijk-

Goede Onderwijspraktijken deed onderzoek

meesterschap/projecten

Boek

CHRISTELIJKE ZORG
Christelijke instellingen spelen al eeuwenlang een belangrijke
rol in zorg en welzijn. Maar wat is dat nu precies, christelijke
zorg? Sinds de ontzuiling is die vraag actueler dan ooit. Het Viaalectoraat Zorg en Zingeving dook in de kwestie, samen met het
en de Lelie Zorgroep. In Christelijke zorg schetsen verschillende
auteurs het resultaat van deze expeditie. Bart Cusveller (Viaa) en
Simon Polinder (CHE) schreven mee en verzorgden de redactie.
Christelijke zorg: praktijk, professional, organisatie, Simon
Polinder & Bart Cusveller (red.), Groen (2019)
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7 vragen aan René van Leeuwen
– lector Zorg en Zingeving

René van Leeuwen
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‘IK BEN EEN MAN VAN DE PRAKTIJK’

Met een baanbrekend onderzoek zette René van Leeuwen
(1956) tien jaar geleden het onderwerp ‘zingeving in de
zorg’ op de agenda. Het bracht hem een baan als lector.
Een zweverig thema? Niet voor René: hij ziet het juist als
uitdaging om de ‘zin’ zo praktisch mogelijk te maken.
WAT HEEFT JE OP DEZE PLEK GEBRACHT? “Ik ben een echte
onderwijsman: ik heb jarenlang als docent aan de Christelijke
Hogeschool Ede gewerkt. In die tijd ben ik me gaan verdiepen
in het thema ‘zingeving in de zorg’. In de verzorging en
de verpleging is er altijd wel enige aandacht geweest voor
zingeving, maar het is toch een ondergeschoven kindje geweest.
En lange tijd draaide het bij zingeving vooral om ‘religie’, terwijl
veel mensen zich vandaag de dag niet meer religieus noemen,
maar wél met levensvragen rondlopen.
In een promotieonderzoek heb ik gekeken welke competenties
verpleegkundigen nodig hebben als ze meer aandacht willen
geven aan zingeving. Uiteindelijk ging het me om de bredere
vraag: hoe kunnen we meer ruimte maken voor zin in de zorg?
Toen Hogeschool Viaa vervolgens met het idee kwam om een
lectoraat te starten rond zingeving in de zorg, hadden we elkaar
snel gevonden. Dit gaf me de kans om serieus onderzoek te
doen naar het thema en er echt een stimulans aan te geven.”
WELKE ONTWIKKELING IS VAN GROTE INVLOED OP JOUW
VAKGEBIED? “De afgelopen jaren is de zorgsector duidelijk
anders gaan denken over gezondheid. Er is veel meer aandacht
voor de mens in al zijn facetten: lichamelijk, psychosociaal,
maar ook levensbeschouwelijk. Dat zie je terug in meer oog
voor de sociaal-emotionele begeleiding van patiënten. Om een

‘VEEL MENSEN ZIJN
NIET RELIGIEUS, MAAR
LOPEN WEL ROND MET
LEVENSVRAGEN’
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voorbeeld te noemen: mensen die genezen
van kanker, moeten zich vaak heroriënteren
op het leven. Ze hebben vragen zoals: Hoe
wil ik nu verder? Hoe kan ik op een nieuwe
manier betekenis geven aan mijn leven? Voor
zulke vragen is meer ruimte.
Je ziet het ook terug in de zogenoemde
‘positieve gezondheid’. Dat is een visie die
veel breder kijkt dan alleen een gezond
lichaam. Vanuit deze visie is gezond leven
vooral ‘betekenisvol leven’. Ook als je een
chronische ziekte hebt, kun je je ‘gezond
voelen’. Bijvoorbeeld omdat je goed met de
ziekte hebt leren omgaan, omdat je je mentaal
goed voelt, en omdat je deel uitmaakt van een
gemeenschap. De thematiek van zingeving
komt dus steeds meer naar voren in de zorg
en daar ben ik heel blij mee.”
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WAT VIND JE HET MEEST BIJZONDERE
ASPECT AAN JOUW WERK? “Ik vind het
bijzonder dat we de brug slaan tussen
theorie en praktijk. Een lectoraat doet
onderzoek, maar we zitten niet in een ivoren
toren. We onderzoeken heel specifieke
kennisgebieden, maar dat doen we midden
in de beroepspraktijk, in samenwerking met
partners uit het veld. Dat past bij mij, want ik
ben altijd een praktijkmens geweest. Wat we
hier ontwikkelen, moet direct bruikbaar zijn.”
WAT BEREIK JE MET HET ONDERZOEK DAT
JE DOET? “In de tien jaar dat we nu bezig zijn,
heb ik een behoorlijke ontwikkeling gezien
in onze resultaten. Toen we van start gingen,
werd er bijna geen onderzoek gedaan rond dit
thema. Er was ook discussie over het nut en
de noodzaak. In die tijd was ons onderzoek
er dus vooral op gericht om de relevantie van
zingeving in de zorg duidelijk te maken.
Tegenwoordig is iedereen overtuigd van
dat nut. Daarom kunnen we nu grote
stappen zetten. We hebben allerlei
onderzoekstrajecten lopen in verschillende
vormen van zorg: van ziekenhuis en thuiszorg
tot psychiatrische en palliatieve zorg. Die

