
Activiteiten Expertisecentrum Online Jeugdzorg Kwartaal 2, 2015 

Binnenkort: 
 6 juli: Kernkringbijeenkomst van onze onderzoekers om kennis met elkaar te delen. Daarna en via 

Twitter en de werkgroep E-hulp en sociale technologie delen we dit ook weer met anderen. 

 7 juli: Belangrijk nieuws! Houd onze social media in de gaten. 

 7 juli: Training e-consult aan 10 jeugdprofessionals van CJG 043 (Maastricht/Heuvelland). 

 13 juli: Presentatie van de resultaten van diverse onderzoeken door studenten naar media-opvoeding 

en beeldende communicatie met cliënten met een licht verstandelijke beperking bij Gastenhof 

(Koraalgroep). 

 Juli: Visiedocument voor Fontys Hogeschool Pedagogiek over ICT in het pedagogiekonderwijs, met 

een directe verbinding met ICT in het pedagogisch werkveld. 

 Augustus: publicatie van een onderzoek naar de kansen en knelpunten die plm. 280 

jeugdprofessionals signaleren in het werken met online tools. 

 September: Overleg met diverse zorgplatforms en lectoraten van diverse Fontys-instituten over het 

creëren van een HBO-oefenplatform voor multidisciplinair werken met een gezin. 

 September: start Fase 2 van het project Online tools voor de jeugdprofessional. Hierin wordt het 

overzicht over online tools verder uitgebreid en wordt onderzocht hoe professionals van Team Jeugd 

Maastricht en CJG 043 het werken met online tools kunnen integreren in hun dagelijks werk. 

 September: drie ambities van het Expertisecentrum worden bekendgemaakt en verder uitgewerkt. 

 … en na september informeren we je weer. 

Nieuw gepubliceerd: 
De website www.dejeugdprofessional.info bevat nu meer dan 230 beschrijvingen van online tools voor 

jeugdprofessionals. Ruim 100 daarvan zijn ontwikkeld door kennisinstituten. 

 

Mei 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. 

Juni 2015  

Janssen, A. en Nieuwboer, C.C. (2015, juni). Factsheet: Online toegang tot hulp: bereikbaarheid crisisdiensten via 

gemeentelijke websites http://www.dejeugdprofessional.info/?s=crisisdienst 

Esser, K. en Nieuwboer, C.C. (2015, juni). Factsheet: Online toegang tot hulp: een persoonsgebonden budget 

aanvragen. http://www.dejeugdprofessional.info/online-toegang-tot-hulp-een-persoonsgebonden-

budget-aanvragen/ 

Nieuwboer, C.C. (2015, juni). Factsheet: is blended hulpverlening geschikt voor iedereen? 

http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-is-blended-hulpverlening-geschikt-voor-iedereen/  

Nieuwboer, C.C. (2015, juni). Factsheet: is blended werken effectiever? 

http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-is-blended-werken-effectiever/  

Nieuwboer C.C. (2015, juni). Factsheet: Helpt een eenmalig online contact? 

http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-helpt-een-eenmalig-online-contact/  

Nieuwboer C.C. (2015, juni). Factsheet: werkt onbegeleide online therapie? 

http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-werkt-onbegeleide-online-therapie/  

Vreeburg, L. (2015, juni). Factsheet: werkt blended? http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-is-een-

blended-interventie-effectiever/ 

 

http://twitter/jouwonlinetools
http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/68-e-hulp-en-sociale-technologie
http://us10.campaign-archive1.com/?u=a554ec53d14ab7524be1a6041&id=3a64746f39
http://www.dejeugdprofessional.info/
http://www.dejeugdprofessional.info/?s=crisisdienst
http://www.dejeugdprofessional.info/online-toegang-tot-hulp-een-persoonsgebonden-budget-aanvragen/
http://www.dejeugdprofessional.info/online-toegang-tot-hulp-een-persoonsgebonden-budget-aanvragen/
http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-is-blended-hulpverlening-geschikt-voor-iedereen/
http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-is-blended-werken-effectiever/
http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-helpt-een-eenmalig-online-contact/
http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-werkt-onbegeleide-online-therapie/
http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-is-een-blended-interventie-effectiever/
http://www.dejeugdprofessional.info/factsheet-is-een-blended-interventie-effectiever/


In het nieuws: 
8 juni 2015 
E-mailconsulten. ‘Meer online hulp nodig’. Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad. 
Chatten in de jeugdzorg. Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad. 
18 juni 2015 
Onderzoek. Crisishulp niet op site gemeenten. Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad. 
22 juni 2015 
Digitaal helpen in Fontys-studie Pedagogiek. Eindhovens Dagblad. 
 

