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Voorwoord

Geachte lezer,

Met veel plezier willen we u met deze impressies
laten zien in wat voor een mooie faculteit wij werken.
Dat doen we door een aantal van onze medewerkers,
uit heel verschillende afdelingen van de faculteit, aan
het woord te laten over hun werk en over wat hen
boeit. Wat deze medewerkers gemeen hebben is dat
ze werken met mensen. Soms omdat ze onderzoek
doen naar menselijk gedrag en de manier waarop
mensen samenleven, soms omdat ze over zulke
thema's onderwijs geven aan (soms grote) groepen
mensen, of wellicht omdat ze studenten en
medewerkers ondersteunen. De faculteit Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen is een bloeiende en
sterk groeiende gemeenschap van zo'n 4000
studenten en 600 medewerkers. Een gemeenschap
waar we blij mee zijn, en dat delen we graag met u.

We wensen u veel plezier bij het lezen in deze
brochure, en verwijzen u voor nadere informatie
graag naar onze website www.rug.nl/gmw.

Namens het bestuur van de faculteit Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen,

Prof.dr.Henk Kiers
voorzitter
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Over de Faculteit

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
is een wetenschapscentrum dat de mens centraal
stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken
rond de mens als individu, de onderlinge relaties van
mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel
aandacht voor het normale functioneren van mensen
als voor problemen van mensen of groepen en de wijze
waarop deze opgelost of voorkomen kunnen worden. 

De faculteit heeft twee hoofddoelstellingen:
het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van
onderwijs. Met het onderzoek naar psychologische,
sociologische en pedagogische/onderwijskundige
fenomenen, worden internationaal vernieuwende en
belangwekkende resultaten geboekt. Deze resultaten
zorgen tevens voor de eigenheid en actualiteit van de
wetenschappelijke kennis en discussies die worden
behandeld in het onderwijs aan bachelor- en master -
studenten, postmasterstudenten en promovendi.
Hun wetenschappelijke nieuwsgierigheid wordt
geprikkeld en ze ontwikkelen vaardigheden om
wetenschappelijke resultaten te beoordelen en zelf
nieuwe te produceren. 

De maatschappij profiteert op verschillende
manieren van de voortgebrachte kennis. Natuurlijk
passen afgestudeerden de kennis toe in de beroepen
die ze later vervullen. Daarnaast heeft de faculteit
directe relaties met het beroepenveld, met name door
onderzoek en advisering in opdracht van bedrijven en
maatschappelijke organisaties.

Het verrichten van hoogwaardig wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek, in onderlinge relatie tot
elkaar, is de missie van de faculteit. Zowel in het
onderzoek als in het onderwijs wordt een brede basis
met een goede kwaliteit nagestreefd. Waar mogelijk
worden studenten en medewerkers gestimuleerd ‘te
pieken’. In het onderwijs kan dit bijvoorbeeld in de
zogenaamde honourstrajecten van de bachelor -
opleidingen en in de tweejarige onderzoeksmaster.
En in het onderzoek worden verschillende
programma’s gerekend tot de internationale top van
wetenschappelijk onderzoek.

De Faculteit kent drie hoofdafdelingen:
> Psychologie
> Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
> Sociologie
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Kees Keizer

Iedereen houdt zich aan
de regels, dus ik ook
Kees Keizer is universitair docent bij de afdeling Sociale Psychologie. In 2008 publiceerde hij samen met Linda Steg,
hoogleraar Sociale Psychologie, en Siegwart Lindenberg, hoogleraar bij de afdeling Sociologie, het artikel “The spreading
of Disorder” in het vermaarde tijdschrift Science. De publicatie kreeg veel nationale en inter nationale aandacht. Keizer
en zijn collega’s wonnen ook prijzen. Onlangs nog de Amerikaanse Robert B. Cialdini-award voor hun bijdrage aan het
veld onderzoek binnen de sociale psychologie.

“Met het artikel in Science laten we zien dat de invloed van een norm of regel op gedrag in belangrijke mate wordt beïnvloed door de
geobserveerde steun voor andere normen en regels. Als je ziet dat anderen zich niet aan een norm houden, ben je zelf minder geneigd
je aan andere normen te houden. Een serie veldexperimenten, die aan de basis van deze conclusie ligt, laat bijvoorbeeld zien dat
sporen van normovertredend gedrag zoals graffiti, het gooien van rommel op straat en ook stelen in de hand werkt. Normover tredend
gedrag spreidt dus als het ware uit. Het achterliggende mechanisme is dat het observeren van cues van norm overtredend gedrag je
doel om gewenst te handelen verzwakt, met als gevolg dat hedonistische en winstdoelen meer op de voorgrond komen te liggen. 
Het onderzoek lijkt een sombere boodschap te verkondigen: normovertredend gedrag spreidt uit. Vervolgonderzoek laat echter zien
dat het omgekeerde ook het geval is. Zien dat iemand een bepaalde norm respecteert, zet aan tot ander norm conformerend gedrag.
Men wordt bijvoorbeeld hulpvaardiger na het zien van iemand die zijn stoepje veegt. Eén iemand kan dus een uitspreidend positief
effect hebben. Die boodschap draag ik graag uit!
Ook al zijn onze onderzoeksvragen theoretisch van aard, er is ook een maatschappelijk belang. De uitkomsten van het onderzoek zijn
zeer relevant voor beleidsmakers bij bijvoorbeeld gemeenten en politie. Naar aanleiding van het Science- artikel hebben we hier dan
ook veel contact mee. Dat voel ik ook als een verant woordelijkheid. Die kennisdeling moeten we blijven opzoeken. Wat betekent dit
nu voor de samenleving? Je kan toch niet toekijken als je uit onderzoek weet dat bepaald beleid of een dure overheidscampagne niet
alleen niet werkt maar zelfs averechts kan werken.”
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Jacomijn Hofstra