projecten leveren tools op die zorgverleners
op de werkvloer kunnen gebruiken. En
ze leveren ook input om ons onderwijs te
verbeteren.”
AAN WIE NEEM JE GRAAG EEN
VOORBEELD? “Als ik één naam moet
noemen, is dat die van Florence Nightingale.
Deze Britse verpleegkundige, sociaal
hervormster, onderzoekster en mystica
heeft de professionele ontwikkeling van
de zorg echt op de kaart gezet. Ze heeft
heel veel betekend voor het denken over
goede zorg. Nightingale had oog voor
de levensbeschouwelijke, religieuze en
zingevingskant van de zorg. Ze maakte zich
hard voor onderzoek en kennisontwikkeling,
zowel wat betreft de harde als de zachte
kanten van de zorg. Aan dat voorbeeld
spiegel ik me graag.”
WELKE VRAAG LAAT JE NIET LOS? “Een
thema waar we in ons lectoraat beperkt
aandacht aan besteden, is de verbinding
tussen de zorg en de kerken. Veel kerken
vragen zich af hoe ze meer naar buiten
kunnen treden, in het diaconaat maar
bijvoorbeeld ook in de zorg naar mensen
toe. Die vraag is heel actueel nu de overheid
zich meer terugtrekt, de personeelstekorten
in de zorg toenemen en de informele
netwerken belangrijker worden. Ik zou graag
onderzoeken hoe je de diaconale taak van
kerken verder kunt ontwikkelen door kerk en
zorg meer te verbinden.”
WAT ZOU JE WILLEN DOEN ALS JE GEEN
LECTOR WAS? “Als lector ben ik best veel tijd
kwijt met managementzaken. Ik zou meer
tijd willen steken in onderzoek. Natuurlijk
schrijf ik nu ook artikelen, maar soms
schiet het erbij in omdat de organisatorische
zaken voorrang vragen. Het lijkt me mooi
om me weer eens in een inhoudelijk project
te storten, met alle tijd voor onderzoek en
schrijfwerk.”

ZORG EN ZINGEVING PORTRET

3X ZORG EN ZINGEVING
Het lectoraat Zorg en Zingeving is verbonden aan de
Academie Health Care van Hogeschool Viaa. Dit lectoraat
doet onderzoek naar de volgende thema’s:
• PERSOON EN ZINGEVING
Bij het aandacht geven aan zingeving in de zorg is de
houding van zorgverleners essentieel. Hoe ontwikkel je
een attitude die recht doet aan de zinvragen van patiënten en cliënten?
• PRAKTIJK EN ZINGEVING
Zingeving verdient een praktische plek in de methodiek
van mensgerichte zorg. Hoe kun je zorgverleners concrete handvatten geven om met dit thema aan de slag te
gaan?
• PERSPECTIEF EN ZINGEVING
Wil je zingeving integraal opnemen in de zorg, dan moet
het thema ook aandacht krijgen bij de ontwikkeling van
beleid en kwaliteitszorg. Hoe kun je dat beleid het beste

