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Voorwoord en dankwoord 

Aan deze dissertatie ligt een onderzoeksproject ten grondslag dat voor de betrokken 

onderzoekers, c.q. instellingspsychologen een unieke kans betekende verder te mogen kijken 

dan hun instellingsneus lang was. Om meerdere redenen was dit geen gemakkelijk proces. De 

core business van het instellingswerk staat in het teken van de dagelijkse zorg voor en aan de 

bewoners. Maar hoe begrijpelijk en terecht dit ook is, het brengt de ontwikkeling van het vak 

instellingspsycholoog niet altijd verder. Het creëren van omstandigheden om als 

stafmedewerker de diagnostiek verder te ontwikkelen kost tijd, inspanning en geld. De 

mogelijkheden die mij en de collega-onderzoekers van het project daarvoor werden aangereikt 

door het Steunfonds van de Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo te Amersfoort, de directies 

van Groot-Emaus te Ermelo en het OZC (toen nog OIV) te Alkmaar en Driehuis en de 

Stichting Nationaal Fonds voor het gehandicapte kind (Stinafo) te Den Haag, kwamen als een 

geschenk uit de hemel. Hierbij ging het niet alleen om middelen maar vooral ook om het 

vertrouwen dat men klaarblijkelijk had in de toen nog wetenschappelijk onervaren 

psychologen. Een niet geheel risicoloze investering naar bleek. Maar het project is blijven 

draaien. Terugkijkend is het vaak op de proef gestelde maar nimmer (merkbaar) aflatende 

vertrouwen van de opdrachtgevers en financiers alleen te verklaren vanuit een oprechte 

houding serieuze zaak van de kwaliteitsbevordering binnen de instellingen voor de zorg aan 

Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG) kinderen en jongeren te maken. Deze houding alleen 

al gaf voldoende prikkel om het project tot een goed einde te brengen. En natuurlijk die 

immer voelende drang om de bewoners van onze instellingen beter van dienst te kunnen zijn, 

ook als psycholoog. Om niet te blijven steken in louter zorgtoewijzings- en indicatie

diagnostiek, of in het overnemen van de instrumenten voor diagnostiek van andere disciplines 

(bijvoorbeeld de DSM-IV / ICD-10). Met deze dissertatie wordt een onderzoeksperiode 

afgesloten waarmee een eerste stap is gezet in het ontwikkelen van een specifieke LVG-

diagnostiek. 

Cruciaal voor het afronden van het onderzoeksproject en het schrijven van deze 

dissertatie was de rol van professor Maurits van der Molen van de Programmagroep 

Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Als adviseur bij het project, 

als kritisch en geduldig mens met zeer heldere taakopvattingen en bovenal als wetenschapper 

wist hij mij steeds het nodige vertrouwen te geven een volgende onderzoeksstap te zetten. De 

eerste wetenschappelijke aanzet tot het onderzoeksproject werd gegeven door professor Lex 
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Kalverboer (Rijksuniversiteit Groningen), Jaap van der Meere (Rijksuniversiteit Groningen) 

en Nanke Stemerdink (Universiteit van Amsterdam). Jaap van der Meere heeft in een later 

stadium als lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie, samen met Maurits van der 

Molen en Paul Eling van de Katholieke Universiteit Nijmegen, zijn inspirerende 

ondersteuning nog even kunnen continueren. Binnen mijn eigen instelling, het 

Orthopedagogisch Zorg Centrum (OZC), was Peter Jansen als directeur er precies op het 

juiste moment om mij nog op de toen al rijdende onderzoekstrein te laten springen. De 

financiële ondersteuning door de Stichting Nationaal Fonds voor het gehandicapte kind 

(Stinafo) gedurende een groot deel van de onderzoeksperiode was van grote betekenis. Ruth 

Seldenrijk gaf het Steunfonds van de Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo vanaf het prille 

begin een gezicht. Zeer dankbaar ben ik voor zijn met recht ondersteunende rol, waarbij zijn 

activiteiten om de leden van de wetenschappelijke raad en het bestuur van het Steunfonds van 

de zin van het onderzoeksproject te blijven overtuigen naar alle waarschijnlijk van 

doorslaggevende betekenis zijn geweest. 

