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Vanzelfsprekend moet het voorjaarsnummer van Onderzoek & Praktijk in het voorjaar verschijnen.
Dit jaar is het kantje boord. Maar we moeten het nog steeds doen met een kleine redactie, terwijl het
redactiewerk almaar toeneemt (een positieve ontwikkeling overigens!). De onvolprezen Jan Niessen is
al enige tijd geleden gestopt en nu gaat Heleen Deelstra ook nog de redactie verlaten. Met het
interview met Liesbeth Mevissen over EMDR bij LVB-jongeren neemt zij afscheid van Onderzoek &
Praktijk. Dit zal echter niet betekenen dat haar bijdragen hiermee ook stoppen, daarvoor zal er op haar
een beroep blijven worden gedaan om haar enorme ervaring uit te dragen via Onderzoek &Praktijk.
Heleen is eigenlijk het langst betrokken bij Onderzoek & Praktijk¸door het pionierswerk dat zij bij de
voorloper van het tijdschrift, Ontwikkelingen Wetenschappelijk Onderzoek (OWO), deed:. Destijds
(in 1998) werd dit tijdschrift vanuit (toen nog) Groot-Emaus in Ermelo uitgegeven en vanaf 2000 door
het inmiddels opgerichte Landelijk Kenniscentrum LVG overgenomen en landelijk verspreid. Heleen
is begonnen in een tijd dat er van ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek in de LVB-sector
nog nauwelijks sprake was. Op dit moment zijn deze ontwikkelingen nauwelijks meer bij te houden.
Over resultaat van werken gesproken! Dank Heleen, ook vanaf deze plek, voor al het werk van de
afgelopen jaren. Slechts één keer moest je een redactievergadering voortijdig verlaten. Maar daar was
dan wel een ingestort huis voor nodig.
Ondanks de inkrimpende redactie en het uitdijende redactiewerk is het gelukt om een lijvig
voorjaarsnummer uit te brengen. Met opnieuw een gevarieerde thematiek. Hans Hogewind en
Annematt Collot d‟Escury beschrijven de ontwikkeling van een nieuw instrument, het Steunogram,
om het sociale netwerk van LVB-jongeren in kaart te brengen. Mocht u na lezing van dit artikel
geïnteresseerd raken dan is dit instrument bij de auteurs te bestellen. Over praktijkgericht onderzoek
gesproken!.
Een tweede nieuwe ontwikkeling wordt in het artikel van Stephan Paulie en Peetie Groenen
besproken, een observatiematrix om ontwikkelingsprofielen van LVB-jongeren inzichtelijk te maken.
In eerste instantie nog gericht op de onderwijssituatie, maar mogelijk ook bruikbaar binnen de
behandelcentra.
Jolanda Douma, Marielle Dekker en Hans Koot doen verslag van een onderzoek naar het gebruik van
de Youth Self Report (YSR), de zelfrapportage-versie van de Child Behavior Checklist (CBCL). De
CBCL wordt al sinds jaar en dag in de meeste behandelcentra gebruikt, in tegenstelling tot de YSR.
Zelfrapportage en LVB is een lastig thema, mogelijk dat er daarom binnen de LVB-instellingen
minder vaak naar instrumenten als de YSR gegrepen wordt. De auteurs concluderen echter dat LVBjongeren zeer wel in staat zijn om informatie over hun emotioneel en gedragsmatig functioneren te
geven.
Esther Mudde, Maaike Hopman en Albert Ponsioen doen verslag van een behandeling bij een zeer
moeilijk lerende jongen. Hun relaas laat weer eens zien dat het ook bij een leerling van een zml-school
(cluster-3 onderwijs) zin heeft om verder te kijken dan de IQ-score en dat een label als „zeer moeilijk
lerend‟ niet altijd iets zegt over de werkelijke leervaardigheden.
Petri Embregts, onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, doet in
haar column een pleidooi om meer aandacht te hebben voor het werkelijke kapitaal van de
behandelcentra: de begeleiders die meer door hun persoonlijke stijl, hun attitude en wijze van
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relatievorming dan door alleen hun vaardigheden, invloed hebben op de kwaliteit van leven van hun
cliënten.
Zoals gebruikelijk wordt ook dit voorjaarsnummer 2010 van Onderzoek & Praktijk weer afgesloten
met de rubrieken Binnengekomen en Gelezen.
Mocht u wellicht denken bij het lezen van de namen van de auteurs dat het steeds weer de
redactieleden zijn die de artikelen schrijven, even een korte toelichting. Om eigen ervaringen in een
artikel om te zetten kan een steuntje in de rug van de redactie van Onderzoek & Praktijk net even het
verschil uitmaken tussen wel of niet publiceren. Wij kunnen collega‟s in het veld, studenten en
onderzoekers over de publicatiedrempel proberen heen te helpen. Schroom dus niet om uw bijdragen
in te sturen, hoe ver dit wellicht nog in uw ogen van een artikel verwijderd is. Succes met het
schrijfwerk en veel plezier met het lezen van dit nummer van Onderzoek & Praktijk. En dat het een
mooie zomer mag worden!
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