‘IK ZOU GRAAG ONDERZOEKEN
HOE JE KERK EN ZORG MEER
KUNT VERBINDEN’
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vormgeven?
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Ziekenhuis en lectoraat
werken samen

‘Aandacht voor
zingeving is
geen trucje’
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Wat zeg je als een chronisch zieke patiënt er
geen gat meer in ziet? Hoe ondersteun je een
jongen die door een ongeluk zijn toekomst
in duigen ziet vallen? Tijdens het Jaar van
de Zingeving ging Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis volop aan de slag met zingeving
in de zorg. Het lectoraat Zorg en Zingeving
ondersteunde dit project door het geven van
trainingen en het doen van onderzoek.
Midden op Goeree-Overflakkee ligt het verstilde dorpje Dirksland. In het hart een solide
kerk, daaromheen karakteristieke dorps
straatjes. Tussen die mooie oude huisjes stuit
je verrassend genoeg op een ziekenhuis dat
een groot deel van het dorpscentrum vult.
Dit is Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis,
een regionaal hospitaal dat al sinds 1934
zorg biedt aan de eilandbewoners. Naar
Nederlandse begrippen is het een klein ziekenhuis. Maar voor de eilanders is het een
uitkomst: het dichtstbijzijnde alternatief,
Rotterdam, is een stuk verder weg.

De patiënten zijn ook goed te spreken over
het karakter van het ziekenhuis: kleinschalig, persoonlijk en met een protestants-christelijke identiteit. Toch ontkomt ook dit
ziekenhuis niet aan de ontwikkelingen in
de maatschappij. De zorg ziet er anders uit
dan vroeger: de tijdsdruk is hoger, waardoor
echte aandacht voor patiënten er ook hier bij
in kan schieten. En het protestantse geloof
– ooit een vaste factor – is geen vanzelfsprekendheid meer onder personeel en patiënten.
STEVIG FUNDAMENT | Voor de identiteitsraad en de raad van bestuur waren die
verschuivingen de reden om eens goed na
te denken over de omgang met identiteit en
zingeving. Hoe kun je als ziekenhuis ruimte
geven aan zingeving in de zorg? Hoe ga je om
met de existentiële vragen waar patiënten
mee kunnen rondlopen? En hoe sluit je –
vanuit je eigen identiteit – aan bij de diversiteit aan overtuigingen die patiënten hebben?
Het ziekenhuis vroeg het lectoraat Zorg en
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THEOTIMUS: ‘HET GAAT
EROM DAT JE ZIET WAT
EEN PATIËNT NODIG
HEEFT’
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Viaa-lector René van Leeuwen (Zorg en Zingeving) ontwikkelde
een profiel met zes verpleegkundige competenties voor het
omgaan met zingevingsvragen:
• Houding ten opzichte van de spiritualiteit van de patiënt
Lukt het je om – onbevooroordeeld – respect te tonen voor de
levensovertuiging van een patiënt?
• Communicatie
Ben je in staat om actief en accepterend te luisteren naar het
levensverhaal van de patiënt?
• Planning van spirituele zorg
Kun je met de patiënt afstemmen welke zorg hij nodig heeft voor
zijn spirituele problemen?
• Verwijzen
Weet je wanneer en hoe je een patiënt met spirituele vragen of
problemen moet doorverwijzen?
• Persoonlijke ondersteuning
Kun je zorg en aandacht geven aan de spiritualiteit van de patiënt?
• Professionalisering
Kun je de kennis en kwaliteit van de zorg rond spiritualiteit op je
afdeling verbeteren?

Zingeving van Hogeschool Viaa om hierin
mee te denken. “Viaa was voor ons een logische partner”, vertelt geestelijk verzorger
Theotimus Streefkerk, lid van de werkgroep
die met het thema aan de slag ging. “Het
lectoraat Zorg en Zingeving heeft heel veel
kennis en professionaliteit in huis over dit
thema.”
In overleg met Viaa besloot het ziekenhuis
om een ‘Jaar van de Zingeving’ uit te roepen.
In dat jaar, 2018, zouden alle verpleegkundigen door Viaa getraind worden in het
omgaan met zingeving. Daarmee zou er een
stevig fundament liggen waarop het ziekenhuis kon voortbouwen. Voor het lectoraat
was het een gouden kans om onderzoek te
doen: wat levert het opleiden van personeel
rond dit thema concreet op?