Wanneer ben je inter -
cultureel competent?
Jacomijn Hofstra is postdoc bij het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW), een multidisciplinair en
interuniversitair onderzoeksinstituut. Zij werkt aan de ontwikkeling en evaluatie van een trainingsinstrument dat
gericht is op het verhogen van interculturele competenties van allochtonen en autochtonen.

“Sociaal initiatief, culturele empathie en open-mindedness zijn de drie belangrijkste competenties en vaardigheden voor het
succesvol functioneren in een andere culturele context. Dat is onderzocht bij expats, internationale studenten en immigranten. 
Als je makkelijk contact maakt, je kunt inleven in andere personen, en onbevooroordeeld bent, kun je beter omgaan met lastige
interculturele situaties. Samen met Jan Pieter van Oudenhoven heb ik een trainingsinstrument ontwikkeld waarin deze competenties
naar voren komen. Het is een computerprogramma met filmpjes over intercultureel lastige situaties, bijvoorbeeld bij de balie van het
gemeentehuis waar iemand met een niet-Nederlandse achtergrond vragen heeft over ingewikkelde belastingformulieren, of een
nieuwe huurder die bij de woningstichting de uitgestoken hand van de medewerkster negeert. 
Een trainee, bijvoorbeeld een mbo-student of een gemeente-ambtenaar, krijgt de filmpjes te zien en na elk filmpje wordt gevraagd
hoe de trainee zou reageren als hij de hoofdpersoon in het filmpje was. De trainee zet vier mogelijk reacties, die verwijzen naar de
competenties of naar een gebrek aan de competenties, in een volgorde van beste naar slechtste reactie. Op die volgorde volgt
feedback en een score op de drie competenties. Zo wordt duidelijk hoe intercultureel competent iemand is. De input voor de cases
van de filmpjes komt van de vele praktijkpartners waarmee we samen werken, denk aan ROC’s, gemeenten en multiculturele
instellingen. Zo is een leuke brug ontstaan tussen de wetenschap en de praktijk. Het instrument wordt bij veel van deze partners
ingezet, als onderdeel van een omvangrijkere training. Die koppeling met de praktijk maakt het ook een typisch ISW product:
resultaten uit de wetenschap die vertaald worden naar interventies voor de praktijk.”
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Brenda van de Berg

Leuke dingen voor
studenten
Brenda van de Berg, 3e jaars student Onderwijskunde, is penningmeester van ODIOM, de studievereniging van de
opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. 

“Natuurlijk draait het bij ons ook om gezelligheid, maar daarnaast proberen we ook een schakel te zijn tussen studie en werkveld.
Samen met de opleiding organiseren we het actualiteitencollege met excursies en lezingen. Het afgelopen jaar zo’n 60 activiteiten.
Zo zijn we een link naar praktijk voor de studenten. ODIOM combineert gezelligheid met inhoud. Het is een gemoedelijke en vooral
gezellige vereniging. Het helpt je, zeker in het begin, om een plek te vinden in Groningen, het studentenleven en vooral binnen de
opleiding. Veel leden zijn daarom denk ik dan ook lid. En natuurlijk voor het bestellen van boeken.
Binnen de faculteit GMW zijn er drie studieverenigingen. Naast ODIOM is er VIP voor psychologie en voor de sociologen Societas. 
Alle drie bieden ze leuke dingen voor studenten. Maar het is niet ieder voor zich. We wisselen regelmatig ideeën uit en doen ook leuke
dingen samen. Zo kunnen leden direct in contact komen met studenten van andere studies. Samen organiseren we bijvoorbeeld een
sporttoernooi.
Sinds enkele jaren leveren de studieverenigingen ook de jaarvertegenwoordigingen binnen de opleidingen, een medezeggenschaps -
orgaan per studiejaar. We werven de mensen en organiseren het. Het geeft de studenten de mogelijkheid tentamens en colleges te
evalueren. De meerwaarde van de jaarvertegenwoordiging is de terugkoppeling, het overleg en samenwerking met de docenten.
Zelf heb ik er vorig jaar in gezeten. Het persoonlijk contact met de opleiding vond ik erg prettig en leerzaam. We helpen nu ook bij
de voorlichting van de opleiding. We vonden dat alle richtingen niet even goed uit de verf kwamen. Dat is ook het leuke aan deze
faculteit, de betrokkenheid bij de verenigingen. We worden regelmatig gevraagd om mee te denken en te organiseren, bijvoorbeeld
bij de opening van het academisch jaar.”
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Over Onderzoek

Het onderzoek van de faculteit Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen is in grote lijnen te
verdelen in drie overkoepelende thema’s:
> gedrag van de mens als individu en in onderlinge

relaties van mensen
> opvoeding en onderwijs van mensen
> samenlevingen als geheel

Hierbij is zowel aandacht voor het normale
functioneren van mensen als voor problemen van
mensen of groepen en de wijze waarop deze opgelost
of voorkomen kunnen worden.

