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Voorwoord 
Voor het lectoraat Residentiële Jeugdzorg, onderdeel van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool 

Leiden, was 2015 een succesvol jaar. 

Met het werk van ons lectoraat betekenen wij heel veel voor het leef-, leer- en werkklimaat voor jongeren 

en medewerkers in de residentiële jeugdzorg, op scholen voor speciaal onderwijs en in instellingen voor 

volwassenzorg zoals bijvoorbeeld GGZ- en TBS instellingen. “Pittig werk om te doen!” horen we vaak. Dat is 

het ook. De tijden veranderen gelukkig, ook in ons vakgebied. Heel duidelijk. Daar waar vroeger ‘repressie’ 

de norm was, is dat nu veel meer de positieve benadering van de jongere en cliënt onder het motto: ’eerst 

de connectie dan de correctie’. Dat helpt ook hbo-opgeleide medewerkers hun werk beter te kunnen doen 

en studenten voor te bereiden op hun toekomstige taak.  

Ons onderzoek heeft impact. We horen uit het werkveld “Jullie maken het verschil”. Onderstaand voorbeeld 

van de Drijvende Ambachtsschool is een mooie metafoor voor ons werk. 

Drijvende Ambacht School 

Een bijzondere school in ons onderzoek is de Drijvende Ambachtsschool (DAS) met Katwijker Jan Geyteman 

aan het roer. De opleiding Toegepaste Psychologie en het lectoraat werken nauw met Jan samen in 

onderzoek naar de effectiviteit. Het is een school waarbij ‘ervaringsleren’ centraal staat, door bijvoorbeeld 

oude boten op te knappen en natuuronderhoud op eilanden uit te  voeren. De doelgroep van deze 

bijzondere onderwijsvorm is licht verstandelijk beperkte adolescenten die nergens meer heen kunnen. Om 

een impressie te geven van het werken met deze kinderen, schreef Geyteman het volgende: 

 

‘Het anker van de bootlier van de oude postboot naar Schiermonnikoog zit na 30 jaar ook vast, dus dat 

betekent, de ketting moet met de hand omhoog naar het dek gehesen worden. Dat is al een zware klus. Weet 

je hoe een ketting eruit ziet na dertig jaar in een bak te hebben gelegen, elke schalm zit vastgeroest! We 

moesten na de eerste 15 meter elke schalm met een mokertje losslaan. 

 

Het vooronder van deze boot is niet zo groot, maar er is ook een boegschroef in geplaatst. Die wordt 

aangedreven door een hele oude Mercedes Benz motor, je zit echt in een kooi en dan moet je schakels los 

slaan van een ankerketting die vervolgens met de hand omhoog gehesen moet worden. Dit leer je niet op een 

doorsneewerk project, dit is improviseren, gewoon gaan met die banaan. En dat moet dan met jongeren die 

aan boord komen en als eerste zin uitspreken: vandaag doe ik helemaal niks! 

 

Maar het ging geweldig, op de een of andere manier raakt dit fysieke werken een snaar in de jongens die ze 

motiveert en hun tot dingen aanzet die boven hun mentale grenzen uitstijgt. Op zo’n dag weet ik waarvoor ik 

het doe en waarom ik niet stop met roepen “de kern van DAS is het werken op en rond het water”. 

 

Vanwege het grote belang van samenwerking met het werkveld, hogescholen en universiteiten staan in dit 

jaarverslag de belangrijkste samenwerkingsverbanden centraal. We zijn er trots op dat we binnen Nederland 

(en steeds vaker ook in Europa) invloed hebben op de nieuwe tijdgeest binnen de (residentiële) jeugdzorg 

en het onderwijs waar de kwaliteit van het leef- leer- en werkklimaat meer centraal is komen te staan. 

 

dr. Peer van der Helm, 

Lector Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden 
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Managementsamenvatting  
‘Jeugd’ is een van de drie profileringsgebieden voor Hogeschool Leiden. Het lectoraat Residentiële 

Jeugdzorg is hier een uitwerking van en kende in 2015 vijf onderzoekslijnen: 

 leefklimaat in de zorg 

 leerklimaat in het speciaal onderwijs 

 werkklimaat voor medewerkers binnen instellingen  

 zinvolle dagbesteding   

 sociale probleemsituaties 

 

Onze visie waait als een nieuwe wind binnen ons vakgebied omdat we jongeren, cliënten en medewerkers 

een stem geven. Sommigen spreken wel van een paradigmawisseling, maar dat is te veel eer en vergt nog 

veel onderzoek. Met het credo ‘eerst connectie, dan correctie’ (Carlo Schuengel) worden we als vernieuwend 

gezien.  

Om deze visie uit te dragen, werken we samen in 18 projecten in binnen- en buitenland. We reizen zo ver 

als Estland en Turkije. In hoofdstuk 1 geven we een overzicht van alle projecten. Opvallend is de 

diversiteit van de projecten. Ze variëren van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs tot tbs-instellingen 

tot projecten waarbij jongeren uit de top600 criminele jongeren uit Amsterdam worden begeleid.  

Het bijzondere aan ons lectoraat is dat wij sterk geloven in een academische basis voor de trainingen en 

tools die we ontwikkelen. Hoofdstuk 2 laat de brede samenwerking zien die we hiertoe hebben opgezet 

met vijf hogescholen in Nederland en Duitsland, en met acht universiteiten in Nederland, Spanje en België. 

Voor Hogeschool Leiden betekent dat heel concreet dat we in 2015: 

 hebben samengewerkt met 100 hbo-studenten (ook van Windesheim, Zuyd en Fontys), vijftien wo-

studenten, vijfentwintig master studenten en drie stagiairs; 

 een hbo-leerboek hebben geschreven;  

 onderzoeksles hebben gegeven; 

 een studentenpool hebben opgezet. 

 

Het werkveld ziet ons graag komen met onze trainingen voor beroepsmatige ontwikkeling en lezingen (59 

het afgelopen jaar). Tenslotte stimuleren we de wetenschap zelf: we stimuleren onderzoek en zichtbaarheid 

rond onderzoeksthema’s door het aanbieden en begeleiden van promotietrajecten. Op dit moment hebben 

we 20 onderzoekers- en promovendi bij ons werken. 

Naast onze projecten hebben we onze verdere zichtbaarheid beschreven in hoofdstuk 3. We zijn o.a. in 

Kopenhagen en Manchester geweest voor het geven van presentaties en workshops. We presenteerden 

onderzoeksuitkomsten op de personeelsdag van Hogeschool Leiden. In totaal werden er negen artikelen in 

Nederlandse en buitenlandse vaktijdschriften gepubliceerd. De buitenlandse artikelen werden in 2015 over 

de hele wereld 1635 keer gedownload en 31 keer in peer-reviewed buitenlandse vaktijdschriften geciteerd. 

In hoofdstuk 4 laten we onze financiering zien. We zijn er trots op dat we naast de subsidie van 

Hogeschool Leiden zelf nog acht andere bronnen hebben uit het werkveld en van samenwerkingspartners. 

Dat geeft een solide basis om ons onderzoek te kunnen voortzetten.  

En dan… hoe verder? In hoofdstuk 5 werpen we een blik op de toekomst.  
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Wie zijn wij? 
We zijn een grote leer- en onderzoeksgemeenschap voor onderzoekers, studenten en het werkveld. Vanwege 

de brede samenwerking met hogescholen en universiteiten stellen we graag de medewerkers van het 

lectoraat en andere betrokkenen aan u voor. 

Peer van der Helm, Lector Residentiële Jeugdzorg Hogeschool Leiden 

Samen met adviseur Nico van Tol (Hogeschool Leiden) hebben zij zich als doel gesteld verbetering van het  

leef-, leer- en werkklimaat op de agenda te zetten. 

Marjorie Beld, promovenda Uva en docent Windesheim 

Zij doet met een NWO-lerarenbeurs onderzoek bij het project ‘Leerklimaat in het speciaal onderwijs’ van 

Hogeschool Leiden en Windesheim. Zij werkt daarnaast met andere Windesheim-onderzoekers aan het 

RAAK-lvb project binnen Hogeschool Leiden.  

Ferdi Bekken, onderzoeker en promovendus Hogeschool Leiden 

In zijn promotieonderzoek richt Bekken zich op onderlinge beïnvloeding en groepsdynamiek op leefgroepen 

in de residentiële jeugdzorg. Het doel van het promotieonderzoek is de beroepspraktijk  voorzien van 

handvatten om de dynamiek zó te beïnvloeden dat de jongeren elkaar positief beïnvloeden.  

Anna Dekker, promovenda VU en onderzoekster Hogeschool Leiden 

In haar promotieproject staat de vraag centraal of en hoe (forensische) jeugdzorg instellingen  

rekening kunnen houden met de manier waarop een medewerker omgaat met de ‘baseline’ van spanning en 

omgaat met ‘shocks’ in de highriskwerkomgeving.  

Ellen Eltink (Spirit Jeugdzorg), promovenda UvA 

Het promotieonderzoek van Eltink richt zich op de relaties tussen de beleving van het leefklimaat, sociale 

probleemsituaties en (gevoelens van) agressie. Een hypothese is dat het leefklimaat van invloed is op de 

wijze waarop jongeren met sociale problemen omgaan en gevoelens van agressie samenhangen met een 

gesloten leefklimaat. 

Evelyn Heynen, promovenda UvA en onderzoekster Zuyd Hogeschool 

In haar promotieonderzoek toont Heynen aan dat er een verband bestaat tussen het leefklimaat binnen de 

residentiële jeugdzorg en koudbloedige trekken, agressie, empathie en de omgang met sociale 

probleemsituaties. Heynen is inmiddels op 29 januari 2016 gepromoveerd.  

Susanne Höfte, promovenda VU en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Als onderzoeker is zij betrokken bij het leefklimaatonderzoek in residentiële opvang. Voldoet de 

uitvoeringspraktijk van de gesloten jeugdinrichtingen in Nederland aan de eisen zoals gesteld in het 

Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind 

op het gebied van vrijheidsbenemende maatregelen en behandeling onder dwang? Daarnaast is ze actief als 

gastdocent. 

Thijs de Jongh (Spirit Jeugdzorg), promovendus UvA 

Onder de paraplu van het leefklimaatonderzoek doet De Jongh promotieonderzoek naar de relatie tussen 

leefklimaat en behandelmotivatie, waarbij hij benieuwd is naar de invloed van de relatie tussen de jongere 

op een leefgroep en zijn of haar mentor. De hypothese is dat jongeren die veel ondersteuning ervaren van 
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groepswerkers en de indruk hebben dat zij op de groep perspectief hebben om zich te ontwikkelen zich 

meer open zullen stellen. 

Jacqueline van der Linden (Schakenbosch), promovenda Radboud Universiteit 

Van der Linden is trajectcoach binnen Schakenbosch, een gesloten jeugdzorginstelling voor jongeren met 

een lvb. Ze doet samen met Van der Helm, Didden en Stams promotieonderzoek naar het verbeteren van de 

behandeling van jongeren met een lvb. 

Veronique van Miert, promovenda VU en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Er zijn verschillende risicofactoren te onderscheiden die de belangrijke balans tussen handhaving en 

contact maken kunnen verstoren. Van Mierts onderzoek heeft als doel een verklaringsmodel te ontwikkelen 

voor het professioneel handelen in risicovolle situaties. Vervolgens zal er onderzocht worden hoe het 

professioneel handelen positief beïnvloed kan worden via de gevonden factoren door leiderschap en 

teamfunctioneren. 

Eline Neimeijer, gedragsdeskundige Trajectum, promovenda Radboud Universiteit 

In haar promotieonderzoek richt Neimeijer zich op de kwaliteit van het leef- en werkklimaat in relatie tot 

cliënten met een lvb. Specifiek zal de effectiviteit van huidige en gewenste hulpverleningsmethoden voor 

deze doelgroep worden onderzocht.  