TRAINING IN ZIN | Het Jaar van de Zingeving ging van start met het aanstellen van
zogeheten ‘aandachtsvelders zingeving’:
twee per afdeling. In de wereld van de zorg is
de ‘aandachtsvelder’ een bekend begrip. Het
is een verpleegkundige met extra kennis van
een bepaald thema. Hij of zij kan collega’s
bijpraten of ondersteunen rond dat onderwerp. Voor zingeving bestonden er tot nog
toe geen aandachtsvelders, maar Viaa heeft
een speciale minor ontwikkeld (zie pag. 66)
die studenten hbo-v opleidt tot aandachtsvelder zingeving. De gloednieuwe aandachtsvelders van Het Van Weel-Bethesda volgden de
minor zelf niet, maar kregen een incompanytraining van Viaa over zingeving in de zorg.
Daarna was het de beurt aan alle overige
verpleegkundigen. Esther Gaanderse was
vanuit de afdeling opleidingen aangesteld
als projectleider. Ze gaf samen met de werkgroep vorm aan het scholingstraject. Esther:
“Viaa organiseerde twee werkconferenties
waar alle verpleegkundigen aan meededen.
Tijdens de eerste conferentie lag de nadruk
op zelfreflectie. Hoe sta je in het leven? Wat
vind je belangrijk? En hoe ga je om met patiënten die heel anders in het leven staan?
Tijdens de tweede conferentie pakten verpleegkundigen met hun eigen afdeling een
concrete casus op. Samen besprak je hoe je
in die situatie kon omgaan met zingevingsvragen. Je kreeg daar ook een instrument
voor: het diamantmodel (zie zie pag. 67),
een model om zingeving bespreekbaar te
maken.”
Tussen de twee werkconferenties door volgden alle verpleegkundigen een e-learningmodule van Viaa. En tot slot was er een conferentie speciaal voor betrokkenen van buiten
het ziekenhuis, om opbrengsten te delen.
EXISTENTIËLE VRAGEN | Voor de verpleegkundigen was het best wennen om zo expliciet aan het werk te gaan met zingeving.
‘Zingeving, dan heb je het toch over geloof?’,
was het idee dat bij velen leefde. Maar zin-
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ESTHER: ‘ONZE
VERPLEEGKUNDIGEN ZIJN ZICH
MEER BEWUST GEWORDEN VAN
ZINGEVINGSVRAGEN’

geving is veel breder, zegt Theotimus: “Het
gaat erom dat je als verpleegkundige een
extra stap zet en écht ziet wat een patiënt
nodig heeft. Dat je oog hebt voor de dingen
waar hij mee worstelt – gewoon, in de dagelijkse realiteit. Dat kan het verlies van mogelijkheden zijn door ziekte, maar ook het
gevoel dat je er als oudere helemaal alleen
voor staat.”
Esther geeft het praktische voorbeeld van
een jongen die met een gebroken been bin-
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nenkomt op de eerste hulp. “Als verpleegkundige zie je dat hij er echt kapot van is.
Als je dan even doorvraagt, ontdek je dat
voetbal zijn lust en zijn leven is. Door zijn
gebroken been moet hij de rest van het seizoen missen. Dat gaat echt over zingeving:
het raakt aan zijn bestaan en zijn identiteit.
Op zo’n moment kun je er voor hem zijn
door ruimte te maken voor zijn verdriet. Je
kunt hem laten merken dat je het begrijpt.”
BEWUSTWORDING | Door de conferenties
en trainingen leerden de verpleegkundigen
op een nieuwe manier naar zorg en zingeving te kijken. “We zien dat verpleegkundigen meer aandacht hebben voor dit thema”,
zegt Esther. “Ze zijn zich er vooral bewuster

van geworden dat mensen met grote zingevingsvragen kunnen rondlopen.”
Ook Theotimus merkt dat het thema meer
leeft. “Ik schuif af en toe aan bij de lunch
van de afdelingen en ik merk dat er vaker
over het thema gesproken wordt. Maar
er gebeurt ook wat in de concrete zorg. Ik
krijg bijvoorbeeld meer consultaanvragen:
verpleegkundigen verwijzen vaker door. En
ik merk ook dat ze in het patiëntendossier