De breedte van de thematiek maakt de onderzoeks -
vormen zeer divers. Soms is het experimenteel van
aard, gericht op individueel of groepsgedrag in een
gecontroleerde setting. Bij zogenaamd survey-onder -
zoek worden grote groepen mensen geïnterviewd of
geënquêteerd. En bij interventie-onderzoek wordt het
effect bestudeerd van een ingreep in menselijk
gedrag of een maatschappelijke situatie. 

De onderzoeksvragen komen enerzijds vaak voort uit
directe maatschappelijke of individuele probleem-
 situaties. De resultaten van het onderzoek zijn zo
rechtstreeks relevant voor de praktijk. Anderzijds
kunnen onderzoeksvragen ook heel algemeen en
fundamenteel van aard zijn, en gericht op het op- of
uitbouwen van een theoretisch raamwerk binnen het
betreffende terrein. 

Samenwerking met partners buiten de faculteit is
van groot belang voor de voeding van onderwijs en
onderzoek. Andersom is de faculteit een belangrijke
bron van kennis voor organisaties die bepaalde
vraagstukken willen uitdiepen.

Het onderzoek in de faculteit is ondergebracht in drie
onderzoeksinstituten:
› Het Heymans Instituut voor onderzoek op het

terrein van de Psychologie en haar grensgebieden
› Het Nieuwenhuis Instituut voor onderzoek van

Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling 
› Het Gronings Centrum voor Sociaal-Weten schap -

pelijk Onderzoek voor onderzoek op het terrein van
de Sociologie, onderdeel van het landelijke ICS

Verder heeft de faculteit een leidende rol in het
Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid
(ISW) waarin door zeven faculteiten van de Rijks -
universiteit Groningen met vele externe partners
wordt samengewerkt aan vraagstukken op het gebied
van de integratieproblematiek.

Op de website van de faculteit vindt u meer informatie over het onderzoek in het algemeen,
de onderzoeksprogramma’s en de medewerkers.

www.rug.nl/gmw
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Tinka Veldhuis is promovendus bij de afdeling Sociologie. Zij doet onderzoek naar radicalisering, terrorisme en
collectieve vernedering bij moslims. Naast haar promotietraject doet zij in opdracht van het ministerie van Justitie
(WODC) samen met psychologe Ernestine Gordijn een evaluatie onder zoek op de speciale Terroristen afdeling in de
Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

“Op de terroristenafdeling, die uniek is in Europa, zitten gedetineerden die verdacht of veroordeeld zijn van een terroristisch misdrijf.
Het idee hierachter is dat ze hierdoor geen andere gedetineerden kunnen beïnvloeden zodat ook zij gaan radicaliseren. Hoe werkt
zo’n terroristen afdeling? Wat is de impact als je alleen nog contact hebt met anderen die misschien ook wel radicaal zijn? Kan dat
inderdaad radicalisering voorkomen, of kan er ook sprake zijn van verdergaande radicalisering? Dat soort vragen stellen we ons in de
evaluatie. Het is een multidisciplinair onderzoek waarbij we op verschillende niveaus kijken naar de afdeling en de gedetineerden.
Wat doet het met de personen die er zitten maar ook, meer op macro niveau, hoe past dit in het anti-terrorisme beleid. Werkt zoiets
afschrikwekkend? Of is het een politiek signaal aan de samenleving: we pakken het terrorisme stevig aan.
Dit onderzoek ligt in het verlengde van mijn promotietraject waarin ik mij bezig houd met radicalisering en collectieve vernedering
bij moslims. Waarom worden sommige jonge moslims in het Westen radicaal, en anderen niet? En hoe kan het dat deze jongeren
vaak boos lijken te zijn om gebeurtenissen waar zij zelf helemaal niet persoonlijk bij betrokken zijn, maar die zich afspelen in de
Islamitische wereld? Veel radicale moslims in het Westen vinden bijvoorbeeld dat hun ‘moslimbroeders’ in het Midden-Oosten
vernederd worden door Westerse overheden. Waarom leidt dit tot radicalisering en zelfs terroristisch geweld?”

Tinka Veldhuis

Radicalisering en
terrorisme. Waarom?
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Maja Kutlaca

Groningen is toch anders
dan Belgrado
Maja Kutlaca uit Servië is één van de vele internationale studenten aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijweten -
schappen. Zij volgt in Groningen het tweejarige programma van de Research Master Behavioural and Social Sciences,
specialiteit Social and Organizational Psychology.