Sanne Pronk, promovenda UvA en NEA-praktijkonderzoeker VSO-scholen en School2Care 

Het doel van dit promotieonderzoek is meer zicht krijgen op de (kosten)effectiviteit en werkzame principes 

van de unieke Amsterdamse aanpak ‘School2Care’, een nieuwe voorziening voor de groep jongeren in 

Amsterdam met zeer complexe problematiek, voor wie veelal geen ander alternatief bestond dan de 

gesloten jeugdzorg of jeugddetentie. Pronk is verbonden aan het lectoraat door het gezamenlijk onderzoek. 

Jesse Roest, promovendus UvA en onderzoeker Hogeschool Leiden 

Roest doet onderzoek naar de therapeutische alliantie binnen de residentiële jeugdzorg, met name de 

gesloten en forensische jeugdzorg, en obstakels bij de totstandkoming hiervan. 

Sevgi Sevilir, promovenda en SPH-docente Hogeschool Windesheim 

Het promotieonderzoek van Sevilir richt zich op het in kaart brengen van de beleving van het leefklimaat 

en zorgbehoeften van niet-westerse jongeren met een lvb en wil een aanzet geven tot het ontwikkelen van 

een cultuur-sensitieve behandelmethode.  

Juliette Sonderman, promovenda UvA, MWD-docent en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Zij onderzoekt de onderlinge verhoudingen tussen jongeren in de residentiële jeugdzorg voor meisjes. 

Komend jaar gaat de aandacht uit naar hulpmiddelen voor jongeren en groepsleiders om de onderlinge 

sfeer te bevorderen. Tweede punt van aandacht in het meidenonderzoek is de methodiek binnen gesloten 

jeugdzorg voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys.  

Eefje Strijbosch, Juzt Jeugdzorg, promovenda UvA 

Het promotieonderzoek van Strijbosch richt zich op de kwaliteit van de residentiële zorg voor 

kinderen van 4 t/m 14 jaar. Op basis van de longitudinale data wordt in toekomstige studies onderzocht 

hoe aspecten van het pedagogisch klimaat en allianties elkaar door de tijd beïnvloeden, en welke 

ontwikkelingen zichtbaar zijn in groepen waar systematisch aan het pedagogisch klimaat wordt gewerkt. 

Het promotieonderzoek zoekt aanknopingspunten om de kwaliteit van de residentiële, en mogelijk ook 

andere groepsgerichte zorg voor kinderen te kunnen verbeteren. 
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Sophie de Valk, promovenda UvA en onderzoekster Hogeschool Leiden 

De Valk onderzoekt het fenomeen ‘repressie’ in de residentiële jeugdzorg: wat het precies is en welke 

processen er van invloed zijn op het ontstaan ervan. Aan de hand hiervan is het mogelijk om de praktijk 

adviezen te geven over hoe repressie te voorkomen of te verminderen.  

Debby van der Voort, docente en promovenda UvA 

Het promotieonderzoek van Van der Voort gaat over de wederzijdse beïnvloeding van het leerklimaat, de 

leerkracht en de identiteit van de leerling binnen het vso-onderwijs. Daarnaast is er gewerkt aan het 

valideren van de ‘About Me’ vragenlijst voor leerlingen binnen het vso.  
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Uitgelicht: Lectoraat Residentiële 

Jeugdzorg – Aandacht voor jeugd, 

wetenschap, onderwijs en de praktijk 
Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg is in februari 2014 ingesteld door Hogeschool Leiden. Ons doel is de 

begeleiding en behandeling van kinderen en jongvolwassenen met gedragsproblemen te verbeteren. 

Daarnaast ontwikkelen wij methodieken voor de hbo-opgeleide begeleiders van deze groep. 

 

We zien ons zelf als een leergemeenschap: 20 wetenschappers en promovendi die allemaal bijdragen aan 

het verbeteren van leef-, leer- en werkklimaat binnen instellingen voor jeugd met gedragsproblematiek. 

Ook instellingen die hulp bieden aan volwassenen (dezelfde processen) weten ons steeds beter te vinden. 

We doen heel veel wetenschappelijk onderzoek binnen deze instellingen, en gebruiken de uitkomsten om 

methodieken te ontwikkelen die in de praktijk het verschil maken maar ook belangrijk zijn om aanstaande 

hbo-professionals goed voor te bereiden op hun toekomstige beroepspraktijk. Dat doen we niet op eigen 

initiatief maar juist en alleen – en dat is uniek – vanwege concrete vragen uit het werkveld. De 

wetenschappelijke waarde van het onderzoek wordt zeker opgemerkt en de methodieken worden in de 

praktijk gebruikt. Zo blijven praktijk, onderwijs en wetenschap elkaar versterken. 

De verbinding maakt het verschil 

Leef- en leerklimaat voor de jongeren zelf 

Een toenemende medicalisering en protocollering van jongeren met gedragsproblematiek in de 

maatschappij, we zien het om ons heen, niet in de laatste plaats in de media. Ons lectoraat kiest een 

andere invalshoek: het verbeteren van het leef- en leerklimaat binnen scholen en instellingen. Wij zetten 

juist sterk in op contact maken om agressie en geweld te voorkomen, ofwel ‘eerst de connectie, dan de 

correctie’ naar hoogleraar Orthopedagogiek Carlo Schuengel. En hierin staan wij niet alleen: het NJI, 

Inspecties Jeugdzorg en voormalig kinderombudsman Marc Dullaert ondersteunen deze aanpak.  

Net zo belangrijk: werkklimaat voor medewerkers 

Het zal je werk zijn: jongeren met gedragsproblematiek begeleiden. Of je nu docent, hulpverlener of 

politieagent bent – het kan met regelmaat emotioneel zwaar zijn. We onderzoeken daarom ook hoe we 

medewerkers kunnen helpen om hun vak op een professionele wijze uit te voeren. We doen hiervoor 

onderzoek naar ‘werkklimaat’. We gebruiken de uitkomsten van al het onderzoek dat we doen om tools te 

ontwikkelen die de medewerkers daadwerkelijk kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk. 

De rol van samenwerking 

Hoe meer samenwerking, hoe groter de impact van onze onderzoeksresultaten en ontwikkelde 

methodieken. Het betekent ook dat we onafhankelijker zijn van de (relatieve) onzekerheid van subsidies. 

We investeren daarom eigen middelen in onderzoek en projecten met samenwerkingspartners.  

De samenwerking gaat verder dan alleen financiële betrokkenheid. We hebben inmiddels een prachtig 

netwerk opgebouwd met zowel Nederlandse als buitenlandse hogescholen en universiteiten.  
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En ja, het werkt 

We zijn ruim een jaar bezig en krijgen zoveel positieve reacties uit binnen- en buitenland dat we weten op 

het goede spoor te zitten. De rode draad: “Jullie kennis is zó nodig, zó bruikbaar”. We worden benaderd 

om onderzoek te doen omdat begeleiders wel weten dat ‘repressie’ niet (meer) werkt – maar wat dan 

wél…? En hoe doen we dat? We geven onze presentaties in België, Engeland, Spanje, Duitsland en Estland. 

We hebben in 2015 drie nieuwe onderzoekers aangenomen, de eerste promovendus is gepromoveerd. Verder 

is het team uitgebreid met een junior- en senior onderzoeker en een onderzoeksassistent.  

 

We hebben een wereldwijde hoge citatiescore binnen ons vakgebied. We dragen onze kennis over aan 

studenten van Hogeschool Leiden zodat zij met nieuwe ideeën bij hun stage- en afstudeerorganisaties 

gaan werken. Wat ons betreft de optimale verbinding tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. 
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1 Onze projecten in 2015  

We zijn betrokken bij heel veel projecten. Binnen Nederland, binnen Europa. Het zijn prachtige uitingen 

van onze visie en het toegewijde werk van ons lectoraat. We noemen ze daarom graag met naam en 

toenaam. 

RAAK Publiek: ‘Ik ga toch weer naar school’ 

Het gezamenlijke project met Hogeschool Windesheim en Bureau HTM (trainer Chert Hento) is in 2015 

afgerond en kent een groot aantal succesvolle opbrengsten. 

 Hogescholen, vso-scholen en instellingen blijven de komende vier jaar samenwerken, en hebben 

samenwerking gevonden met het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) hierin.  

 De vragenlijst ‘About Me’ en leerklimaat vragenlijst (SCI) zijn gevalideerd en nieuwe vragenlijsten zijn 

ontwikkeld en gevalideerd (o.a. ten aanzien van regels en veiligheid). 

 Er is een positieve relatie aangetoond tussen leerklimaat en zelfvertrouwen, leermotivatie en omgang met 

peers. Een beter klimaat leidt tot minder pesten, minder criminele cognities en minder afwijzing uit de 

maatschappij. De praktijkstellingen hebben met de methodiek ‘Meester in de Klas’ aantoonbaar invloed op 

het verbeteren van het leerklimaat. 

 Ook hebben we onderzoek gedaan naar radicalisering: een beter leerklimaat beschermt tegen radicalisering. 

 School2Care, Het Kroonpad en Orion (locatie OZO) slagen erin een positief leerklimaat te bieden, ondanks 

de moeilijke doelgroep of aversieve omgeving. Deze bevindingen zijn deels al gepubliceerd. 

Meester in de Klas 

Dit is een nieuw ontwikkelde methode die zowel het leer- als het werkklimaat meet binnen voortgezet 

speciaal onderwijs scholen (vso-scholen). Door de hogeschool opgeleide medewerkers van de school zelf 

observeren leerkrachten in de klas en bieden hen terugkoppeling en intervisie aan de hand van concrete 

meetresultaten. 

Er is veel enthousiasme in de praktijk over de ontwikkelde methodiek. 

 Bij de ontwikkeling van de methode ‘Meester in de Klas’ hebben 38 klassen meegedaan aan een 

gecontroleerde studie en 288 klassen als controlegroep. Het doen van drie leerklimaatmetingen in 

combinatie met de intervisie, observatie en terugkoppeling van de resultaten werd als intensief ervaren 

door de betrokken scholen. De verzameling van onderzoeksgegevens wordt voortgezet en uitgebreid door de 

aanmelding van nieuwe scholen. Deze ervaringen worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de 

methode. Het leerboek zal medio september 2016 beschikbaar zijn.  

 De ontwikkelde ICT-tool voor scholen die leerklimaatonderzoek doen bestaat uit een portal gekoppeld aan 

Easion Survey, een programma dat voor scholen en onderzoekers betrokken bij het leer- en werkklimaat 

onderzoek beschikbaar is. Scholen zijn zelfstandig in staat onderzoek uit te voeren en een terugkoppeling 

te genereren van de resultaten per klas en van de school als geheel. De onderzoekers van Hogeschool 

Leiden zorgen voor het onderhoud van de tool door middel van het actualiseren van de vragenlijsten. 

Daarnaast is er in Excel een vereenvoudigde versie ontwikkeld waarin scholen meteen na afname van de 

meting resultaten kunnen genereren. 

 Er zijn drie promovendi die op het project promoveren. Een vierde kandidaat heeft zich aangemeld. De grote 

hoeveelheid data die nu al is gegenereerd, laat deze ontwikkeling toe. Ook bij De Onderwijsspecialisten is 

belangstelling.  

 Het aantal scholen dat meedoet is uitgebreid. Vanuit Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is het Park College 

toegevoegd aan de groep scholen die met ‘Meester in de Klas’ werkt. Daarnaast hebben de scholen van 

Altra, Stichting Orion en De Onderwijsspecialisten meegedaan. Altra, Stichting Orion en Horizon Jeugdzorg 



 

 

13 

en Onderwijs blijven het leerklimaatonderzoek en ‘Meester in de Klas’ zelf uitvoeren. Bij De 

Onderwijsspecialisten wordt momenteel ‘Meester in de Klas’ ingevoerd bij 28 scholen. Het enthousiasme van 

de leerkrachten is groot; er is eindelijk weer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen naast kwalificaties. 