VERPLEEGKUNDIGE
AANDACHTSVELDER ZINGEVING
Hogeschool Viaa heeft een minor ontwikkeld die
je opleidt tot aandachtsvelder voor zingeving in de
zorg. Je kunt deze minor volgen als je hbo-verpleegkunde studeert. Tijdens de opleiding ga je aan de
slag met je eigen kijk op zingeving en je houding als
persoon en professional. Je verdiept je in mensgerichte visies en in onderzoek rond zingeving in de
zorg. Verder loop je mee met een geestelijk verzorger en doe je zelf onderzoek rond het thema. Na de
opleiding kun je jouw team of organisatie advies
geven rond zingeving in de zorg.
kiesopmaat.nl/modules
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In de training die het lectoraat aan verpleegkundigen gaf, speelde het zogeheten diamantmodel
een grote rol. Dit gespreksmodel is ontwikkeld
door hoogleraar Zorgethiek Carlo Leget. Het helpt
om zingevingsvragen bespreekbaar te maken.
De diamant in het model heeft een kern en vijf
facetten. De kern staat voor de zogeheten innerlijke
ruimte. Dat is de innerlijke houding die je hebt als je
ontspannen en rustig bent. Als je ziek bent of pijn
hebt, is die rust soms ver te zoeken. Dat beïnvloedt
ook je beoordelingsvermogen.
Door samen in gesprek te gaan over existentiële
vragen, kun je weer toegroeien naar meer innerlijke
ruimte. Het diamantmodel doet dat aan de hand
van de vijf facetten: autonomie, handelen, relaties,
balans en hopen.
Meer over dit model lees je in Zingeving in zorg
en welzijn van René van Leeuwen, Carlo Leget en
Marjoleine Vosselman (Boom, 2016).

vaker invullen welke thema’s er rond zingeving spelen bij een patiënt. We kunnen ons
nog verder ontwikkelen, maar er is een eerste stap gezet.”
Het lectoraat deed voor en na het jaar een
meting om te bepalen hoe de houding van
verpleegkundigen ten opzichte van zingeving veranderd was. Na afloop scoorden ze
beter op competenties rond zingeving (zie
pag. 65), zoals ‘persoonlijke ondersteuning
van de patiënt’.
BORGEN VAN DE ZORG | Ook na het themajaar blijft zingeving op de agenda van Het
Van Weel-Bethesda staan. “We zetten een
komma, geen punt”, zegt Esther. “We kijken
nu hoe we zingeving in de zorg kunnen borgen. Zo willen we elke nieuwe medewerker
de e-learningmodule laten volgen. Verder
hameren we erop dat de aandachtsvelders
genoeg tijd krijgen om hun taak uit te voe-

ren. En we onderzoeken nog hoe we andere
disciplines, zoals de specialisten, bij het
thema kunnen betrekken.”
Een van de manieren om het thema levend
te houden, is intervisie. Theotimus: “We
gaan twee keer per jaar om de tafel met de
aandachtsvelders zingeving. Dan kunnen
we elkaar beter leren kennen, inspireren en
motiveren. We bespreken do’s-and-don’ts en
we behandelen een concrete casus, zodat we
leren hoe je omgaat met zingevingsvragen.”
VANUIT JEZELF | Terugkijkend op het jaar
zijn Theotimus en Esther blij met de steun
van het lectoraat. “Zonder hulp van Viaa
hadden we dit niet kunnen doen. We hebben
de kennis en kunde niet in huis en het ontbrak ons ook aan tijd om dit te organiseren.
De opbouw van het project was heel doordacht: eerst aandacht voor zelfreflectie en
dan voor de praktijk”, zegt Theotimus.
Esther merkte wel dat het voor veel verpleegkundigen flink schakelen was om zo
serieus met dit thema aan de slag te gaan.
“Veel teamleden vonden het best lastig om te
reflecteren op hun eigen houding en handelen. Sommigen hadden liever gewoon informatie over zingeving op papier gehad. Maar
als je in de zorg aandacht wilt geven aan
zingeving, moet dat echt uit jezelf komen –
anders werkt het niet. Het is geen trucje, dat
hebben we dit jaar wel geleerd.”