Veel geleerd heb ik van al die kinderen en jongeren die ik de afgelopen jaren mocht 

ontmoeten. Zoals zij, ieder op een geheel eigen wijze, met het leven omgaan. Dank gaat 

vooral naar hen uit voor hun medewerking aan de onderzoeken, maar ook naar hun ouders, 

(gezins)voogden en begeleiders, naar de leerlingen en het onderwijzend personeel van de 

medewerkende basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Verbaasd was ik weleens om de tolerantie die de medewerkers van het OZC opbrachten 

voor de veranderende rol van hun collega-staflid. Dankbaar ben ik de project-begeleiders die 

hun managements-tanden bijkans stukbeten op het onderzoeksproject: Christel Bogers, Bart 

Nitrauw en, de laatste periode, Leo Schraven. Natuurlijk was dit project nooit gestart zonder 

Dirk-Jan van der Meer en Popke Harder, dank voor de in alle opzichten leerzame periode die 

ik met beide collega-onderzoekers heb mogen doormaken. Grote waardering heb ik voor 

Marièt van der Molen, die er in korte tijd in slaagde de rol van inspirerende collega

onderzoeker over te nemen. De ondersteuning die zij daarbij kreeg van Paul Eling en van 

Maurits van de Molen was voor het slagen van het onderzoeksproject onontbeerlijk. 

Mijn worsteling om het instellingswerk met het onderzoekswerk te combineren werd 

vergemakkelijkt door mijn collega-instellingspsychologe Jannet ten Ham. Door de kritische 

wijze waarop de diverse leden van de Begeleidingscommissie Instellingen het 

onderzoeksproject gevolgd hebben verdween de klinische praktijk nooit uit het zicht. De 

volgende personen hebben in de loop der jaren in wisselende samenstelling hun bijdrage aan 

deze commissie geleverd: Arjan van Dijk (Van Arkel), Adrie Benschop (Groot-Emaus), Ruth 
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Seldenrijk (Bestuursbureau Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo), Gert-Jan Verberne (De 

Wendel), Rien Moerland (de Cruquius), Annechien Schipper (OZC) en Peter Ouwerkerk 

(OZC). De medewerkers van de Programmagroep Ontwikkelingspsychologie van de 

Universiteit van Amsterdam zagen mij steeds weer aankomen, zij bleven mij echter geduldig 

met raad en daad terzijde staan: Bert van Beek, Mark Span, Annemat Collot d'Escury-

Koenigs, Mariette Huizinga, Hilde Huizenga, Richard Ridderinkhof en Guido Band. Eddy 

Band van de vakgroep psychonomie van de Vrije Universiteit Amsterdam leerde mij de eerste 

stappen zetten op het gebied van gecomputeriseerde tests. 

De hand- en spandiensten van Marja Baartman en Ruth Noordzij gaven de laatste 

onderzoeksperiode net even dat beslissende zetje. De stagiaires die vanuit de Universiteit van 

Amsterdam kennismaakten met de LVG-zorg, hebben ieder inhoudelijk en praktisch 

uitvoerend een grote bijdrage geleverd: Ruud Delput, Lindy Hartman, Eveline Zandvliet, 

Mariet Huizinga, Sandy de Groot. Stage-overstijgend was de bijdrage van Marieke Wattel die 

lange tijd mijn gebrek aan organisatietalent ruimschoots compenseerde. Een soortgelijke 

bijdrage werd in het begin van de onderzoeksperiode geleverd door Eveline Gebhardt. 

Eloy Winkelman heeft een grote inspanning geleverd op het gebied van 

dataverzameling en dataverwerking. Frits Straakenbroek (OZC) en de afdeling automatisering 

van Groot-Emaus hebben zeer welwillend aan de vele automatiseringsverzoeken voldaan. 

Voor tekstuele adviezen heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van de deskundigheid 

van Janneke van der Pol en Steve Birch. 

Esther, Arlette en Boris bewonder ik zeer voor hun engelengeduld dat door de 

onderzoeker vaak en langdurig op de proef werd gesteld wanneer hij weer even humeurig aan 

het gezinsleven deelnam, na zijn hersens voor de zoveelste keer gestoten te hebben aan de 

soms taaie onderzoekskwesties, dan wel aan de te lage zoldering. 

Albert Ponsioen 

Driehuis, augustus 2001 
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