VITAL REGIONS

Nieuw lectoraat
verbetert Zorg voor Jeugd
Binnen de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn draagt het lectoraat Zorg voor
Jeugd, onder leiding van lector Janneke Metselaar, bij aan verbeteringen
van het beroep en het onderwijs van beroepsbeoefenaars in de jeugdsector om zo de kwaliteit te verhogen. Hierdoor draagt het lectoraat ook
bij aan een vitalere regio.
Kennisplatform Kind en
Echtscheiding

Lectoraat Zorg voor Jeugd
Het lectoraat Zorg voor Jeugd is een samenwerking met Pionn.
Pionn doet praktijkgestuurd onderzoek naar de kwaliteit en
effectiviteit van jeugdhulp en onderwijs. Dit willen we
bereiken door in samenwerking met de praktijk kwaliteitsen effectiviteitsvraagstukken in de hulp aan jeugdigen en
gezinnen te beantwoorden. We willen kennis borgen en
ontsluiten in samenwerking met het werkveld, de afdelingen
Welzijn en Verpleegkunde en het kenniscentrum.
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In het project Kennisplatform
Kind en Echtscheiding verricht het
lectoraat onderzoek naar hulp voor
kinderen die de dupe zijn van een
scheiding tussen hun ouders. Voor
professionals betrokken bij dat proces, van jurist tot leerkracht, is het
onduidelijk waar zij passende hulpverlening kunnen vinden. Metselaar:
‘’We proberen zoveel mogelijk te
weten te komen. Wat weten we van
de situatie? Wat voor interventies
zijn er nodig in zulke situaties? En
worden deze aangeboden in de
noordelijke provincies? Professionals
hebben soms hulpmiddelen nodig
om die inschatting te maken. Een
soort route waarlangs je de passende hulpverlening vindt.’’ Deze route,
of flowchart, moet toegankelijk
zijn voor professionals met diverse
expertisegebieden. ‘’Wanneer een
leerkracht merkt dat een spontaan

en vrolijk kind zich steeds meer
terugtrekt, kan dat een teken zijn
van een echtscheiding. Een digitale kennisportal kan de leerkracht
ondersteunen voor advisering van
de desbetreffende ouders, ter bescherming van de ontwikkeling van
het kind.’’

Academische Werkplaats
De Academische Werkplaats
Transformatie Jeugd Friesland is
een project met deelnemers uit het
werkveld, beleid en onderzoekers.
Dit team onderzoekt of de transformatiedoelstellingen van Jeugdzorg
naar de gemeente worden bereikt.
‘’We verrichten gedegen onderzoek
naar casussen uit de jeugdzorg en
jeugdhulp. Per casus wordt onderzocht wie erbij betrokken waren, wat
er allemaal gebeurde, wat er goed
ging en wat de verbeterpunten zijn.
Het project heeft veel raakvlakken
met de onderwijsdoelen van het

lectoraat. Het is een leerzaam onderzoek waarbij studenten kunnen
aanhaken.’’ Het uitgangspunt van
dit onderzoek is het bieden van
concrete oplossingen. ‘’Die grondslag vind ik passend bij onderzoek
vanuit een hogeschool. Professi-

’’Professionals
worden opgeleid
door een intensieve
samenwerking
met het werkveld
en praktijkgericht
onderzoek.’’
onals worden opgeleid door een
intensieve samenwerking met het
werkveld en praktijkgericht onderzoek.’’
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