JAAR VAN DE ZINGEVING
Een onderzoek van het lectoraat Zorg
en Zingeving (Viaa) en Het Van WeelBethesda Ziekenhuis
OPDRACHTGEVER
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
PROJECTLEIDER
Bart Cusveller (Viaa)
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Onderwijzen met een digitale tool
over levensvragen

LEREN VAN EEN APP

Veel ouderen worstelen met

de app ook gebruiken om – via korte op-

levensvragen. Professionals in zorg

drachten – actief te leren omgaan met
levensvragen van patiënten. Omdat de app
door een groep te gebruiken is, leent hij
zich ook heel goed voor studentengroepen
en klassen. Maar de vraag is: wérkt dat ook
goed in het onderwijs?

en verpleging merken dat wel op,
maar vaak hebben ze geen tijd of
kennis om er goed op te reageren.
De Webapp Levensvragen helpt hen
om deze vragen tóch op te pakken.
Deze app bewijst nu ook zijn waarde
in verschillende opleidingen voor
verpleegkunde.
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‘Hoe vul ik mijn leven in nu ik steeds
minder kan?’ ‘Hoe kan ik verder nu mijn
partner overleden is?’ ‘Als ik zo terugkijk,
vraag ik me af of ik wel goed geleefd heb.’
Mensen die zorg ontvangen, lopen regelmatig met moeilijke levensvragen rond.
Zorgprofessionals kunnen bij uitstek een
rol spelen in het omgaan met die vragen,
maar dan moeten ze daar wel voor toegerust worden. Daarom werkt het lectoraat
Zorg en Zingeving actief mee aan het verbeteren van spirituele verpleegkundige
zorg. Een van de manieren om dat te doen,
is het vernieuwen van het zorgonderwijs.
PROEFTUINEN | De Webapp Levensvragen
van het lectoraat is zo’n nieuwe onderwijsvorm. Deze digitale tool is de afgelopen
jaren ontwikkeld en getest door het lectoraat, voor gebruik door zorgverleners.
(Aankomend) verpleegkundigen kunnen

OMDAT JE DE APP ALS GROEP KUNT
GEBRUIKEN, LEENT HIJ ZICH GOED
VOOR TEAMS EN KLASSEN

In het project Zin in onderwijs heeft het
lectoraat dat uitgetest. In het schooljaar
2018-2019 gingen vier verschillende
proeftuinen van start waarin studenten
en docenten met de app aan de slag
gingen. Hogeschool Viaa, Saxion Deventer,
Landstede en Deltion hadden elk een
eigen, unieke proeftuin. Zo werd de
app in verschillende onderwijsvormen
geïntegreerd:
• in een minor over palliatieve zorg.
• i n een game waarin studenten leerden om
als zelfsturend team aan de slag te gaan.
• in het begeleidend onderwijs tijdens een
stageperiode.
• als algemene introductie van het thema
zingeving in de opleiding.
ERVARINGEN | Tijdens de proefperiode
heeft het lectoraat de ervaringen van studenten en docenten nauwkeurig geïnventariseerd. Verder zijn de lesmaterialen die

ZORG EN ZINGEVING PROJECT

De Webapp Levensvragen bestaat uit vier onderdelen:
1. Theorie
Wat zijn levensvragen precies? Hoe voer je er een zinvol gesprek over? Welke verpleegkundige methodiek kun je gebruiken? En hoe reflecteer je op je handelen? In het theoriedeel
krijg je meer kennis over het omgaan met levensvragen.
2. Opdrachten
Met de korte opdrachten uit de app kun je meteen uitproberen hoe je kunt omgaan met concrete levensvragen. Je kunt
ze in je eigen tempo en volgorde doen.
3. M
 ijn tijdlijn
In de app zit een persoonlijke tijdlijn om je leerpunten en
ervaringen te noteren. Je kunt zelf bepalen of je berichten
deelt met groepsgenoten.
4. Groepstijdlijn
In de groepstijdlijn kun je de uitwerking van je opdrachten
delen. Zo kun je van elkaar leren. Een groep telt maximaal 10
personen.
viaa.nl/levensvragen

in deze periode op de scholen ontwikkeld zijn,
verzameld in een toolkit. Dan gaat het bijvoorbeeld om docenthandleidingen, lesopzetten
en powerpoints. Andere docenten kunnen de
webapp met deze aanvullende lesmaterialen
gebruiken voor hun eigen onderwijs. Kort voor
het verschijnen van deze bundel zijn ook de
definitieve resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de meewerkende docenten uit
mbo en hbo. De toolkit en de onderzoeksresultaten zijn de vinden op
viaa.nl/toolkit-zin-in-onderwijs.