Congres ‘Ik ga toch weer naar school’, 26 november 2015 

Op 26 november 2015 waren ruim 150 studenten, leerkrachten, gedragsdeskundigen, interne begeleiders 

(IB’ers) en overige professionals uit het speciaal onderwijs aanwezig op het congres ‘Ik ga toch weer naar 

school’. Hier werden de ontwikkelingen binnen het werkveld besproken en de resultaten van het 

leerklimaat onderzoek en aanverwante thema’s gepresenteerd. Er werd actief met elkaar gewerkt tijdens 

verschillende workshops rondom het leerklimaat. Het verslag is te vinden via www.hsleiden.nl/residentiële-

jeugdzorg/nieuws/verslag-ik-ga-toch-weer-naar-school. 

Na afloop van het congres, was er overleg met consortiumpartners en andere geïnteresseerde scholen om 

het vervolg op project ‘ik ga toch weer naar school’ te bespreken. Altra (12 onderwijslocaties) gaf aan door 

te willen gaan met het leerklimaat project. Zij doen dit in combinatie met leefklimaat onderzoek en 

bouwen hun School2Care methode verder uit. Ook Stichting Orion (tien schoollocaties) wil naast de 

leerklimaat metingen met ‘Meester in de Klas’ starten. Horizon Jeugdzorg en Onderwijs heeft financiële 

middelen beschikbaar gesteld om het leerklimaat project voort te zetten. Hetzelfde geldt voor De 

Onderwijsspecialisten die voor hun 28 scholen in het onderzoek en de methode investeert. Het LECSO is 

betrokken bij het vorm geven van de toekomstplannen met betrekking tot het leerklimaat onderzoek in 

vso-onderwijs. Het project gaat zich niet alleen op het voortgezet speciaal onderwijs richten maar ook op 

het speciaal basisonderwijs (so). 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en negen Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) 

Ook in 2015 is voor de tweede keer samen met negen JJI’s en de DJI landelijk leef-, leer- en 

werkklimaatonderzoek verricht. In de rapportage die in september aan de Minister en de Tweede Kamer is 

aangeboden bleek dat de JJI’s er weer in slaagden een beter leefklimaat te bewerkstelligen. Deze 

vooruitgang is, gezien de reorganisaties die deze sector treft, een bijzondere prestatie.  

 De JJI Teylingereind Sassenheim, waar het leefklimaatonderzoek ooit begon, wist zelfs een behoorlijke 

vooruitgang te boeken door inzet van training en intervisie: de TOP PM training, mede ontwikkeld binnen 

dit lectoraat.  

 Binnen JJI Lelystad loopt een speciaal traject, waarbij de twee moeilijkste groepen worden gecoacht door 

Marjorie Beld. Daarbij zijn ook deeltijdstudenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

betrokken. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend: jongeren van andere groepen vragen of het ook bij 

hen kan. Op 30 januari 2016 is een presentatie voor de hoogleraren forensische zorg in Nederland en  

medewerkers van DJI verzorgd door Van der Helm. 

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs 

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is een organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs combineert voor 

kinderen met complexe problemen. Er worden continu metingen gedaan naar het leef-, leer- en 

werkklimaat onder jongeren en medewerkers en er wordt getracht ook ouders steeds beter te betrekken. De 

meetresultaten en resultaten van interviews van studenten van Hogeschool Leiden worden actief 

teruggekoppeld aan alle deelnemers door middel van rapportages, folders en rondetafelgesprekken. Samen 

met lector Chris Kuiper (Hogeschool Leiden) werken de onderzoekers Sophie de Valk en Susanne Höfte aan 

dit grote project. 

Het integreren van zorg, onderwijs en ouders is in Nederland nog niet heel gebruikelijk maar de resultaten 

laten zien dat het belangrijk is om het kind in zijn context te zien. De stichting Gereformeerd 
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Burgerweeshuis ondersteunt Hogeschool Leiden bij dit project. De eerste resultaten laten zien dat de 

combinatie van meten, terugkoppelen, bespreken en weer meten een verbetering kan inhouden voor zowel 

jongeren als medewerkers. De Valk en Höfte leggen deze resultaten vast in hun promotieonderzoek. 

De Onderwijsspecialisten 

De Onderwijsspecialisten is een groep so- en vso-scholen in Oost-Nederland die onderwijs geeft aan 

jongeren met beperkingen. De organisatie is zeer bevlogen en probeert haar docenten zo goed mogelijk te 

steunen om hun werk te kunnen doen. Samen met Hogeschool Leiden is in 2015 een traject gestart om 

door middel van het meten van leer- en werkklimaat, terugkoppelen en intervisie (training ‘Meester in de 

Klas’) het klimaat te verbeteren maar ook om nieuwe concepten te ontwikkelen voor het speciaal onderwijs.  

 In 2015 zijn managementteams en docententeams voorgelicht en is de eerste meting (leer- en werkklimaat 

in samenwerking met Windesheim) in de school ‘Het Kroonpad’ in Apeldoorn gehouden. De school is een 

school voor meervoudig ernstig gehandicapte kinderen met veel en verschillende problemen. Het resultaat 

van de eerste meting was dat de school er zeer goed uitkwam! In 2016 volgen de overige scholen.  

 In samenwerking met de Anne Flokstraschool in Zutphen wordt gewerkt aan een leerlingvolgsysteem voor 

jongeren met een lvb. Vragen uit de praktijk worden in samenwerking met die praktijk en Hogeschool 

Leiden de komende jaren uitgewerkt in praktijkgericht onderzoek voor het so en vso.  

 Er is afgesproken dat de overige scholen in december 2016 volgen. 

Jeugdzorginstellingen: zelf onderzoek doen 

 Bij Intermetzo is in 2015 op grote schaal leef-, leer- en werkklimaatonderzoek gedaan. Het lectoraat 

stimuleert de instellingen om aansluitend zelf de meting te doen. Intermetzo en bijvoorbeeld Spirit en de 

Hoenderloogroep starten dit vervolgens met hun eigen onderzoekers. Hogeschool Leiden stelt de 

vragenlijsten en referentiegroepen ter beschikking en helpt de instelling verder, indien nodig.  

 Bij Juzt Jeugdzorg wordt samen met Hogeschool Leiden en de Universiteit van Amsterdam (UvA) 

vragenlijsten voor kleine kinderen ontwikkeld (zie bijlage ‘publicaties’) waarbij ze zelf hun kwaliteitsproces 

verder ontwikkelen. Net als bij Transferium Jeugdzorg wordt in nauw overleg tussen de Hogeschool Leiden 

en die instellingen samengewerkt. De data van de instellingen worden weer gebruikt voor de 

referentiegroepen voor het volgende jaar.  

 Bij Transferium is Juliette Sonderman bovendien onderzoek gestart naar gemengde groepen (jongens-

meisjes). Dat ligt gevoelig want veel meisjes zijn seksueel misbruikt. Kan je die op de groep bij jongens 

laten? Zo’n gevoelige onderzoeksvraag verdient gedegen onderzoek. 

 Het lectoraat onderhoudt tevens een nauwe band met Fier Friesland, een instelling die zich specialiseert in 

misbruikte meisjes en slachtoffers van loverboys. Fier, zo blijkt uit hogeschool-onderzoek, heeft een 

uitstekend leef- en werkklimaat en de concepten die ze daar ontwikkelen zijn veelbelovend voor de 

toekomst. Dat is hard nodig, want Anne Krabbendam (lector Hogeschool Leiden) laat in haar promotie in 

2016 zien dat veel van deze meisjes niet goed terecht komen. Het lectoraat zal ook het komende jaar Fier 

ondersteunen in haar zoektocht naar een betere behandeling voor getraumatiseerde meisjes. 

Ministerie van Justitie Estland en vijf gesloten jeugdinrichtingen en scholen 

In samenwerking met het Ministerie van Justitie in Estland en vijf gesloten jeugdinrichtingen en scholen is 

in 2015 een intensief traject van leefklimaat monitoring en advies gestart om de omstandigheden in de 

inrichtingen te verbeteren. Sophie de Valk en Van der Helm deden in mei 2015 het eerste onderzoek in alle 

inrichtingen en Van der Helm en Veronique van Miert (Hogeschool Leiden) rapporteerden de resultaten 

persoonlijk in oktober 2015. De tweede meting startte in december 2015 met zes studenten van 

Hogeschool Leiden master Jeugdzorg en Van Miert en Dekker als begeleiders. Van der Helm sprak in 

diezelfde tijd een internationaal EU-congres toe over gesloten jeugdzorg. Van der Helm leidde in december 

ook een delegatie van de Estlandse regering rond in Nederlandse verslavingsklinieken. Deze resultaten 
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worden in februari 2016 gerapporteerd en de intentie is er om het project voort te blijven zetten gezien de 

positieve resultaten. 

Schakenbosch 

Deze JeugdzorgPlus-instelling in Leidschendam-Noord neemt een bijzondere plaats in omdat de lector daar 

een kleine aanstelling heeft. Zowel in de jeugdzorginstelling als op school (Schakenbosch College, Horizon) 

werd meerdere malen leef-, leer- en werkklimaatonderzoek verricht (met positieve resultaten) en de lector 

gaf verschillende trainingen. De lector begeleidt samen met prof. Stams en prof. Didden promovenda 

Jacqueline van der Linden (trajectcoach van Schakenbosch) bij haar onderzoek naar jongeren met een lvb 

en hoe zij omgaan met sociale-nadeelsituaties. Van der Helm was in oktober dagvoorzitter op het 

landelijke licht verstandelijk beperkingen-congres en gaf samen met Van der Linden een workshop. 

Gezinshuis.com en ‘Het Huys’ 

In samenwerking met gezinshuis.com en het gezinshuis Het Huys is in 2015 onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheid om extreem moeilijke en gevaarlijke jonge kinderen in gezinshuizen in Nederland op te 

vangen. Gezinshuismoeder Miriam Erlings van Deurse, drijvende kracht om kinderen niet op te geven, heeft 

een belangrijke aanzet gegeven. Samen met Erlings van Deurse heeft het lectoraat onderzoek opgestart. 

Naast twee artikelen in vaktijdschriften heeft dit geleid tot een duurzame samenwerking met gezinshuizen, 

de ontwikkeling van een leefklimaatvragenlijst en de participatie in een nieuw project voor Gezinshuis+, 

voor kinderen die anders overal zouden worden overgeplaatst. Wordt vervolgd! 

Altra Onderwijs en Jeugdhulp 

Altra verzorgt in Amsterdam en omstreken speciaal onderwijs. Naast leer- en werkklimaatonderzoek en 

onderzoek naar de PBS-methode (Positive Behavior Support), doet het lectoraat samen met NEA-

promovenda Sanne Pronk onderzoek naar een wel heel bijzonder concept: School2Care. Dit concept geeft 

jongeren die met één been in een JJI of Jeugdzorgplusinstelling staan een laatste kans door een 8-8 

formule (8.00 – 20.00 uur), waarbij school, begeleiding & coaching, en dagvoorziening centraal staan. De 

eerste onderzoeken naar het concept laten zeer positieve resultaten zien. Pronk gaat de effectiviteit van 

dit concept onderzoeken. 

Stichting Orion 

Bij Orion zijn met behulp van de RAAK-subsidie de vso-scholen onderzocht op leer- en werkklimaat, samen 

met promovenda Debby van der Voort en UvA-studenten. Het onderzoek liet zien dat in weerwil van de 

moeilijkheden die kinderen met beperkingen in een grootstedelijke omgeving ondervinden op drie scholen 

een uitstekend leer- en werkklimaat heerste. Dat is bijzonder omdat bijvoorbeeld in Orion (locatie OZO) 

werkloosheid en drugsgebruik welig tieren. Het onderzoek laat zien dat als kinderen een plek hebben om te 

schuilen ze toch verder kunnen komen, ondanks hun beperkingen en een aversieve omgeving. 