“Na mijn bachelor Psychologie in Belgrado, was ik op zoek naar een interessante Engelstalig masteropleiding in het buitenland.
Vooral het tweejarige karakter van de opleiding in Groningen sprak mij aan. Je hebt zo meer ruimte voor de combinatie van studie en
het doen van onderzoek. Een eenjarig programma is voor deze combinatie tekort. Het is wel een zware studie, maar dat heb ik graag
voor over. Het samenwerken met mede-studenten geeft veel energie en is inspirerend. We werken in kleine groepen en zo leer je
elkaar goed kennen. Natuurlijk zijn er culturele verschillen, maar we hebben dezelfde achtergrond qua studie en willen verder in
onderzoek. We vormen een mooi team. Het is meer dan alleen gezamenlijk studeren. Wij zijn ook vrienden. Ik verwacht dat een deel
van de groep ook na de Research Master blijft samenwerken. En dat is ook de toekomst naar mijn idee. ‘Science today is not about
one person, it’s about the teams we form’. Alleen samen komen we echt verder in de wetenschap van de menselijke psyche.
De begeleiding die ik vanuit Groningen kreeg voordat ik hier kwam, vond ik zeer goed. Er was veel hulp bij de hele papierwinkel zoals
de diploma-erkenning en de beursaanvraag. De mogelijkheden voor een beurs zijn hier trouwens beter dan bij andere universiteiten.
In het begin moest ik wel mijn plekje vinden in Groningen. Het is toch anders dan Belgrado. Die gewenning ging gelukkig snel, zeker
sinds ik mijn eigen huis heb. Het leven in Groningen is aangenaam. Zo had ik niet verwacht dat er zo’n rijk cultureel aanbod is. Met
mijn keuze voor Groningen ben ik dan ook heel tevreden. Het is het meer dan waard!”
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Hilde Steenbergen is studieadviseur bij de opleiding Sociologie en facultair coördinator van het Honours College, een
universiteitsbreed programma dat talentvolle en ambitieuze studenten extra uitdagingen biedt naast hun reguliere
studie.

“Het Honours College is ontstaan vanuit de visie dat de universiteit voor alle studenten een programma aan moet bieden dat aansluit
bij hun talenten en ambities. Het biedt topstudenten extra uitdagingen. Bovenop het bestaande programma bieden we verbredende
en verdiepende modules. De verbreding vindt plaats buiten de eigen faculteit, de verdieping binnen de opleiding. Alle drie de
honours  trajecten, één per opleiding, beginnen in het eerste jaar met een uitgebreide brede oriëntatie op onderzoek. ‘Wat gebeurt er
nu aan onderzoek binnen de opleiding?’ In het tweede en derde jaar worden de studenten gekoppeld aan een onderzoeker, vaak een
aio. Ze doen een onderzoekstage, schrijven een onderzoeksvoorstel en dat resulteert in een publiceerbaar bachelorwerkstuk.
Het College is net gestart en de eerste geluiden zijn zeer positief. Studenten vinden eigenlijk dat iedereen het traject zou moeten
volgen. Dat is natuurlijk niet te realiseren, bovendien is het ook een zware kluif. In totaal moeten ze 45EC extra halen. Dat is lang niet
voor iedereen weggelegd. Vanwege de wisselende studiedruk hebben we het programma bewust flexibel gehouden. Ook omdat er
ruimte moet zijn om een verbredende minor te volgen bij een andere universiteit of in het buitenland. In eerste instantie was er
binnen de organisatie wat koudwatervrees, met name vanwege de vroege selectie in het eerste studiejaar. Die vrees ebt gelukkig snel
weg nu we daadwerkelijk gestart zijn. Er zijn aanvullende trajecten voor de laatbloeiers en men realiseert zich waarschijnlijk: dit zijn
droomstudenten!”

Hilde Steenbergen

Droomstudenten
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Over Onderwijs

Het kenmerk van wetenschappelijk onderwijs is dat
het een nauwe relatie heeft met wetenschappelijk
onderzoek. Behalve dat de studenten zo kennismaken
met de nieuwste inzichten, raken zij er ook aan
gewend dat wetenschap geen statisch karakter heeft,
maar zich ontwikkelt. Ze leren wetenschappelijke
resultaten kritisch te beoordelen en zelf te genereren
door middel van wetenschappelijk onderzoek. Het
onderwijs kenmerkt zich door een ontspannen sfeer
tussen docent en student, waarbij veel ruimte is voor
interactie en thematische keuzemogelijkheden. 

Momenteel studeren er ruim vierduizend studenten
bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijweten -
schap pen. Zij zijn verspreid over bachelor- en master -
opleidingen in de psychologie, sociologie, pedagogische
wetenschappen en onderwijskunde. De faculteit
verzorgt daarnaast de post-master opleidingen tot
gezondheidspsycholoog, klinisch psycholoog /
psychotherapeut en orthopedagoog-generalist.