ZIN IN ONDERWIJS
Een onderzoek van het lectoraat Zorg en
Zingeving (Viaa), Hogeschool Saxion, Deltion
College en Landstede MBO
OPDRACHTGEVER
Hogeschool Viaa
PROJECTLEIDER
Aliza Damsma (Viaa)
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Verwijzen bij zingevingsvragen

OP WEG NAAR EEN GOED GESPREK

Verlies van betekenis, eenzaamheid,
een gevoel van zinloosheid:
sommige klachten van patiënten
zijn niet verholpen met een pil.
Een goed gesprek is dan beter op
zijn plek, maar ben je als huisarts
of wijkverpleegkundige de juiste
persoon? Om dat te bepalen,
70

ontwikkelen Viaa en de Universiteit

In de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen, wijkverpleging) is de laatste jaren een
groeiende aandacht voor zingeving in de
zorg. Vooral in de palliatieve fase, als het
levenseinde van patiënten dichtbij komt.
Maar grote vragen kunnen ook op andere
momenten in het leven van mensen opduiken. Sinds februari 2019 doet het lectoraat
Zorg en Zingeving samen met de UvH onderzoek naar de omgang van zorgverleners
en vrijwilligers met vragen rond zin en
spiritualiteit.

voor Humanistiek (UvH) een
signalerings- en verwijzingstool bij
zingevingsvragen.

ONTWIKKELPLAN | Het onderzoek van
Viaa en UvH loopt van 2019 tot en met
2022. Het maakt onderdeel uit van PLOEG,

ZORG EN ZINGEVING PROJECT

een groter onderzoek naar geestelijke verzorging in de palliatieve fase. In dit deelproject, PLOEG-3, werken zorgverleners en
vrijwilligers in de eerste lijn samen met de
onderzoekers aan het maken van een verwijzingstool. Met die tool kunnen ze beter
inschatten of ze een patiënt zélf kunnen
helpen, of beter kunnen doorverwijzen. En
ook waarnáár dan: bijvoorbeeld naar een
psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een andere behandelaar.
Viaa en UvH doen hun onderzoek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In elk van
die steden gaat een aantal zorgverleners
van bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties en
huisartsenpraktijken aan de slag met het
maken van een ontwikkelplan voor een
verwijzingstool. Ze doen dat samen met
een co-onderzoeker uit hun eigen netwerk.
Dan kun je denken aan een geestelijk verzorger of een beleidsadviseur die betrokken
is bij een van de organisaties. Op elke plek
wordt dus een eigen tool ontwikkeld. Door
die aanpak sluit de tool straks goed aan
bij de manier van werken op die specifieke
locatie.

PALLIATIEF LANDELIJK
ONDERZOEK EERSTELIJNS
GEESTELIJKE VERZORGING
(DEEL 3)
Een onderzoek van het lectoraat Zorg
en Zingeving (Viaa), Universiteit voor
Humanistiek, Hogeschool Windesheim
en Vereniging van Geestelijke Verzorgers
OPDRACHTGEVER
ZonMw
PROJECTLEIDER
Carlo Leget (Universiteit voor Humanistiek)

de ontvangen zorg? En gaat hun kwaliteit
van leven omhoog?
Daarnaast kijken de onderzoekers of de
zorgverleners door de tool beter leren omgaan met zingeving. Hebben ze meer oog
voor spirituele behoeften van de patiënt?
Kunnen ze beter bepalen in hoeverre ze
zelf competent zijn om hulp te geven? En
weten ze hoe ze moeten doorverwijzen?
Ook de doorverwijzingen naar geestelijk
verzorgers worden gepeild. Met behulp van
de uitslagen kan de tool verder worden
aangescherpt.

