
Activiteiten Expertisecentrum Online Jeugdzorg 

Binnenkort: 
 Training e-consult van 120 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD Zeeland 

 Advies over eHealth aan Erkenningscommissie Databank Effectieve Jeugdinterventies 

 Creëren van hbo-onderwijs op het gebied van online hulp en eHealth 

 Kennisdeling door de kernkring via sessies op universiteiten en hbo-opleidingen 

 Hoofdstuk “Online opvoedingsondersteuning. Het versterken van de eigen kracht van ouders”, in het 

boek “Meer dan opvoeden, perspectieven op het werken met ouders” (Countinho). 

 Nieuw boek “In contact met ouders: Empowermentgericht adviseren bij kleine en grote 

opvoedvragen”, met structurele aandacht voor online en blended contact: na de zomer (Noordhoff). 

 Studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek hebben factsheets in voorbereiding over: wijs worden 

uit online PGB-meldpunten; duidelijkheid over gemeentelijke crisishulp; onderzoek naar PGB-

informatie op gemeentelijke websites; visie op online hulpverlening bij aanbieders van online 

zelfhulpcursussen; elementen van online cognitieve gedragstherapie; online informatie over 

opgroeien bij homo-ouders. 

 Onderzoek naar mediaprofielen bij Fontys Hogeschool Pedagogiek, in samenwerking met De Transitie.  

 … en na juni informeren we je weer. 

Activiteiten maart 2015 
 Samenwerking met de werkgroep E-hulp en sociale technologie van Kennisnet jeugd. Via dit platform 

zal de kernkring van het Expertisecentrum Online Jeugdzorg kennis gaan delen. Let ook op de handige 

agenda-functie, waarop we evenementen, symposia en congressen zullen vermelden! 

 De leden van de kernkring maakten tijdens een eerste kennissessie kennis met elkaar en maakten 

plannen voor kennisdeling. Volg hen via de werkgroep E-hulp en sociale technologie! 

 Advies aan de redactieraad Stichting Opvoeden over brongebruik bij het valideren van online 

opvoedinformatie. 

 Flyers laten maken over de training e-mailconsult TRI-O en de training chathulp Maak de klik. We 

sturen ze op aanvraag graag toe (tel. 08850 77636)! Deze trainingen kunnen volledig online gevolgd 

worden en zijn beide 8 registerpunten waard op voor het Beroepsregister van Agogisch en 

Maatschappelijk werkers (BAMw). 

 We plannen Fase 2 van het project Online tools voor de jeugdprofessional: met o.a. een onderzoek 

naar het versterken van preventie en opvoedingsondersteuning door middel van verwijzing naar 

zelfhulp en online hulp.  

 We maakten een overzicht met kenmerken van allerlei online platforms en zorgnetwerken, zoals 

Blogboek, Quli, JouwOmgeving, Symax, Samen1Plan etc. Dit wordt binnenkort gepubliceerd als 

factsheet.  

 Tijdens een werkconferentie in Den Bosch verzorgden we twee workshops over Online tools voor de 

jeugdprofessional. 

Activiteiten februari 2015 
 Er is een kernkring van onderzoekers samengesteld, met als doel samen kennis te delen en te 

verspreiden over online jeugdzorg. Deelnemers zijn afkomstig van diverse hogescholen en 

universiteiten in Nederland: Menno Deen, Peter Muris, Christa Nieuwboer, Dymphna Spijkerman, 

Leontien Vreeburg, Niels Zwikker. Zie deze prezi, waarin zij kort worden voorgesteld. Zie ook de 

activiteiten in maart 2015. 

http://www.coutinho.nl/winkel/meer-dan-opvoeden-b-1037.html
http://www.dejeugdprofessional.info/category/facts/
http://www.detransitie.nl/mediaprofiel-mogelijkheden-van-deze-webtool/
http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/68-e-hulp-en-sociale-technologie
http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/68-e-hulp-en-sociale-technologie
http://stichtingopvoeden.nl/partners
http://fontys.nl/Werk-en-studie/Opleidingen-en-cursussen/TRIO-Online-Opvoeding-Ondersteunen.htm
http://fontys.nl/Werk-en-studie/Opleidingen-en-cursussen/Maak-de-klik-chathulpverlening.htm
http://www.dejeugdprofessional.info/category/facts/
https://prezi.com/seh80s1qhubj/fontys-expertisecentrum-online-jeugdzorg/


 Naar aanleiding van de zoektocht naar onderzoekers is er een netwerk ontstaan met allerlei 

interessante contacten binnen met name het hoger beroepsonderwijs in Nederland. In korte tijd 

groeit onze contactlijst naar 200. We brengen deze contacten later dit jaar in beeld.  