Studenten kunnen onderling sterk verschillen in
aanleg en belangstelling. Voor hen die meer willen en
kunnen, zijn er onder andere honourstrajecten en een
research master. Extra studiebegeleiding is beschik -
baar voor studenten die een steun in de rug nodig
hebben.

Op dit moment biedt de faculteit vier Engelstalige
opleidingen aan: Bachelor Psychology, de Research
Master Behavioural and Social Sciences, de Master
Science in Education en de Master Educational
Sciences: Communication and Congenital
Deafblindness.

Verder neemt de faculteit deel aan verschillende
internationale uitwisselingsprogramma’s. Studenten
kunnen in het kader van deze programma’s drie
maanden tot een jaar in het buitenland studeren.
Andersom volgen buitenlandse studenten delen van
onze opleidingen.

Op het snijvlak van onderwijs en onderzoek bevindt
zich de Graduate School Behavioural and Social
Sciences, waarin de Research Master Behavioural
and Social Sciences en de promotieopleiding zijn
ondergebracht. Elk jaar verdedigen ongeveer
25 promovendi hun proefschrift.

Wilt u meer weten over de opleidingen, de inhoud van de programma's en de toelatingseisen? 
Kijk dan op :

www.rug.nl/gmw/onderwijs
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Andreas Flache is adjunct hoogleraar Sociologie. Daarnaast is hij opleidingsdirecteur Onderwijs van
de opleiding Sociologie.

“Sociale netwerken en sociale integratie. Dat zijn de grote thema's die ons bezighouden. Met enige trots spreken we in Groningen
over ons netwerkonderzoek, zowel theoretisch als methodologisch en empirisch. Hoe werken patronen van relaties tussen mensen,
bijvoorbeeld in organisaties als scholen en bedrijven. Hoe goed draait een organisatie, hoe is de samenwerking en hoe komt deze tot
stand. Welke condities spelen een rol. Binnen scholen kijken we naar bijvoorbeeld pestgedrag; een duidelijke vorm van gebrek aan
samenwerking. Ook sociale integratie en samenwerking hangen samen. Binnen andere organisaties richt ons netwerkonderzoek
zich meer op arbeidsrelaties. Denk hierbij aan levensloop en carrières, roddelen en ook globalisering en de invloed daarvan op de
samenleving. Mijn eigen onderzoek richt zich op computermodellen en sociale integratie. Sociale processen zijn vaak te complex.
Het samenspel tussen alle factoren is niet te begrijpen zonder computermodellen. We gebruiken de modellen bijvoorbeeld bij vraag -
stukken over het ontstaan van polarisatie en diversiteit in teams. Over de ideale teamsamenstelling, de structuur va het groeps -
proces. Het Gronings sociologisch onderzoek maakt deel uit van het ICS, een interuniversitair samenwerkingsverband tussen
Utrecht, Nijmegen en Groningen. Door deze bundeling van drie relatief kleine onderzoekseenheden, kunnen we succesvol opereren,
ook internationaal.
Onderwijs en onderzoek liggen dicht tegen elkaar aan. Met name in het tweede jaar bij de Veldspecialisaties. Samen met een onder -
zoeker werken studenten aan een concreet beleidsgericht onderzoek uit het werkveld. Ook in het eerste jaar draaien studenten mee
in onderzoek, bijvoorbeeld binnen het project 'gemeente en haar burgers'. Het gaat daarin bijvoorbeeld over het milieu bewustzijn en
milieugedrag. Zo komen studenten vroegtijdig in aanraking met onderzoek. Voor de beste studenten is er het honours program met
een één op één koppeling met een onderzoekslijn. Studenten maken dan alles mee binnen een onderzoeksteam. De koppeling van
een duidelijke toepassingsgerichtheid met een degelijk methodologische en theoretische scholing is een bijzonder kenmerk van ons
onderwijsprogramma.”

Andreas Flache

Hoe houden we
het bij elkaar?
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Martijn van Zomeren

YES, we can!
Martijn van Zomeren is universitair hoofddocent bij de basiseenheid Sociale Psychologie. Hij ontving in 2009 een
VENI-subisidie voor zijn onderzoek over emoties en collectieve actie.