JE EEN PATIËNT ZÉLF KUNT HELPEN
OF BETER KUNT DOORVERWIJZEN

AANSCHERPEN | Viaa en UvH denken mee
bij de ontwikkeling van de tool. Alle betrokkenen krijgen bovendien een training
van het lectoraat over zingeving in de zorg.
Maar de onderzoekers doen meer. Hogeschool en universiteit onderzoeken ook of
de tool werkt. Hebben patiënten er baat bij?
Ervaren ze dat er meer oog is voor hun spirituele behoeften? Zijn ze tevredener over

TOOLBOX | Viaa en UvH verzamelen alle
resultaten in een zogenoemde ‘implementatietoolbox’. Met de materialen uit die
box kunnen andere praktijken straks zélf
hun eigen verwijzingstool ontwikkelen. De
exacte inhoud wordt tijdens het onderzoek
bepaald. De box bevat in ieder geval middelen die zorgverleners helpen om zingevingsvragen te herkennen en om patiënten
gerichter door te verwijzen. Daarmee
hebben organisaties en zorgverleners in de
eerstelijn in 2022 een praktisch instrument
in handen om de zorg rond zingeving verder te verbeteren.
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ORGANISATIE
Hogeschool Viaa is een centrum van kennis, gericht op de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Dat doet Viaa door het opleiden van studenten, maar ook door het bijdragen
aan oplossingen voor vraagstukken uit het werkveld. De drie lectoraten van Viaa en het
Praktijkcentrum doen praktijkgericht onderzoek naar het functioneren van professionals.
Daarvoor werken ze nauw samen met de beroepspraktijk en met andere kennisinstellingen. De resultaten van dit onderzoek worden ingezet voor de doorontwikkeling van werkveld en opleiding.
• Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken werkt samen met professionals in het
sociale domein aan actuele vraagstukken. Het centrum geeft ook vorm aan de Werkplaats
Sociaal Domein voor de regio Zwolle. Centrale thema’s zijn inclusieve samenleving, integraal
werken met en voor bewoners en interprofessioneel samenwerken met jeugd. Het lectoraat is
verbonden aan de Academie Social Work en Theologie. Aan deze academie is ook het
Praktijkcentrum verbonden, dat onderzoek doet naar transities in kerk en samenleving.
•H
 et lectoraat Goede Onderwijspraktijken onderzoekt hoe onderwijs vérder kan gaan dan
alleen het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Het onderzoek richt
zich op de persoon van de leerkracht en het handelen van de leerkracht. Het lectoraat is verbonden
aan de Educatieve Academie.
• Het lectoraat Zorg en Zingeving houdt zich bezig met de betekenis van levensbeschouwing
en zingeving in de zorg aan patiënten. De onderzoekers kijken daarbij naar de houding van
zorgverleners ten opzichte van zingeving, de aandacht voor zingeving in het zorgproces en de aandacht
voor zingeving in het beleid van instellingen. Het lectoraat is verbonden aan de Academie Health
Care.
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LECTORATEN INFORMATIE

CONTACT

Bezoek

Wethouder Alferinkweg 2, 8012 GA, Zwolle

Parkeren

Assendorperdijk 11, 8012 EG, Zwolle

Post

Postbus 10030, 8000 GA, Zwolle
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KennisOffice Viaa, tel. (038) 42 555 42, onderzoek@viaa.nl

Viaa ONDERZOEKT COLOFON

COLOFON
Viaa Onderzoekt is een uitgave van de lectoraten en het Praktijkcentrum van
Hogeschool Viaa.

MET MEDEWERKING VAN
Els Bos-de Groot, Bart Cusveller, Aliza Damsma-Bakker, Marja JagerVreugdenhil, Annemiek de Jonge, René van Leeuwen, Ingrid Paalman, Carriene
Roorda-Lukkien, Monica Stouten-Hanekamp, Tamme Spoelstra, Tanja van der
Vinne
PRODUCTIE & REDACTIE
Bas Popkema
baspopkema.nl
VORMGEVING
Bredewold Communicatievormgevers
bredewold.nl
FOTOGRAFIE
Christein van Hoffen
christein.nl
ILLUSTRATIES
Designed by rawpixel.com / Freepik
© Viaa, 2019. De inhoud van dit magazine mag niet verveelvoudigd en/of

74

openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Viaa Onderzoekt is een uitgave van
de lectoraten van Hogeschool Viaa.
Viaa.nl/onderzoek

© Viaa, 2019