 Wat moet je vinden van time-out als opvoedtechniek? Op Twitter barstte in februari 2015 de discussie 

tussen voor- en tegenstanders van de opvoedtechniek time-out los, naar aanleiding van het tv-

programma Jo Frost Nanny on tour (RTL). Is het kindermishandeling of een verantwoorde manier van 

grenzen stellen? Wij deden in 2013 onderzoek naar de wetenschappelijke achtergronden van deze 

opvoedtechniek en de kwaliteit van online opvoedinformatie over dit onderwerp, wat resulteerde in 

dit artikel in het vakblad Pedagogiek (oktober 2014). Conclusie: time-out is een complexe 

opvoedtechniek die je heel goed moet begrijpen/uitleggen, want bij verkeerde toepassing is de 

ingreep vernederend en mogelijk schadelijk. 

 Fontys Hogeschool Pedagogiek ontwikkelt een Training Online hulpverlenen voor alle ruim 300 

hoofdfase-studenten. Om de trainers te ondersteunen zullen we deze training in een blended vorm 

aanbieden: centrale informatie en kennis wordt door middel van video/een website aangeboden. 

 Bij Gastenhof (Koraalgroep) is een enquête afgenomen onder jongeren vanaf 15 jaar over hun 

internetgebruik. Kort geleden verscheen een rapport van Kennisnet waarin werd aangegeven dat 

jongeren met een licht verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn op het internet (denk bijv. aan 

gameverslaving, sexting, criminaliteit, pesten). Met deze enquête volgen we jongeren bij Gastenhof 

gedurende drie jaar, en willen we vaststellen of de inzet op media-opvoeding zijn vruchten zal gaan 

afwerpen. 

 Studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek zijn begonnen met kleinschalige onderzoekjes over 

online jeugdzorg en maken factsheets die in april/mei gepubliceerd zullen worden. 

 Artikel in Pedagogiek in Praktijk: “Pedagoog in de digitale wereld. De kern raken in een online consult”. 

Activiteiten januari 2015 
 Sinds april 2014 bouwen we met studenten aan de website www.dejeugdprofessional.info, met als 

doel om professionals in het jeugddomein een overzicht te bieden over allerlei websites en apps die zij 

kunnen gebruiken in hun werk. We spraken ook met zo’n honderd beroepskrachten over de kansen en 

knelpunten die zij zien in het werken met online tools. In januari was Fase 1 afgerond. De 

Eindapportage Online tools voor de jeugdprofessional Fase 1 is op aanvraag beschikbaar.  

 Menno Deen is gepromoveerd op de vraag hoe en wanneer je spel kunt inzetten om de motivatie ten 

aanzien van leren positief te beïnvloeden, bijvoorbeeld in onderwijs en in jeugdzorg, o.a. door 

herstructureringsmechanismen in te bouwen in (digitale) games. Menno maakt sinds maart deel uit 

van de kernkring van het Expertisecentrum Online Jeugdzorg. 

Publicaties in 2015 
Nieuwboer, C.C. (2015). Online opvoedingsondersteuning, Het versterken van de eigen kracht van ouders in C. 

Gravesteijn & M. Aartsma (Ed.). Meer dan Opvoeden - perspectieven op het werken met ouders. Bussum: 

Coutinho. 

Nieuwboer, C.C. (2015, februari). Pedagoog in de digitale wereld. De kern raken in een online consult. 

Pedagogiek in Praktijk, 20(83), 14-17. 

De Jeugdprofessional. Jeugd en gezin versterken door met online tools te werken. (2014). Opgehaald van 

www.dejeugdprofessional.info 

Check andere publicaties van Menno Deen, Peter Muris, Christa Nieuwboer, Leontien Vreeburg en Niels Zwikker 

in: http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/home en http://www.researchgate.net  

 

Meer informatie over het Expertisecentrum Online Jeugdzorg via: 
Deze prezi, waarin de kernkring wordt voorgesteld 

Dit emailadres: onlinejeugdzorg@fontys.nl  
De social media hashtag #onlinejz 

De website van het Expertisecentrum Online Jeugdzorg 
De werkgroep E-hulp en sociale technologie 

http://www.rtl.nl/jo-frost-nanny-on-tour/#!/
http://www.pedagogiek-online.nl/index.php/pedagogiek/article/view/478
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http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/68-e-hulp-en-sociale-technologie