“Wat is er nodig om mensen de straat op te krijgen tegen onrecht in de samenleving? Wanneer en waarom komt men in actie?
Wat is het ‘Yes, we can’ gevoel? Alhoewel iedereen altijd wel eens iets te klagen heeft, verandert alleen klagen vaak niets aan het
probleem. Voor sociale veranderingen heb je collectieve actie nodig, bijvoorbeeld demonstraties. Ik ontwikkel modellen die deze
collectieve actie voorspellen en test deze modellen door middel van experimenten en veldstudies.
Dit is belangrijk voor praktische vragen als: Hoe mobiliseer je mensen? Waarom wordt men lid van de vakbond en wat is vervolgens
voor nodig ze in de bus te krijgen richting Den Haag? Moet je inspelen op verontwaardiging, onrechtvaardigheid, emotie? Of moet je
mensen juist het gevoel geven dat hun acties effect zullen opleveren? Zeker als je bij voorbaat weet dat je actie niet tot verandering
leidt, waarom doen men het dan toch?
Over het algemeen wordt protestgedrag geassocieerd met negatieve emoties. Mijn VENI-subsidie maakt het mogelijk ook naar de
invloed van positieve emoties op protestgedrag te kijken. Helpen positieve emoties als hoop om je onvrede te reguleren? Structureel
boos blijven is enorm vermoeiend. Af en te moet je dus juist afstand nemen en relativeren, en positieve emoties kunnen daarvoor
zorgen. Ze creëren een psychologische buffer. Eigenlijk gaat het dus om de vraag: Kan je activist zijn en ook gelukkig?”
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Marije aan ’t Rot is universitair docent binnen de basiseenheid Klinische Psychologie. In 2009 ontving zij een VENI-
subsidie voor haar onderzoek naar de interactie tussen biologische en sociale factoren die ten grondslag liggen aan
stemming, in het bijzonder bij mensen die gevoelig zijn voor een depressie. 

“Als ik geïrriteerd ben en dat uit met sarcastische opmerkingen dan reageert mijn omgeving over het algemeen ook niet aardig
terug. En dat heeft weer invloed op mijn stemming. Zo kom je in een soort negatieve cyclus waar je lastig uit komt. Vanuit de
psychiatrie vind ik dit een interessant probleem. Vaak wordt er namelijk vooral gekeken naar de persoon en in veel mindere mate
naar zijn of haar omgeving. Daar komt dan nog een vraag bij: Waarom reageert de ene persoon op een negatieve sociale interactie
met onaardig gedrag en de andere niet? Ik denk dat je dan moet nadenken over de onderliggende neurobiologie. Wat gebeurt er in
de hersenen? Welke stofjes spelen een rol? Gaat bij de ene persoon de stof serotonine meer omhoog dan bij andere na een negatieve
sociale interactie en wat is daarvan het effect op langere termijn, bijvoorbeeld bij depressie.
In mijn postdoc-tijd bij psychiatrie vond ik het een interessant gegeven dat er veel aandacht was voor de bijwerkingen van medicatie
maar er werd nauwelijks een verband gelegd met de omgeving van de mensen die deze medicatie kregen. Er is weinig inzicht in de
subtiele veranderingen van het gedrag van mensen als gevolg van medicatie. Van antidepressiva wordt aangenomen dat het pas na
twee weken effect heeft op de stemming. Maar ik vraag me af of dat zo is. Is het niet zo dat er eerst een verbetering in het gedrag
plaatsvindt? Dat je omgeving daarop reageert en dat op die manier je stemming in de loop van de tijd verbetert? We weten niet
precies wat er eerst gebeurt. Die interactie tussen stemming, gedrag, omgeving en ook de manier waarop iemand over zichzelf
denkt, dat vind ik interessant. Als je jezelf een mislukkeling vindt, dan zal een aanvaring met je baas een ander effect hebben dan als
je positiever over jezelf ingesteld bent en de situatie vanuit een andere hoek kan bekijken. Het effect van een negatieve sociale
interactie zal in het eerste geval langer doorwerken en ik ben benieuwd hoe je dat kan beïnvloeden.”

Marije aan ’t Rot

Mijn stemming en mijn
omgeving: kip of ei
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Candice Morey

Een eer om een
Rosalind Franklin Fellow
te zijn
Candice Morey is universitair docent bij de afdeling Experimentele Psychologie. Haar onderzoek richt zich op onder
andere het werkgeheugen en hoe men verbale en visuele informatie combineert en verwerkt. Zij is één van de vier GMW-ers
binnen de Rosalind Franklin-fellowship, het prestigieuze talentprogramma van de RUG voor vrouwelijke toponder zoekers.
Tevens is Candice Morey eerstejaarscoördinator van de Engelstalige Bachelor Psychologie.