Multi Plus Zorg 

Multi Plus Zorg in Amsterdam is een ervaringsschool voor ernstig criminele jongeren met een lvb, waar 

Ferdi Bekken en Jesse Roest onderzoek deden samen met lector Jan Dirk de Jong. Nordin Bensellam, mede-

initiatiefnemer van dit concept, heeft al meerdere malen gastcolleges verzorgd aan studenten van 

Hogeschool Leiden. In 2016 doen we verder onderzoek naar het succes van de begeleidingsmethoden voor 

deze jongeren. 
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Case: hoe bied je de top uit de Top600 zwaarst criminele jongeren nog perspectief? 

 

Nordin Bensellam, voormalig Nederlands kampioen freefight, samen met Kamal Chabrani (voormalig EK-, WK- 

en Beneluxkampioen kickboksen) oprichter van MultiPlusZorg. Met hun eigen ideeën en aanpak bieden zij de 

meest hardnekkige jonge criminelen een laatste kans. 

“Ik ken Jan Dirk van Hogeschool Leiden via mijn broer Said, die in Amsterdam een heel succesvol en bekend 

jongerenwerker is geworden. Ik heb Multi Plus Zorg opgericht om de jongens die echt nergens meer terecht 

kunnen nog een laatste kans te geven. Díe jongens die echt graag weg willen uit het criminele circuit maar 

niet weten hoe, die kunnen wij helpen. Ik heb nu een paar keer gastcolleges gegeven op Hogeschool Leiden. 

Dan vertel ik over de combinatie van licht verstandelijk beperkte en criminele jongeren. Grove jongens 

zogezegd. Daar komen studenten niet echt mee in aanraking in stages. Maar je moet later wel weten wat je 

wel en niet kan zeggen, je moet scherp zijn, je wordt altijd uitgespeeld. Dus daar vertel ik over, hoe dat gaat 

bij de Top600 zwaarst criminele jongeren. Studenten waarderen dat enorm. De hogeschool ook, in de toekomst 

gaat de samenwerking daarom grootschaliger zijn. Ik hoop echt dat de hogeschool praktijk en theorie meer bij 

elkaar kan brengen. Dat je veel theorie krijgt is echt goed. Maar in de praktijk hebben studenten tegelijk veel 

vaardigheden en skills nodig om met bepaalde moeilijke doelgroepen te kunnen werken. En daar kunnen we 

echt heel goed bij helpen”. 

 

Naast dit onderzoek in Amsterdam is een samenwerking opgezet in Marokko. Het project ‘Wegwijs’ zamelt 

oude rolstoelen en ziekenhuisbedden in in Nederland en verscheept deze naar Marokko. Daar worden ze 

uitgedeeld in arme gebieden. Bekken en Roest doen hier experimenteel etnografisch onderzoek naar de 

groepsprocessen. Ze bestuderen de interacties tussen de jongeren zelf die allen een licht verstandelijke 

beperking hebben en zoeken antwoord op de vraag in hoeverre zij positief beïnvloedbaar zijn. Daarnaast 

observeren ze de interacties tussen de jongeren en de medewerkers. Met de gegenereerde data hopen ze 

het wetenschappelijke antwoord te krijgen op de vraag waarom deze jongerenwerkers zo goed in staat zijn 

tot interactie met de jongeren. 

Tbs-, ggz-, en sociotherapie-instellingen in 2015 

Bijzonder was in 2015 het leef- en werkklimaatonderzoek in Trajectum (cliënten met lvb en ernstige 

gedragsproblemen) samen met Hogeschool Windesheim en prof. Robert Didden (Radboud Universiteit). Dit 

onderzoek liet zien dat het meest gesloten gedeelte van de organisatie (kliniek Hoeve Boschoord) toch een 

positief leefklimaat had in vergelijking tot enkele andere klinieken. Zoiets vraagt om verdiepend onderzoek 

en de Radboud Universiteit heeft Eline Neimeijer aangesteld als promovenda samen met Van der Helm om 

nader onderzoek te doen. Het onderzoek naar lvb beperkingen, behandeling en agressie is, samen met 

Schakenbosch en studenten van Hogeschool Leiden en de Radboud Universiteit, in 2015 gestart. 

 Twee andere tbs-klinieken waarin in 2015 onderzoek is gedaan, zijn Inforsa en de Oostvaarderskliniek. 

Inforsa loopt al jaren vooruit in het neerzetten van een uitstekend leefklimaat, zo laten de onderzoeken 

van Hogeschool Leiden zien. Petra Schaftenaar van Inforsa is dan ook een vaste partner in het 

leefklimaatonderzoek waarbij de lector en Schaftenaar naar België reizen en op congressen en in 

verschillende artikelen het belang van sociotherapie en het leefklimaat naar voren proberen te brengen. Het 

concept van een ‘de-escalatie-ondersteuner’ in de zorg is een van hun vernieuwende concepten.  

 Anna Dekker ondersteunde de Oostvaarderskliniek (een van de grootste tbs-klinieken in Nederland) door het 

uitvoeren van leef- en werkklimaatonderzoek met als doel bij te dragen aan een cultuuromslag van straffen 

naar behandelen. Dat proces blijkt niet eenvoudig, maar langzaam verkrijgen we meer kennis over 

beïnvloedingsmogelijkheden. Inmiddels is er een kwaliteitsmedewerker leefklimaat aan het werk, die nauw 

verbonden is aan het lectoraat.  
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 In forensisch-psychiatrische kliniek Roosenburg (Altrecht) is er onder leiding van Van Miert meervoudig en 

frequent onderzoek gedaan naar leef- en werkklimaat  en dit is continu aan het hele team en de 

leidinggevenden gerapporteerd.  

 Er is in 2015 nog bij een aantal andere tbs-klinieken (Pompestichting en De Rooyse Wissel) en bij het 

Pieter Baan Centrum leefklimaatonderzoek gedaan. Meike de Vries van de Pompestichting vergeleek twee 

leefklimaatinstrumenten en vond dat de bij Hogeschool Leiden ontwikkelde PGCI goede resultaten liet zien.  

 De lezingen van Van der Helm bij de Pompestichting en Schaftenaar over sociotherapie en het leefklimaat 

waren een succes. Vervolgonderzoek is onderweg om in de toekomst sociotherapie en medewerkers meer 

aandacht te geven in het onderzoek. 

Ons Tehuis 

De aanpak van ‘Ons Tehuis’ in Ieper (België) met betrekking tot leefklimaatverbetering heeft een duidelijke 

‘Belgische’ invulling waarvan we in Nederland kunnen leren. De lector gaf begin 2015 een lezing voor alle 

medewerkers en eind 2016 een lezing voor negen Belgische instellingen in de stad Ieper. De 

vertegenwoordigers van de instellingen tekenden daarop een overeenkomst om de komende jaren onder 

leiding van prof. Roosen en prof. Vandevelde (Universiteit Gent) gezamenlijk leefklimaatonderzoek te gaan 

doen en de aanpak van Ons Tehuis te implementeren in België. Inmiddels is de KU Leuven (prof. 

Tremmeray) aangehaakt, daar wordt al een jaar lang leefklimaatonderzoek gedaan. 

Rivierduinen, regio rond Leiden 

Bij Rivierduinen is in 2015 een eerste aanzet gegeven tot verdere samenwerking op het gebied van 

onderzoek naar het leef- en werkklimaat. De lector gaf presentaties voor de cliëntenraad en de 

medezeggenschapsraad, die enthousiast werden ontvangen. Inmiddels heeft dit een vervolg gekregen in 

daadwerkelijke samenwerking in 2016. 

Spirit Jeugdzorg Amsterdam 

Hogeschool Leiden werkt al jaren samen met Spirit Jeugdzorg. De organisatie verricht zelfstandig 

leefklimaatonderzoek, gesteund door Hogeschool Leiden. Gesteund door het vermogensfonds van de 

instelling begeleidt de lector twee promovendi. In 2015 heeft de lector geparticipeerd in een aantal sessies 

om samen met de gemeente Amsterdam een nieuwe vorm van voorlopige hechtenis voor jeugddelinquenten 

op te zetten (forensische pleegzorg), een instelling die naar alle waarschijnlijkheid in 2016 van start gaat. 

Politie Den Haag 

De politie Den Haag is een bijzondere samenwerkingspartner, omdat van dit korps agenten deelnemen aan 

de opleiding Toegepaste Psychologie. In samenspraak met de politiechef Paul van Musscher is het lectoraat 

gestart met een onderzoek naar mogelijkheden om het professionele handelen van agenten op straat te 

beïnvloeden.  

Dit project zal worden uitgevoerd samen met de agenten in opleiding van de hogeschool, waardoor 

onderzoek en onderwijs optimaal met elkaar worden verbonden. Van Miert heeft samen met Mieke van 

Tankeren (onderzoeker bij het korps) een opzet gemaakt en gepresenteerd met de lector. Het voorstel is 

zeer goed ontvangen door alle geledingen binnen het korps en in 2015 is toestemming van het college van 

procureurs-generaal verkregen. HL docent en onderzoeker Veronique van Miert heeft voor dit onderzoek bij 

NWO een promotiebeurs voor leraren verkregen. 

Indisch Netwerk 

Hogeschool Leiden docenten Monica Aartsma en Arnold van der Capellen gaven aan Van der Helm aan dat 

veel overlevenden en nabestaanden van de Indonesische kampen uit de Tweede Wereldoorlog kampten met 

specifieke problemen. Dit heeft in december 2015 geresulteerd in een beschrijving van de huidige stand 
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van zaken omtrent het onderzoek naar langerdurende gevolgen van stress en is gepubliceerd in het Indisch 

Netwerk. Voor (aankomende) hulpverleners is dit volgens Aartsma zeer waardevolle informatie en wordt 

daarom inmiddels bij het cluster Social Work van Hogeschool Leiden en Windesheim gebruikt. 
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2 Zo werken wij samen 

We werken samen met Nederlandse hogescholen, universiteiten en buitenlandse partners. We laten graag 

zien hoe deze samenwerking er uit ziet.  

2.1 Samenwerking met hogescholen in Nederland en het buitenland 

Hogeschool Windesheim 

In 2015 heeft lector Jack de Swart van Hogeschool Windesheim samen met een aantal Windesheim 

docenten meegewerkt in het RAAK-Publiek project ‘Ik ga toch weer naar school’, ter verbetering van het 

leer- en werkklimaat in het speciaal onderwijs. De Swart en zijn team hebben daarnaast een ICT-tool 

ontworpen. Het onderzoek naar het leerklimaat gaat door met Marjorie Beld die hiervoor een promotiebeurs 

voor leraren van NWO heeft ontvangen samen met co-promotor Peer van der Helm. Ook participeren Beld 

en Sevgi Sevilir (sph-docent Windesheim) in het leefklimaatonderzoek bij Trajectum samen met Christien 

Rippen (hoofd onderzoek Trajectum). Daarnaast wordt leefklimaatonderzoek verricht binnen instellingen 

waar Windesheim stagiaires heeft, dit in nauwe samenwerking met José Uyttewillige, hoofd SPH van 

Windesheim. Samen met prof. Robert Didden (Radboud Universiteit) ontwikkelde Van der Helm voor Sevilir 

een aanvraag voor een promotiebeurs op het gebied van licht verstandelijk beperkte en allochtone 

cliënten. 

Zuyd Hogeschool 

Het lectoraat werkt intensief samen met lector Xavier Moonen en onderzoekster Evelyn Heynen. Deze 

samenwerking gaat niet alleen over het verrichten van leefklimaatonderzoek en licht verstandelijke 

beperkingen, maar Heynen heeft afgelopen jaar ook leef- en werkklimaatonderzoek verricht binnen 

verschillende jeugdinrichtingen in Nederland (JJI het Keerpunt), Duitsland en België (Katholieke 

Universiteit Leuven) samen met hogeschool- en universiteitsstudenten. Heynen promoveert in januari 2016 

op het leefklimaatonderzoek aan de UvA met als titel: ’No guts, no gains’. Willen we vooruitgang boeken 

bij de behandeling van jeugdcriminelen, dan moeten we het leefklimaat in de instellingen serieus nemen. 