Activiteiten juni 2015 
 Diverse studenten hebben hun afstudeeronderzoek over mediaopvoeding bij Gastenhof afgerond. 

 Diverse studenten hebben focusgroep interviews gehouden en een online enquête afgenomen, zodat 

in totaal sinds oktober 2014 zo’n 280 professionals zijn bevraagd over de kansen en knelpunten die zij 

ervaren bij het werken met online tools. 

 Ontwikkeling van een training Online hulpverlenen voor de 2e jaars pedagogiekstudenten van Fontys 

Hogeschool Pedagogiek. 

 Friskijken bij een workshop over talentontwikkeling bij jeugd, Maastricht en Eijsden-Margraten. 

 Samenwerking met het Online Therapy Institute (dr. Kate Anthony) om te komen tot een 

internationale cursus, samen met diverse Fontys-instituten (o.a. Expertisecentrum Gezondheid en 

Technologie). 

 Training e-consult van 120 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD Zeeland. 

 Informatie over eHealth aan Erkenningscommissie Databank Effectieve Jeugdinterventies 

 Advies over het valideren van opvoedinformatie aan Stichting Opvoeden. 

 Themalunch docenten/onderzoekers HAN en professionals over "Digitalisering van de zorg voor 

jeugd". 

 Presentatie "Werkt blended?" Valorisatiemarkt ‘Surprise, open your eyes’ van de HAN. 

 2e Poll in de werkgroep E-hulp en sociale technologie: "Om tegenwicht te bieden aan 'über-hulp' 

moeten professionele hulpverleners hun rol op internet pakken". 

Activiteiten mei 2015 
 Discussie op de werkgroep E-hulp en sociale technologie: implementatie e-hulp én het verbinden met 

gewone hulp. 

 Presentatie over online opvoedingsondersteuning bij CESRT, Lectoraat sociale integratie, Zuyd 

Activiteiten april 2015 
 Start werkgroep E-hulp en Sociale Technologie op www.kennisnetjeugd.nl.  Inclusief 1e Poll "Waar wil 

jij meer over weten als het om e-hulp gaat?" 

Andere publicaties in 2015 
Nieuwboer, C.C. (2015, in press) . In contact met ouders. Empowermentgericht adviseren bij opvoedvragen. 

Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

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

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

Rooijen, van. K., Zwikker, N. & E. van Vliet (2014). Wat werkt bij online hulpverlening. Utrecht: Nederlands 

Jeugdinstituut. 

Zwikker, N., Pijnenburg H.M., van Hattum, M.J.C. (In press). Oog in oog met Digitale Technologie in de 

Jeugdsector. Een overzicht van toepassingsmogelijkheden in Praktijk, Onderwijs en Onderzoek. Rapport. 
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De Jeugdprofessional. Jeugd en gezin versterken door met online tools te werken. (2014). Opgehaald van 

www.dejeugdprofessional.info 

Check andere publicaties van, Christa Nieuwboer, Wouter Sluis-Thiescheffer, Leontien Vreeburg en Niels Zwikker 

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

 

Contact 
 
 

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 

Twitter: http://twitter/jouwonlinetools  
De website van het Expertisecentrum Online Jeugdzorg 

De werkgroep E-hulp en sociale technologie 
 

 
 

Cursusaanbod 
 

In company:  

Workshop Online tools voor de jeugdprofessional. 
http://www.dejeugdprofessional.info/workshop-online-tools-voor-de-sociale-professional/ 
 
Individueel, online, in eigen tempo: 
 
Training Maak de klik, chathulpverlening. 
http://www.dejeugdprofessional.info/maak-de-klik/ 
 
Training TRI-O, empowerend e-mailconsult bij opvoedvragen. 
http://www.dejeugdprofessional.info/training-tri-o-online-opvoeding-ondersteunen/ 
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Bijlage: Eerdere activiteiten 
 

 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. 

 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). 

 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. 

 Creëren van een internationaal scholingsaanbod online hulpverlenen 

 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).  

 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. 

 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. 
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 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”. 

 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. 
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