“De Engelstalige bachelor is een succes. Blijkbaar bestaat er een grote behoefte in het buitenland voor Engelstalige opleidingen in
Nederland. We zien dat de meerderheid van de buitenlandse studenten uit Duistland komt. Ze vallen daar buiten de boot omdat de
toelatingseisen erg hoog liggen. Dat wil echter niet zeggen dat ‘onze’ Duitsers slecht zijn. Het zijn zeer gemotiveerde studenten. Ze
willen zich bewijzen en werken heel hard. Na afloop willen ze allemaal terug naar Duitsland. Ze komen dan op een zeer competitieve
markt. Dat werkt erg motiverend. Bovendien is het natuurlijk een kostbare zaak om in het buitenland te studeren. Allemaal redenen
die verklaren waarom de buitenlandse studenten over het algemeen hoog scoren. Het is natuurlijk niet alleen positief. We zien, vooral
bij niet-westerse studenten, een cultuurverschil in de beleving rond het plannen van de studie en de angst voor examens. Dat vraagt
om meer begeleiding. Naast vele buitenlanders die de Engelstalige bachelor volgen, is er ook een groeiende groep Nederlanders die
voor het Engels kiezen. Maar een echte integratie tussen de Nederlandse studenten en de buitenlanders is lastig. Taal blijft simpelweg
een barrière. Vooral in het sociale leven. Samen met de studievereniging VIP organiseren we ook Engelstalige activiteiten om het
‘socializen’ tussen de studenten te bevorderen. Ik spreek als Amerikaanse in Nederland natuurlijk uit eigen ervaring als het gaat om te
leven in een ander land. Het is anders dan thuis. Voor sommigen echt een ‘cultural shock’. Zelf ben ik zeer tevreden in Nederland en heb
ik mijn draai gevonden. Ik geniet ervan dat ik lopend naar het werk kan! De lifestyle hier spreekt mij aan. Dat geldt ook voor de
mogelijkheden binnen de universiteit. Het Rosalind Franklin-fellowship programma vind ik zeer stimulerend. Naast de extra onder -
zoeksmogelijkheden, werkt ook het contact met de fellows van de andere faculteiten inspirerend. Je krijgt inzicht in hoe vrouwen uit
verschillende disciplines de wetenschap beleven. Het is een eer om onderdeel te zijn van zo’n programma.”
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Simone Doolaard is universitair docent Onderwijskunde. Zij is daarnaast verbonden als universitair coördinator aan de
Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs, een samenwerkings verband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en drie
noordelijke pabo’s. De opleiding is in september 2010 gestart.

“De opleiding is ontstaan uit het gegeven dat een deel van de problemen waar het basisonderwijs mee kampt, terug te voeren is op
het niveau, de kwaliteit van de leraren. We kennen allemaal wel de verhalen over pabo-studenten die niet kunnen rekenen, moeite
hebben met taal en de zorgen over het niveau van het basisonderwijs. De gezamenlijke opleiding, met een deel academische vakken,
is zo ontwikkeld dat de afgestudeerden met een stevige theoretische onderbouwing voor de klas te staan. We werken samen met
drie noordelijke pabo’s: de Hanzehogeschool, de NHL uit Leeuwarden en de Groningse vestiging van Stenden. Na de vierjarige studie
krijgen de studenten twee diploma’s. Naast het normale pabo-diploma, ook een diploma bachelor Pedagogische Wetenschappen. De
totale opleiding in vier jaar te krijgen, vergde veel afstemming en aanpassingen in het normale programma. Een aantal pabo-vakken
is verzwaard met bijvoorbeeld andere literatuur omdat ze ook meetellen voor het diploma Pedagogische Wetenschappen. Dit is ook
één van de redenen dat de pabo’s zo enthousiast waren om mee te doen; deelname aan deze opleiding werkt misschien ook
stimulerend voor de reguliere pabo-opleiding. Anders dan bij een reguliere pabo gaan we ervan uit dat de studenten de school -
vakken zelf beheersen, alle studenten hebben immers een VWO-diploma. In de colleges in rekenen, taal en wereldoriëntatie ligt de
nadruk daarom op de didactische vragen zoals 'hoe breng ik het over op de leerlingen’ en 'wat kan ik als leerkracht doen als de
ontwikkeling stokt'.
We starten met een zeer gemotiveerde groep van 50 studenten. Als je ze spreekt hoor je heel vaak dat ze eigenlijk altijd al juf 
– of meester – hadden willen worden, maar dat ze zelf of dat hun omgeving het zonde vond van het vwo-diploma. Deze opleiding is
dan ook ideaal voor hen, het beste van twee werelden!”

Simone Doolaard

Het beste van twee
werelden
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Hoogleraren Marleen Jansen en Carla Vlaskamp, en universitair hoofddocent Annette van der Putten zijn verbonden
aan het onlangs opgerichte Research Centre on Profound and Multiple Disabilities, een onderdeel van de afdeling
Orthopedagogiek. Dit centrum bundelt het onderzoek op het gebied van personen met ernstige meer voudige
beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige
verstandelijke en meervoudige beperkingen en personen met aan geboren of verworven doofblindheid.

“Het Research Centre is een praktijkgericht onderzoekscentrum op het gebied van personen met een ernstige meervoudige
beperking. Binnen dit centrum worden praktijkvragen omgezet in onderzoeksvragen en wetenschappelijke kennis proberen we door
te laten vloeien naar het werkveld. Voor de beide kwetsbare doelgroepen van het centrum is de wetenschappelijke kennis relatief
beperkt. De praktijk zit te springen om wetenschappelijke onderbouwde programma’s en instrumenten. Ze waarderen dan ook heel
erg de houding van de faculteit: dat er ruimte is voor het praktijkgericht onderzoek.
We richten ons vooral op het primaire proces: de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener. Daarbij gaat het ons zowel om het
verwerven van kennis die nodig is om dat proces beter te laten verlopen, als om de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van
interventies. Vragen over alertheid, of over gevoeligheid voor bepaalde zintuiglijke prikkels lijken ogenschijnlijk eenvoudig, maar zijn
voor deze groepen bijzonder lastig te beantwoorden. Uiteindelijk gaat het steeds om het maximaliseren van de beperkte mogelijk -
heden van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Voor buitenstaanders lijkt het alsof het gaat om vooruitgang op de
millimeter, maar kunnen begrijpen wat iemand bedoelt met een gebaar, of weten wanneer en hoe iemand het beste een activiteit kan
worden aangeboden heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van een persoon met ernstige meervoudige beperkingen en van
allen die bij hen betrokkenen zijn.”