Heynen is de eerste promovenda op het gebied van het leefklimaatonderzoek. Moonen is als voorzitter van 

het Landelijke Kenniscentrum LVB nauw betrokken bij het RAAK-Publiek project  ‘Met kleine stapjes maar 

toch vooruit’. 

Fontys 

Docent Frank van der Schans, verbonden aan de opleiding Orthopedagogiek, werkt ieder jaar met zijn 

studenten in een aantal instellingen in Brabant en Limburg om leefklimaatonderzoek te doen. Zo 

participeren de studenten bijvoorbeeld in de lopende onderzoeken van ons lectoraat. Van der Schans 

participeert ook in de samenwerking met ggz Eindhoven en De Kempen. 

Hochschule Darmstadt 

Samen met HL docent René van der Drift en hogeschoolonderzoeker Evelyn Heynen van Zuyd Hogeschool is 

in 2015 een start gemaakt met de samenwerking met Hochschule Darmstadt op het gebied van 

leefklimaatonderzoek. Het volgend jaar komt een delegatie studenten en docenten Nederlandse 

instellingen bezoeken om meer te weten te komen over leefklimaatonderzoek. 
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Hogeschool Rotterdam 

Vanuit Hogeschool Rotterdam lopen er veel studenten stage op locatie Bergse Bos en Medisch Kindertehuis 

(MKT) van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs (lector Chris Kuiper). Naast dat deze studenten op deze manier 

veel praktijkervaring op doen, wordt er door het lectoraat samengewerkt met Hogeschool Rotterdam om de 

studenten ook onderzoekservaring op te laten doen. De studenten hebben een grote rol in het verzamelen 

van data en het terugkoppelen naar de teams.  

2.2 Samenwerking met universiteiten 

Universiteit van Amsterdam 

Prof. dr. Geert-Jan Stams, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek is als geen ander in staat om onderzoek 

en praktijk bij elkaar te brengen. Van der Helm werkt al sinds 2007 intensief met hem samen in 

verschillende onderzoeksprojecten, ze delen inmiddels meer dan 40 publicaties in wetenschappelijke 

tijdschriften en begeleiden 17 promovendi. Zijn kennis en ervaring op gebied van onderzoek vormen een 

goede aanvulling voor Hogeschool Leiden. Daarom is in oktober 2015 afgesproken dat Van der Helm een 

halve dag op de UvA gaat werken en Stams op Hogeschool Leiden, ondermeer voor de master Jeugdzorg en 

de ontwikkeling van een doorstroomprogramma voor onze studenten naar de master Forensische 

Orthopedagogiek van de UvA. Stams is betrokken bij alle onderzoeksaanvragen van het lectoraat, 

jaarrapportages van metingen bij instellingen en geeft regelmatig gastcolleges aan onze hogeschool. 

Vrije Universiteit 

Samen met prof. Paul Jansen (Arbeids- en Organisatiepsychologie) en universiteitsdocenten dr. Brian 

Spisak en dr. Omar Solinger wordt onderzoek naar motivatie en leidinggeven in risicoberoepen (zoals 

medewerkers van gesloten instellingen). Aan dit onderzoek zijn twee docenten en onderzoekers van 

Hogeschool Leiden, Van Miert en Dekker, verbonden in het kader van hun promotietrajecten. Daarnaast 

doet Höfte, samen met Van der Helm onderzoek naar kinderrechten in de gesloten jeugdzorg, met prof. 

Caroline Forder als promotor. 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Prof. Robert Didden (ook voorzitter van het landelijk kenniscentrum Sterk Gedragsgestoord 

Licht Verstandelijk Gehandicapt [SGLVG]) werkte in 2015 intensief samen met lector Van der Helm op het 

thema leefklimaat en de RAAK-Publiek aanvraag ‘Met kleine stapjes maar wel vooruit’. De kennis van 

Didden op het gebied van lvb is een belangrijke aanvulling op het Expertisecentrum Jeugd en hij werkt al 

langer samen met lector Hendrien Kaal van Hogeschool Leiden.  

Behandelverantwoordelijke bij Trajectum, Eline Neimeijer, is aangenomen als promovenda aan de Radboud 

Universiteit en wordt door Didden en Van der Helm begeleid. Een eerste onderzoek naar agressie in de 

residentiële setting is inmiddels gestart in samenwerking met Trajectum, Schakenbosch, Kuiper en De Valk. 

Samen met Didden en Van der Helm ontwikkelde de lector voor Sevilir een aanvraag promotiebeurs op het 

gebied van licht verstandelijk beperkingen en allochtone cliënten. 

Universiteit Maastricht 

In 2015 is uitgebreid samengewerkt met Heynen, maar ook met prof. Dave Bernstein op het gebied van 

schematherapie. Samen met Bernstein wordt onderzoek gedaan naar het effect van schemagerichte training 

voor medewerkers (Safe Path) in twee ggz-instellingen in Nederland (St. Joseph en De Hoop). Van der 

Helm presenteerde de eerste resultaten hiervan in oktober 2015 op het internationale congres voor 

schematherapie in Amsterdam. 
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Erasmus Universiteit 

Sophie de Valk doet onderzoek naar repressie in de jeugdzorg samen met Kuiper, Stams en prof. Maas 

(Organisatieverandering en Maatschappelijke Integratie) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Inmiddels 

zijn uit dit onderzoek al twee internationale publicaties in peer reviewed tijdschriften naar straf en 

repressie in de jeugdzorg voortgekomen. 

Universiteit Gent 

Onder leiding van twee hoogleraren van de Universiteit Gent (prof. Rudi Roosen en prof. Stijn Vandevelde) 

is een tiental Belgische instellingen in 2015 gestart met leefklimaatonderzoek. De eerste Vlaamse instelling 

‘Ons Tehuis’ doet al sinds twee jaar leefklimaatonderzoek en hun bezielende succesverhaal haalde in 

december 2015 de overige instellingen over de streep. Eefje Strijbosch van Juzt Jeugdzorg coördineert dit 

samen met Hogeschool Leiden. De Katholieke Universiteit Leuven is onlangs aangehaakt (prof. Bie 

Tremmeray). 

Universitat de Barcelona – ESADE Business School 

Op instigatie van Hogeschool Leiden (afdeling Internationalisering) is in 2015 de Universitat de Barcelona 

op bezoek geweest op de hogeschool in Leiden om meer te leren over het leefklimaatonderzoek (de 

vragenlijst is ook in het Spaans vertaald). Dit heeft tot afspraken tussen Hogeschool Leiden en deze 

universiteit geleid om in de toekomst een Europese samenwerking te ontwikkelen. 

Academische Werkplaats Risicovolle Jeugd 

In 2015 heeft het lectoraat geparticipeerd in de oprichting en aanvraag van de Academische Werkplaats 

Risicovolle Jeugd, met het onderdeel ‘onderwijs’ als speerpunt. 

 

Case: hoe bied je medewerkers in residentiële jeugdzorg concrete handvatten om hun werk te doen? 

 

Peter Houweling, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, directeur locatie Rijnhove, Park College.  

“Ik voel me echt een ambassadeur wat betreft de samenwerking met het lectoraat Residentiële Jeugdzorg. 

Hun project ‘Meester in de Klas’ geeft echt hele concrete handvatten. In de eerste plaats merkten we dat we 

door hun benchmarkonderzoek eigenlijk al heel goed op weg waren met ons huidige leefklimaat. De verschillen 

konden we goed gebruik om te verbeteren. Destijds heb ik gekozen voor de onderzoekslijsten van het lectoraat 

in plaats van onze eigen onderzoeksmethoden vanwege de heldere, efficiënte opzet ervan. Ons 

managementteam zag dat ook snel in. Belangrijke overweging was de hoeveelheid tijd die deze lijsten 

scheelden, heel belangrijk omdat zowel onze medewerkers als jongeren ze moeten invullen. Misschien wel de 

mooiste uitkomst is dat de uitkomsten ervan door medewerkers worden opgevat als een verbeterkans in plaats 

van een bedreiging. Al met al is het zeer plezierig om samen te werken met de onderzoekers die goed op mijn 

vraag inspelen”. 
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3 Dit betekenen wij… 

3.1 …voor het onderwijs aan Hogeschool Leiden 

 Onderwijs voor (aankomende) beroepsbeoefenaren neemt een belangrijke plaats in binnen het lectoraat. Het 

lectoraat biedt als opdrachtgever hbo- en wo studenten de mogelijkheid af te studeren binnen haar 

onderzoekslijnen. In 2015 maakten 100 hbo-studenten, 15 wo-studenten en 25 studenten van de master 

Jeugdzorg hiervan gebruik. Ook liepen drie studenten stage bij het lectoraat (onderzoeksstage) en werden 

aan de UvA en bij Hogeschool Windesheim zes colleges gegeven over het thema ‘leefklimaat’. 

 Er is een studentenpool ingericht, waarbij studenten door bijvoorbeeld het afnemen van vragenlijsten bij 

jongeren, invoeren van data en houden van interviews met jongeren en medewerkers werk- en 

onderzoekservaring op kunnen doen.  

 Van Miert en Dekker hebben zich in 2015 bijzonder ingezet voor het onderzoeksonderwijs van de opleidingen 

van Social Work (OM 1, 2 en 3). Daarnaast is binnen het lectoraat een opvangmogelijkheid gecreëerd om 

vierdejaarsstudenten die vastlopen bij hun onderzoek verder te helpen (OM4). In de zomer is extra 

begeleiding geboden en was het mogelijk om  clinics te organiseren voor deze groep.  

 Jesse Roest heeft het team van de master Jeugdzorg versterkt op het onderdeel ‘Onderzoek en 

Methodenleer’.  

 In 2015 is in samenwerking met Hogeschool Windesheim een start gemaakt met een hbo-leerboek voor het 

speciaal onderwijs en het herschrijven van de WIGK-module ‘Forensische Psychopathologie’. 

 Tenslotte worden op dit moment circa 40 publicaties van het lectoraat in binnen- en buitenlandse 

tijdschriften in het onderwijs gebruikt. 

3.2 …voor het werkveld 

Het lectoraat ontwikkelt op basis van de onderzoeksuitkomsten, trainingen voor het werkveld voor de 

specifiek beroepsmatige ontwikkeling. Het gaat op dit moment om varianten van de training Top PM 

(Teylingereind en Hartelborcht), de training ‘Meester in de Klas’ (in het kader van het RAAK-project) en 

een training om het teamfunctioneren te verbeteren (Roosenburg). Met tbs-klinieken wordt het gesprek 

gevoerd over de invloed van het intentioneel en systemisch werken aan een positief leefklimaat 

(Oostvaarderskliniek en Inforsa). Medewerkers van het lectoraat geven in binnen- en buitenland lezingen. 

(o.a. bij het Festival Forensische Zorg, International Association of Forensic Mental Health Services 

(IAFMS) en Violence in Psychiatric Care). In 2015 zijn in totaal 59 lezingen in het werkveld verzorgd.  

3.3 …voor de wetenschap  

Promotietrajecten 

Het lectoraat stimuleert onderzoek en zichtbaarheid rond haar centrale thema’s door promotietrajecten. 

Actief worden hiervoor medewerkers uit het werkveld gestimuleerd onderzoek te doen naar het leef-, leer- 

en werkklimaat. Een lijst van de promovendi en een beschrijving van de promotietrajecten is te vinden in 

bijlage 2.  

We verschijnen met regelmaat in de pers. Daar zijn we blij mee, want het is een behoorlijke klus om een 

nieuwe wind te laten waaien in ons vakgebied. De aandacht die ons werk krijgt bevestigt ons dat we op de 

goede weg zitten. We geven hier graag een overzicht van onze verdere zichtbaarheid. Onze artikelen en 

links van de interviews zijn te vinden in bijlage 1.  
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IAFHMS congres Manchester 

Op Het IAFHMS congres in Manchester verzorgden de medewerkers van het lectoraat twee sessies (8 

presentaties met alle promovendi en werkveldmedewerkers) over de onderszoeksresultaten van hun werk. 

Congres Violence in Psychiatric Care, Kopenhagen 

Onderzoekster De Valk verzorgde samen met Petra Schaftenaar (Onderzoeker Inforsa) een interactieve 

workshop op het congres Violence in Psychiatric Care in Kopenhagen. In de workshop is aandacht besteed 

aan de relatie tussen straffende attitudes van medewerkers en het leefklimaat op de groep. Vervolgens liet 

Schaftenaar zien hoe er bij Inforsa ingezet wordt op relationele veiligheid. Via een tekenopdracht hebben 

de deelnemers van de workshop ontdekt hoe samenwerking en ondersteuning op alle vlakken tot betere 

resultaten leidt dan dwang en machtsverhoudingen. 

Personeelsdag Hogeschool Leiden 

Op de Personeelsdag van Hogeschool Leiden presenteerde Van der Helm de eerste resultaten van onderzoek 

naar radicalisering en criminele cognities bij circa 400 jongeren op scholen voor speciaal onderwijs in 

Amsterdam en Rotterdam. Ruim 25 docenten van verschillende opleidingen bediscussieerden de resultaten 

en concludeerden dat de studenten van Hogeschool Leiden van specifieke opleidingen (zoals sph en 

verpleegkunde) hier meer van zouden moeten weten. 

6e jaarcongres LVB, 15 september 2015, Zwolle 

Van der Helm was dagvoorzitter. Daarnaast was lector De Jong keynote speaker. Aansluitend vonden 

workshops plaats. Van der Helm verzorgde met Van der Linden en Beld een workshop over lastige casussen 

waar instellingen mee worstelen. Waar moet je beginnen bij een opeenstapeling van problematieken bij 

jongeren?  In de tweede ronde verzorgde Pronk, Beld en Esmé van der Ley (School2Care, Altra) een 

workshop over de methodiek waarbij zorg, onderwijs en vrijetijdsbesteding geïntegreerd worden in een 8-

tot-8-programma. Reacties waren positief,  er werd gevraagd of ze niet konden uitbreiden zodat ook 

jongeren buiten Amsterdam hier gebruik van kunnen maken. 

Interviews 

Op 14 maart 2015 werd Van der Helm door NRC Handelsblad geïnterviewd over het leerklimaatonderzoek 

dat het lectoraat heeft uitgevoerd bij School2care in Amsterdam. School2care is vso-onderwijs voor de 

allermoeilijkste jongeren uit Amsterdam, onder meer top600 criminele jongeren, en meiden met een 

loverboyprobleem die nergens meer heen kunnen, behalve naar een jeugdgevangenis of gesloten 

jeugdinrichting. Uit het onderzoek van het Expertisecentrum bleek dat School2Care het volgens de 

jongeren bijzonder goed deed in vergelijking met andere vso-scholen in Nederland. Van der Helm geeft 

daarvoor als verklaring dat de combinatie van persoonlijke aandacht (contact maken en houden) en 

acceptatie van de jongere samen met een zeer consequente regelhandhaving bij deze moeilijkste groep 

jongeren werkt. Het artikel geeft een mooie sfeerbeschrijving van hoe het er binnen School2Care in de 

dagelijkse praktijk aan toegaat. Het Expertisecentrum doet momenteel samen met de UvA onderzoek bij 

alle vso-scholen van Altra en Orion in de hoofdstad. 
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4 Onze financiën 

Het lectoraat werd in 2015 gefinancierd door:  

 subsidie van Hogeschool Leiden 

 RAAK-Publieksubsidie ‘Ik ga toch weer naar school’ 

 een bijdrage van de stichting Gereformeerd Burgerweeshuis (werkveld ‘Horizon’) 

 bijdragen van de negen Justitiële Jeugdinrichtingen 

 Dienst Justitiële Inrichtingen 

 Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 twee tbs-instellingen 

 drie jeugdzorgplusinstellingen  

 De Onderwijsspecialisten 

 

In 2015 is een RAAK-Publiekaanvraag ingediend: ‘Met kleine stapjes maar wel vooruit’. Doel is om een 

nieuwe behandelmethodiek voor jongeren en jongvolwassenen met lvb te ontwikkelen. Dit in samenwerking 

met lectoren van het Expertisecentrum Jeugd en de andere samenwerkingspartners van het lectoraat. De 

aanvraag is inmiddels goedgekeurd. 
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5 Nu verder! 

Om toekomstbestendig te blijven is het noodzakelijk de positie van het lectoraat binnen de 

wetenschappelijke wereld - en de kennisbasis leef- en leerklimaat in samenhang met het werkklimaat en 

zinvolle dagbesteding - de komende jaren verder te versterken door samenwerking met hogescholen, 

studenten, universiteiten en het werkveld. 

 

De in 2015 ingezette projecten worden in 2016 verder uitgewerkt: het lectoraat gaat uit van langdurend 

praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling. De samenwerking binnen het Expertisecentrum Jeugd, de 

uitbreiding van het leef-, leer- en werkklimaatonderzoek, de afronding in 2015 van de succesvolle RAAK-

aanvraag met dito doorstart naar 2016 met onder meer De Onderwijsspecialisten en de nieuwe projecten 

(gezinshuizen, politie, Estland) zijn voor het lectoraat nieuwe kansen om de basisfilosofie (‘eerst de 

connectie’) van de sociotherapie verder uit te dragen. Het komende jaar willen we nog verder kijken door 

met behulp van actuele onderzoeksmethoden kennis uit het verleden te toetsen. Het gaat dan om de vraag 

op welke wijze we in de huidige maatschappij hbo-opgeleide professionals beter kunnen ondersteunen, 

maar ook hoe we deze kennis kunnen gebruiken voor onze opleidingen van toekomstige professionals. 

 

Binnen de ontwikkeling van het lectoraat laten de uitkomsten van het onderzoek in toenemende mate zien 

dat ‘het kind’ niet los gezien kan worden van zijn omgeving, maar dat deze omgeving en allen die daar 

werken invloed hebben op het kind en zijn ontwikkeling. We noemen dit ‘transactionele processen’ (het 

kind doet iets met zijn omgeving en de omgeving doet iets met het kind, Sameroff, 2009). Deze 

systeemtheoretische vertaling van het ecologische ontwikkelingsmodel van Bronfenbrenner heeft geleid tot 

de ontwikkeling van het leef-, leer- en werkklimaatonderzoek binnen het lectoraat. Een volgende stap is 

het verbinden van deze theorie aan ontwikkelingsvoorwaarden voor kinderen en professionals zoals die door 

bijvoorbeeld Houweling-Meijer en Visser voor de sociotherapie zijn geformuleerd vanuit deze 

systeemtheorie. Het gaat dan om vragen in hoeverre er in het systeem sprake is van zingeving, een 

gezamenlijke doelverwerving en structurering, afbakening van grenzen en voldoende energie: allemaal 

kenmerken van het leef-, leer en werkklimaat. In 2015 is daarom samen met Nico van Tol (Clusterdirecteur 

Social Work & Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden), de lectoren Chris Kuiper, Annemiek Mol Lous 

(Educatie) en Carolien Gravesteijn een voorstel ontwikkeld om dit bij professionals te onderzoeken: het 

‘Arcadië’ project. 

 

Het lectoraat wil een nieuw onderzoeksterrein ontsluiten met behulp van deze systeemtheorie in het kader 

van de samenwerking met de Academische Werkplaats Risicovolle Jeugd: het klimaat van de straat. De 

eerste stappen in het kader van ons scholenonderzoek naar radicalisering en criminele cognities werden in 

2014 en 2015 gezet. Samen met het klimaatonderzoek kan dit wel eens antwoorden op zeer actuele 

vraagstukken opleveren, die andere onderzoeken (die niet gebaseerd zijn op een systemische benadering in 

de wetenschap), soms veronachtzamen. 

Deze conclusie maakt dat het lectoraat in deze visie concurreert met de gevestigde wetenschap met haar 

vele belangen en focus op microprocessen en eenvoudige, methodische oplossingen voor complexe 

systeemproblemen (‘een methode voor pesten’). Van der Helm en Van Tol schreven hierover in 2015 in het 

tijdschrift Sociale Verkenningen dat het echter niet te verwachten is dat complexe systeemproblemen rond 

het kind opgelost kunnen worden met een enkele interventie. Hun bijdrage wordt binnenkort opgenomen 

in het nieuwe handboek criminaliteit van prof. Ido Weijers. In het verlengde daarvan ligt dat van hbo-
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opgeleide professionals verwacht mag worden dat in de hulpverlening ‘One size fits nobody’ geldt. Deze 

boodschap is bij veel gemeenten, die sinds vorig jaar verantwoordelijk zijn voor zorg en welzijn (wet 

WMO), nog niet helemaal aangekomen. Er is nog veel werk te verrichten. 

 

Ook in 2016 zal het lectoraat samen met het werkveld en kennisinstellingen doorgaan – soms tegen de 

stroom in - om deze boodschap te onderbouwen met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, om de hbo-

opgeleide professional te ondersteunen en kinderen en jongvolwassenen een kans te geven in onze 

samenleving. De kinderen die in onze samenleving minder kansen hebben (in het bijzonder kinderen, 

meisjes, jongens en jongvolwassenen met ernstige trauma’s of met een lvb), krijgen het komende jaar onze 

aandacht. Schermer (2015) geeft aan dat deze kinderen in onze samenleving zijn ‘gestrand in het heden’. 

Dat betekent vaak nadruk op onmiddellijke behoeftebevrediging, minder mogelijkheden om te leren van 

fouten in het verleden en onvermogen om de dag te structureren, allemaal eigenschappen die van de 

moderne burger worden verwacht. Het ‘Wiskunde-Nederlands-Engels’ mantra van het huidige onderwijs is 

minder geschikt voor deze kinderen. Daarom zal volgens ons binnen en buiten de instellingen 

ervaringsleren centraal moeten komen te staan. Het omgaan met sociale probleemsituaties zal hierin een 

belangrijke plaats moet gaan innemen om deze kinderen voldoende kansen te geven op participatie in de 

samenleving. 

 

In 2016 wordt verwacht twee boeken te publiceren die kunnen worden gebruikt in het hbo-onderwijs. Eén 

gaat over vso-onderwijs (zie RAAK ‘Ik ga toch meer naar school’) en een over ‘Mythes in de jeugdzorg’. De 

boeken verschijnen bij uitgeverij SWP Amsterdam en Lemniscaat. 
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Bijlage 1 Publicatie overzicht 2015 

Rapportages in opdracht DJI: Justitiële Jeugdinrichtingen en hun scholen 

Van Miert, V. S. L., Bekken, F. F., Roest, J. J., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). 

Onderzoeksrapport het Poortje, het leef- en werkklimaat van Juvaid en het leerklimaat van Portalis. Interne 

rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V.S.L., Sterkenburg, K., Van der Helm, G.H.P. (2015). Onderzoeksrapport. Leef- en Werkklimaat 

van JJI Eikenstein en het leerklimaat van vso de Sprong, maart 2015. Interne rapportage. Leiden: 

Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V.S.L., Roozen, C., Bekken, F.F., Van der Helm, G.H.P., & Stams, G.J.J.M. (2015). 

Onderzoeksrapport. Leef- en Werkklimaat van JJI de Hartelborgt en het leerklimaat van het Kompas College. 

Interne rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V. S. L., Bekken, F. F., Willemse, R., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). 

Onderzoeksrapport het Poortje, het leef- en werkklimaat van Wilster/Dok3en het leerklimaat van Portalis. 

Interne rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V. S. L., Pijnenburg, E. J. A., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). 