Marleen Jansen, Carla Vlaskamp &
Annette van der Putten

Vooruitgang op
de milimeter
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Oliver Tucha

Hoe behandelen
we ADHD?
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Oliver Tucha is sinds september 2009 verbonden aan de faculteit GMW. Voor zijn
komst naar Groningen was hij onder meer werkzaam aan de universiteiten van Lübeck, Regensburg en Plymouth, UK.

“Eén van mijn belangrijkste onderzoeksterreinen is kinderen met ADHD. Ik ben met name geïnteresseerd in de cognitieve
beperkingen van die kinderen en hoe je die kan behandelen. Deze kinderen kampen vaak met problemen op gebied van aandacht,
geheugen, het kunnen plannen, probleem oplossend vermogen en visueel-ruimtelijke functioneren. Uit ons onderzoek komt naar
voren dat deze kinderen baat kunnen hebben bij een behandeling met medicijnen, al is het resultaat per kind verschillend. Sommige
functies laten opmerkelijke verbeteringen zien, terwijl op andere vlakken niet of nauwelijks een herstel zichtbaar is. Ze blijven dus
kampen met cognitieve beperkingen. Aanvullende behandelingen, waarschijnlijk niet-medicinaal, blijven dan ook nodig.
Daarnaast doe ik onderzoek met patiënten met hersentumoren, de ziekte van Parkinson, traumatisch hersenletsel, het syndroom van
Giles de la Tourette en depressie. We kijken bij deze patiënten niet alleen naar de aard van de beperkingen. Ook de effecten van de
farmacologische en neurochirurgische behandeling en de neuropsychologische revalidatie, nemen we mee in het onderzoek.
Vanwege de goede onderzoeksvoorzieningen zoals een laboratoriumruimte in het ziekenhuis ben ik naar Groningen gekomen.
Ik werk nauw samen met collega’s van andere onderzoeksgroepen, het UMCG, andere ziekenhuizen en diverse revalidatiecentra.
Alle disciplines die voor mij interessant zijn, zijn aanwezig in Groningen en de mensen staan open voor onderzoekssamenwerking.
Dat kun je ook wel zien aan de diverse zeer actieve multidisciplinaire projecten die er al zijn. En daarnaast is de stad Groningen
natuurlijk ‘a great place to live’.”
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Jan Stalman

Genieten van de tuin
Jan Stalman is als facilitymanager verantwoordelijk voor de faculteitsgebouwen rond de oude Hortus van de
universiteit. Daarnaast is hij hoofd van de Dienst Facilitaire Ondersteuning.

“De menselijke verhoudingen van het Hortuscomplex spreken mij erg aan. De oude monumenten, de laagbouw. Ik heb daar veel meer
mee dan de moderne nieuwbouw. Het is ook een uitdaging om er iets moois van te maken. Om aan de gang te gaan met die oude
gebouwen. Binnen de grenzen die er zijn voor gemeentelijke monumenten, maar ook met de wensen van gebruikers en de buurt.
Ik ben erg voor overleggen met de mensen waar je wat mee moet. Jongens, dit zijn de kaders, hoe gaan we het samen oplossen?
De laatste jaren heeft het complex een flinke opknapbeurt gekregen, met de nieuwe vleugel aan het Heymansgebouw en de
renovatie van het pedagogiekgebouw. Jammer dat we niet verder kunnen groeien rond de Hortus. Ik zou willen dat we alles hier op
het terrein konden houden, onderwijs en onderzoek. Het is toch prachtig, alle activiteiten in en rondom zo’n tuin. Als het mooi weer is,
kan ik echt genieten. Het is eigenlijk zonde dat er in de zomer weinig activiteiten zijn op de faculteit.”
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Facts en Figures

(Per oktober 2010)
Medewerkers 577 (417 fte)
Studenten 4260
1e jaars (Nederlands + Engels) 960
2e jaars (Nederlands + Engels) 1025
3e jaars 1437
Master 785
Research Master 53
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde – Bachelor 830
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde – Master 287
Psychologie Nederlands – Bachelor 1766
Psychologie Engels – Bachelor (alleen 1e en 2e jaar) 588
Psychologie – Master 428
Sociologie – Bachelor 318
Sociologie – Master 70



Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
050 363 6182
www.rug.nl/gmw

Fotografie
Jeroen van Kooten (interviews)
Michel de Groot (omslag)

Teksten
Communicatie GMW

Ontwerp
Marcel Zinger
Grafimedia, Facilitair Bedrijf RUG

Druk
Grafimedia, Facilitair Bedrijf RUG



oktober 2010