Onderzoeksrapport Ieefklimaat bij JJI Lelystad en leerklimaat bij de Stedenschool. Interne rapportage. Leiden: 

Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V. S. L., Bekken, F.F., Van der Helm, G.H.P., & Stams, G.J.J.M. (2015). Leef- en 

Werkklimaatonderzoek bij Intermetzo, locatie JJI Lelystad. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V. S. L., Bekken, F. F., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport 

Leefklimaat van Den Hey Acker en leerklimaat van het Ginnekencollege. Interne rapportage. Leiden: 

Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V. S. L., Klein Schaarsberg, R., Bekken, F.F., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). 

Onderzoeksrapport Leefklimaat Stichting Jeugdzorg St. Joseph, het Keerpunt en Icarus meting 2. Interne 

rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V. S. L., Bekken, F. F., Dekker, A. L., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). 

Onderzoeksrapport Amsterbaken leef-, leer- en werkklimaat, meting 1, 2 en 3. Interne rapportage. Leiden: 

Hogeschool Leiden. 

 

Van Miert, V. S. L., Bekken, F.F., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport 

Teylingereind leef- en leerklimaat, meting 1. Interne rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

  

Bekken., F.F., Van Miert, V. S. L., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport 

Leefklimaat Teylingereind meting 2, november 2015. Interne rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 
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Van der Helm, G. H. P., Van Miert, V. S. L., Nagtegaal, J., Stams, G. J. J. M., Beld, M. H. M. (2015). 

Rapportage Justitiële Jeugdinrichtingen 2014. Een onderzoek naar het leef-, werk- en leerklimaat binnen de 

Justitiële Jeugdinrichtingen. Leiden: Hogeschool Leiden. 

Rapportages Horizon Jeugdzorg en Onderwijs 

De Valk, S., Dekker, A., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport: Leef-, leer- 

en werkklimaat voor jongeren, ouders en medewerkers, Locatie Bergse Bos, Afdeling Berkenpad 3. Interne 

rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

De Valk, S., Höfte, S., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Supplement I: Leef-, leer- en 

werkklimaat voor jongeren en medewerkers, Locatie Bergse Bos, Afdeling Berkenpad 3. Interne rapportage. 

Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

De Valk, S., Van Miert, V., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport: Leer- en 

werkklimaat, Locatie Park College. Interne rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

De Valk, S., Roest, J., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport: Leer- en 
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Höfte, S.J.C., De Valk, S., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport. Leef- en 

Leerklimaat Horizon, Locaties De Vaart en Kralingen december 2015. Interne rapportage. Leiden: 

Hogeschool Leiden. 

 

De Valk, S., Dekker, A. L., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport. Leef,- 

Leer-, en Werkklimaat voor jongeren, ouders en medewerkers. Bekenpad 3, Bergse Bos Horizon Jeugdzorg 

en Onderwijs. Interne rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

De Valk, S., Roest, J., Sterkenburg, K., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). 

Onderzoeksrapport. Leef,- en Leerklimaat in Bergse Bos en MKT eerste meting, Horizon Jeugdzorg en 

Onderwijs. Interne rapportage. Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

Höfte, S.J.C., De Valk, S., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). Onderzoeksrapport. Leef,- en 

Leerklimaat in Bergse Bos en MKT tweede meting, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs. Interne rapportage. 

Leiden: Hogeschool Leiden. 

 

De Valk, S., Bekken, F., Willemse, R., Van der Helm, G. H. P., & Stams, G. J. J. M. (2015). 

Onderzoeksrapport. Leef- en werkklimaat Horizon, Locatie het Anker april 2015. Interne rapportage. 

Leiden: Hogeschool Leiden. 
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Bekken, F.F., Dekker, A.L., De Valk, S., Willemse, R., Van der Helm, G.H.P. en Stams, G.J.J.M. (2015). 
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Kinderen met een licht verstandelijke beperking een uitdaging voor de huidige 
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De Valk, S. , Van der Helm, G.H.P, Beld, M. Schaftenaar, P., Kuiper. C. & Stams, G.J.J.M. (2015). Does 
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Bijlage 2 Overzicht promovendi & 

promotietrajecten 

Ferdi Bekken 

Promovendus UvA en onderzoeker Hogeschool Leiden 

In zijn promotieonderzoek richt Bekken zich op onderlinge beïnvloeding en groepsdynamiek op leefgroepen 

in de residentiële jeugdzorg. Doordat jongeren effectieve bekrachtigers van gedrag zijn voor adolescenten, 

bepalen zij voor een groot deel de effectiviteit van een plaatsing in een instelling. Door groepsdruk kunnen 

adolescenten negatief gedrag vertonen (bijvoorbeeld meeloopgedrag, meer agressief gedrag vertonen of 

middelengebruik). Er kan ook  een positieve invloed van groepsgenoten uitgaan doordat jongeren elkaar 

bijvoorbeeld kunnen ondersteunen en helpen met problemen. De groepsdynamiek en de manier waarop 

jongeren elkaar beïnvloeden verschilt per groep en hangt mogelijk af van meerdere factoren, zoals 

bijvoorbeeld individuele factoren (agressie, behandelmotivatie), groepsfactoren (groepssamenstelling, 

leefklimaat) of instellingsfactoren (soort instelling). Voor het proefschrift wordt getracht de 

groepsdynamiek en beïnvloedingsprocessen door peers in kaart te brengen, en de factoren die hierop van 

invloed zijn (op individueel, groeps- en instellingsniveau). Het doel van het promotieonderzoek is het 

voorzien van handvatten voor de beroepspraktijk om de dynamiek zo te beïnvloeden dat de jongeren elkaar 

positief beïnvloeden. 

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Marjorie Beld 

Promovenda UvA en docent/onderzoekster bij Windesheim 

Zij doet met een NWO-lerarenbeurs onderzoek bij het gezamenlijke project ‘leerklimaat in het speciaal 

onderwijs’ van Hogeschool Leiden en Windesheim. Zij werkt daarnaast met andere Windesheim 

onderzoekers aan het RAAK-lvb project binnen Hogeschool Leiden.  

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotoren: dr. Van der Helm, dr. Kuiper. 

Anna Dekker 

Promovenda VU en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Who’s running the kitchen? - Keeping up the good work in high risk work environment. 

Dat het werkveld in (forensische) (jeugd)zorginstellingen hoge eisen stelt aan haar medewerkers, krijgt 

nationaal en internationaal steeds meer de aandacht (zie bv. het werk van Lambert en de studiedag van 

Efcap-NL ‘hoe blijf ik bekwaam en gezond?’). Het werken met de complexe doelgroep doet een beroep op 

een scala aan kennis en vaardigheden, maar vraagt ook om incasseringsvermogen en veerkracht. In het 

promotieproject van Dekker staat de vraag centraal of en hoe (forensische) (jeugd)zorg instellingen 

rekening kunnen houden met de manier waarop een medewerker omgaat met de ‘baseline’ van spanning en 

‘shocks’ in de highriskwerkomgeving. Daarnaast is het relevant om na te gaan hoe medewerkers die al 

langer werken in dezelfde instelling gecommitteerd zijn aan de organisatie en of dit anders is dan 

medewerkers die kortere tijd aan het werk zijn met de belaste doelgroep (in dezelfde instelling). 

Uiteindelijk zal kennis over deze psychologische processen in highriskwerkomgevingen kunnen leiden tot 

implicaties voor de praktijk met betrekking tot de dagelijkse ondersteuning van medewerkers. En mogelijk 

zelfs tot implicaties voor werving- en selectieprocedures van instellingen. Vanzelfsprekend is er een 

koppeling met het onderwijs van toekomstig ‘social workers’.  
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Promotor: prof. dr. Jansen. Copromotoren: dr. Van der Helm, dr. Sollinger en dr. Spisak. 

Ellen Eltink 

Promovenda UvA 

Eltink is, net als De Jongh, werkzaam bij Spirit, en zijn sinds kort beiden verbonden aan de master 

Forensische Orthopedagogiek van de UvA. Het promotieonderzoek van Eltink richt zich op de relaties 

tussen de beleving van het leefklimaat, sociale probleemsituaties en (gevoelens van) agressie. Eltink heeft 

hierbij naast de zelfrapportagevragenlijsten, gekeken naar de incidenten die binnen de instelling hebben 

plaatsgevonden. Een hypothese is dat het leefklimaat van invloed is op de wijze waarop jongere met 

sociale problemen omgaan en gevoelens van agressie samenhangen met een gesloten leefklimaat. 

De eerste indruk is dat er interessante verbanden naar voren komen, sommige zoals verwacht, andere 

verrassend.  

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Miriam Erlings van Deurse 

Promovenda UvA en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Miriam Eurlings van Deurse is gezinshuisouder en doet samen met Peer van der Helm promotie-onderzoek 

naar het leefklimaat in gezinshuizen en naar de mogelijkheden daar zeer moeilijk te begeleiden kinderen te 

behandelen. 

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Evelyn Heynen 

Promovenda UvA en onderzoekster Zuyd Hogeschool 

NO GUTS, NO GAINS - de relatie tussen leefklimaat en sociale ontwikkeling van jonge gedetineerden. 

Ondanks dalende detentiecijfers voor jonge mensen stijgt het aantal geweldsdelicten. Ook tijdens en na de 

detentie is een hoge mate van geweld en agressie een probleem voor jonge delinquenten. Onderzoek in de 

laatste jaren heeft uitgewezen dat het mogelijk is het gedrag van jongeren die verblijven in de residentiële 

jeugdzorg positief te veranderen. Het huidige promotieonderzoek focust op gedrag van jongeren, dat 

gerelateerd is aan de hoge mate van geweld en agressie. In haar promotieonderzoek toont Heynen aan dat 

er een verband bestaat tussen het leefklimaat binnen de residentiële jeugdzorg en koudbloedige trekken, 

agressie, empathie en de omgang met sociale probleemsituaties. Heynen promoveerde op 29 januari 2016. 

Susanne Höfte 

Promovenda VU en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Sinds haar afstuderen in de specialisatie jeugdrecht is ze als onderzoeker betrokken bij het 

leefklimaatonderzoek in residentiële opvang van Hogeschool Leiden en de UvA. Mede hierdoor is de 

interesse van de situatie van de kinderen in de verschillende jeugdinrichtingen gewekt. Ze werkt aan het 

proefschrift: ‘Voldoet de uitvoeringspraktijk van de gesloten jeugdinrichtingen in Nederland aan de eisen 

zoals gesteld in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag van de 

Rechten van het Kind op het gebied van vrijheidsbenemende maatregelen en behandeling onder dwang?’ 

Daarnaast is ze actief als gastdocent en maakt deel uit van het Amsterdams centrum voor familierecht.  

Promotoren: prof. dr. Stams, prof. dr. Forder. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Thijs de Jongh 

Promovendus UvA 

Onder de paraplu van het leefklimaatonderzoek doet De Jongh promotieonderzoek naar de relatie tussen 

leefklimaat en behandelmotivatie, waarbij hij benieuwd is naar de invloed van de relatie tussen de jongere 
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op een leefgroep en zijn of haar mentor. De hypothese is dat jongeren die veel ondersteuning ervaren van 

groepswerkers en de indruk hebben dat zij op de groep perspectief hebben om zich te ontwikkelen zich 

meer open zullen stellen. Dat kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over hun problemen met 

groepswerkers en door behandeling te accepteren. Een goede jongere-mentor relatie zou dit mogelijk nog 

kunnen versterken. Om meer zicht te krijgen op deze ideeën voert De Jongh analyses uit op twee 

datasets. Ten eerste de dataset die is verkregen via tal van instellingen van het grote landelijke 

leefklimaatonderzoek. Ten tweede via de data die door De Jong en zijn collega Ellen Eltink zijn verzameld 

bij de eigen werkplek in JJI Amsterbaken. Dit is een unieke dataset, omdat zij gedurende ruim een jaar 

wekelijks jongeren hebben gevolgd om zo iets te kunnen zeggen over het verloop van hoe zij de genoemde 

concepten ervaren.  

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Jacqueline van der Linden 

Promovenda UvA en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Van der Linden is trajectcoach binnen Schakenbosch, een gesloten jeugdzorginstelling voor jongeren met 

een lvb. Ze doet samen met Van der Helm, Didden en Stams onderzoek naar het verbeteren van de 

behandeling van jongeren met een lvb waarin speciale aandacht is voor sociale nadeelsituaties. 

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotoren: dr. Van der Helm, prof. dr. Didden. 

Veronique van Miert 

Promovenda VU en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Het professionele handelen van medewerkers bij jeugdinstellingen, justitie en politie ligt de laatste tijd 

onder een vergrootglas en in de media wordt geschreven over vermeend onprofessioneel handelen. De 

professionals hebben enerzijds een taak om orde en veiligheid te bewaren, (soms met gebruik van geweld) 

en worden tegelijkertijd geacht in hun taakuitoefening contact te maken met anderen. Er zijn verschillende 

risicofactoren te onderscheiden die de belangrijke balans tussen handhaving en contact maken kunnen 

verstoren. Dit onderzoek heeft als doel om een verklaringsmodel te ontwikkelen voor het professioneel 

handelen in risicovolle situaties. Vervolgens zal er onderzocht worden hoe het professioneel handelen 

positief beïnvloed kan worden via de gevonden factoren door leiderschap en teamfunctioneren. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd binnen residentiële zorg instellingen en politie eenheid Den Haag. Inzicht in 

de transactionele processen van professional naar burger/cliënt, maar ook van leidinggevende naar 

professional biedt de mogelijkheid om deze positief te beïnvloeden en hiermee de veiligheid te vergroten 

en ook het welzijn van professionals te verbeteren.  

Promotor: prof. dr. Jansen. Copromotoren: dr. Van der Helm, dr. Spisak en dr. Sollinger. 

Eline Neimeijer 

Promovenda Radboud Universiteit 

Per november 2015 wordt door Neimeijer promotieonderzoek verricht naar de kwaliteit van het leef- en 

werkklimaat in relatie tot cliënten met een lvb. Specifiek zal de effectiviteit van huidige en gewenste 

hulpverleningsmethoden voor deze doelgroep worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 

Stichting Trajectum. Deze organisatie verleent zorg aan mensen met een lvb en onbegrepen, risicovol 

gedrag. De uitvoering van het onderzoek is een samenwerkingsverband tussen de opleiding SPH van 

Hogeschool Windesheim, het lectoraat van  Hogeschool Leiden en de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Promotor: prof. dr. Didden. Co-promotor: dr. Van der Helm. 
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Sanne Pronk 

Promovenda UvA en NEA praktijkonderzoeker VSO-scholen en School2Care 

In 2011 is School2Care opgericht; een nieuwe voorziening voor de groep jongeren in Amsterdam met zeer 

complexe problematiek, voor wie veelal geen ander alternatief bestond dan de gesloten jeugdzorg of 

jeugddetentie (Pronk, 2015). Het is een intensief en geïntegreerd onderwijs-zorgprogramma (onderwijs, 

jeugdzorg, ggz en begeleide vrijetijdsbesteding) van 8.00 tot 20.00 uur, met als doel deze jongeren op een 

positieve manier te laten participeren in de reguliere maatschappij, waarbij een uithuisplaatsing wordt 

voorkomen. De aanpak is in de praktijk ontstaan en doorontwikkeld, gebruikmakend van wetenschappelijke 

kennis over wat werkt voor deze doelgroep. Het doel van dit promotieonderzoek is meer zicht krijgen op de 

(kosten)effectiviteit en werkzame principes van deze unieke Amsterdamse aanpak. Pronk werkt als 

praktijkonderzoeker bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp (waar School2Care onderdeel van is). Zij voert dit 

promotieonderzoek uit in het kader van het NEJA (Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam). Het 

onderzoek zit nu in de startfase. 

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Jesse Roest 

Promovendus UvA en onderzoeker Hogeschool Leiden 

Roest doet onderzoek naar de therapeutische alliantie binnen de residentiële jeugdzorg, waarbij onder 

meer wordt gekeken naar de beleving en percepties van de alliantie door kinderen en jongeren in de 

residentiële jeugdzorg (met name de gesloten en forensische jeugdzorg). Daarnaast wordt gekeken naar 

obstakels bij de totstandkoming van de alliantie en factoren die kunnen leiden tot barsten en breuken in 

de alliantie met jongeren. Binnen dit onderzoek is onder meer een vragenlijst over alliantie ontwikkeld 

voor de doelgroep jonge kinderen ([Children's Alliance Questionnaire], versies 4-8 jaar en 8-14 jaar). 

Overige onderzoeken, zowel kwantitatief als kwalitatief, richten zich onder andere op de samenhang tussen 

alliantie en behandelmotivatie (Cross-lagged panel analysis), het effect van alliantie op de 

behandeluitkomst bij jongeren (multilevel meta-analyse) en het risico op barsten en breuken in de alliantie 

en hoe daarmee om te gaan. Ook wordt gekeken naar hoe jongeren hun alliantie met hulpverleners in 

residentiële jeugdzorg ervaren (qualitative synthesis & secundaire data-analyse leefklimaatinterviews).  

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Sevgi Sevilir 

Promovenda Radboud en SPH-docente Hogeschool Windesheim 

Niet-westerse jongeren met een lvb in de residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen: op weg 

naar een cultuursensitieve begeleidingsmethode. 

Er is in Nederland een oververtegenwoordiging in de residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen 

van jongeren met een lvb en met een niet-westerse achtergrond. De behandeling van deze jongeren is 

lastig vanwege de combinatie van een lvb, gedragsproblemen en culturele achtergrond. Er zijn toenemende 

aanwijzingen dat een goed leefklimaat bijdraagt aan het verminderen van gedragsproblemen bij jongeren, 

maar onderzoek bij deze jongeren is nog nauwelijks uitgevoerd. Het promotieonderzoek van Sevilir richt 

zich op het in kaart brengen van hun beleving van het leefklimaat en zorgbehoeften, en wil een aanzet 

geven tot het ontwikkelen van een cultuursensitieve behandelmethode.  

Promotor: prof. dr. Didden. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Juliette Sonderman 

Promovenda UvA en onderzoekster Hogeschool Leiden 

Het onderzoek naar leefklimaat in de residentiële jeugdzorg voor meisjes in 2014 liet zien dat de 

onderlinge verhoudingen tussen jongeren op leefgroepen door hen heel belangrijk gevonden worden. 



 

 

38 

Slechte sociale verhoudingen tussen meisjes onderling zijn de bron van alle fysieke agressie maar ook van 

veel angst en somberheid van meisjes op leefgroepen. Daarom is het belangrijk om de onderlinge 

verhoudingen ten positieve te beïnvloeden.  Samen met Bekken heeft Sonderman een vragenlijst gemaakt 

en getest die de onderlinge verhoudingen goed in kaart brengt. Verrassend is dat er relatief meer positieve 

dan negatieve interacties op groepen worden gerapporteerd door jongeren. Dat belooft veel voor de 

praktijk. In potentie is er een factor die goed beïnvloedbaar is in beeld.  

Komend jaar gaat de aandacht daarom uit naar hulpmiddelen voor jongeren en groepsleiders om de 

onderlinge sfeer te bevorderen. Tweede punt van aandacht in het meidenonderzoek is uitgegaan naar 

gesloten jeugdzorg voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys. Er is in samenwerking met  Hogeschool 

Rotterdam en Horizon Jeugdzorg een methodiek beschreven voor deze doelgroep. Komend jaar gaat de 

aandacht uit naar onderzoeken of die methodiek ook effectief is. Een flink aantal studenten van Social 

Work helpt bij dit onderzoek. Ook in het onderwijs is er aandacht voor meisjes in de zorg. Afgelopen jaar is 

er een leerboek verschenen met de gelijknamige titel (onder redactie van Nijhof en Engels). Ook is er een 

nieuw hoofdstuk geschreven (samen met lector Anne Krabbendam) over criminele meisjes in een leerboek 

over jeugdcriminologie van prof. Ido Weijers. 

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 

Eefje Strijbosch 

Promovenda UvA 

Strijbosch werkt bij Juzt (Jeugd & Opvoedhulp) als senior beleidsmedewerker onderzoek en ontwikkeling. 

Het promotieonderzoek van Strijbosch richt zich op de kwaliteit van de residentiële zorg voor 

kinderen van 4 t/m 14 jaar. Sinds 2012 wordt in de residentiële behandel- en leefgroepen bij Juzt 

systematisch informatie verzameld over de beleving van het pedagogisch klimaat en allianties tussen kind, 

begeleider(s) en ouder(s). Hiervoor zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld en gevalideerd: zie Strijbosch et 

al. (2014) en Strijbosch et al. (2016; in ontwikkeling) voor informatie over de GCIC (Group Climate 

Instrument for Children) in twee versies, voor kinderen van 8 tot 15 en voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud. 

Zie daarnaast Roest et al. (2014) voor informatie over de CAQ (Children’s Alliance Questionnaire). Op basis 

van de longitudinale data wordt in toekomstige studies onderzocht hoe aspecten van het pedagogisch 

klimaat en allianties elkaar door de tijd beïnvloeden, en welke ontwikkelingen zichtbaar zijn in groepen 

waar systematisch aan het pedagogisch klimaat wordt gewerkt. Het promotieonderzoek zal uiteindelijk 

leiden tot aanknopingspunten om de kwaliteit van de residentiële, en mogelijk ook andere groepsgerichte 

zorg voor kinderen te kunnen verbeteren.  Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotoren: dr. Van der Helm, dr. 

Wissink. 

Sophie de Valk 

Promovenda UvA en onderzoekster Hogeschool Leiden 

De Valk onderzoekt het fenomeen ‘repressie’ in de residentiële jeugdzorg. Van repressie is bekend dat het 

schadelijk is voor zowel jongeren (o.a. lagere behandelmotivatie en meer agressie) als medewerkers (o.a. 

meer ziekteverzuim, stress en burnout). De Valk onderzoekt wat repressie precies is en welke processen er 

van invloed zijn op het ontstaan ervan. Aan de hand hiervan is het mogelijk om de praktijk adviezen te 

geven over hoe repressie te voorkomen of te verminderen. Haar eerste artikel over de effectiviteit van 

straffen is in mei 2015 gepubliceerd en haar review waarin repressie gedefinieerd wordt, wordt bijna 

gepubliceerd. Vervolgens zal ze in haar promotietraject nog drie onderzoeken doen: 1) kwalitatief 

onderzoek naar hoe jongeren repressie ervaren, 2) een multi-level analyse naar hoe agressie en repressie 

elkaar over de tijd heen voorspellen, en 3) kwantitatief onderzoek naar attitudes van medewerkers in 
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relatie tot repressief handelen. De planning is om begin 2017 het promotietraject af te ronden.  

Promotoren: prof. dr. Stams, prof. dr. Maas. Co-promotoren: dr. Van der Helm, dr. Kuiper. 

Debby van der Voort 

Promovenda Uva 

Het promotieonderzoek van Van der Voort gaat over de wederzijdse beïnvloeding van het leerklimaat, de 

leerkracht en de identiteit van de leerling binnen het vso. Afgelopen jaar stond in het teken van het 

schrijven van een onderzoeksopzet en het uitvoeren van onderzoek op een vijftal locaties van een 

scholengemeenschap in Amsterdam. Daarnaast is er gewerkt aan het valideren van de ‘About Me’-

vragenlijst voor leerlingen binnen het vso (een vragenlijst over algemene zelfwaardering, houding ten 

opzichte van school en identificatie met school, familie en leeftijdsgenoten). Afgelopen jaar zijn dan ook 

contacten gelegd met prof. Maras van de Greenwich University. Zij heeft, samen met haar team, deze 

vragenlijst ontwikkeld en zij zal komend jaar meewerken aan het schrijven van het validatieartikel.  

Promotor: prof. dr. Stams. Co-promotor: dr. Van der Helm. 
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