
Programma ST-RAW kennisatelier “Verbinding onderwijs en jeugdhulp” 
 
Datum:  maandag 25 oktober 2021  
 
Tijd:   15:00-17:00 uur 
 
Locatie:  Online via MS Teams 
 

Tijd Onderdeel Spreker 

15:00-15:05 
uur 

Opening Bertil Boshuizen en 
Wilma Jansen 

15:05-15:35 
uur 

Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim (PATS) 
Schoolziekteverzuim is een actueel maatschappelijk probleem. Vanuit de Rotterdamse werkgroep 
Versterking van het Ondersteuningsteam op School, nam CJG Rijnmond drie jaar geleden het 
initiatief om naast hun reguliere wettelijke taak, een interventie gericht op zorgelijk verzuim te 
ontwikkelen. Deze interventie, PATS genaamd, is gebaseerd op de landelijk erkende interventie 
M@ZL (medische advisering ziekgemelde leerling), maar toegespitst op de Rotterdamse situatie. 
Tijdens de presentatie geven we een toelichting op de methodiek aan de hand van het stappenplan, 
onderzoeksresultaten en casuïstiek. 

Marlijn Küpers en 
Ivanka van Delft  
 

15:35-15:50 
uur 

Gelegenheid voor vragen over de eerste presentatie Bertil Boshuizen en 
Wilma Jansen 

15:50-16:35 
uur 

Stay on Track 
Jongeren die een opname of uithuisplaatsing meemaken hebben vaak een scheve schoolcarrière: 
het onderwijs sluit onvoldoende aan bij hun talenten. Stay on Track onderzoekt samen met 
ervaringsdeskundigen, studenten en praktijkorganisaties hoe het beter kan. Tijdens het kennisatelier 
presenteren we de eerste bevindingen van interviews vanuit levensloopperspectief. Ons 
jongerenteam gaat met het publiek in gesprek aan de hand van prikkelende stellingen: wat kan 
beter? En (hoe) gaan we dat ook écht doen? 

Francis Collet, 
Szabinka Dudevszky  
en Inge Bramsen 
samen met een team 
van ervarings-
deskundige jongeren  

16:35-16:50 
uur 

Gelegenheid voor vragen over de tweede presentatie Bertil Boshuizen en 
Wilma Jansen 

16:50-17:00 
uur 

Algemene discussie met sprekers en het publiek Bertil Boshuizen en 
Wilma Jansen 

 
  



Over de sprekers:  

 

Wilma Jansen 

Dr. ir. Wilma Jansen is wetenschappelijk medewerker bij de staf van directie Jeugd en Onderwijs van gemeente Rotterdam. Zij is tevens 

coördinator van academische werkplaats ST-RAW, één van de twaalf regionale academische werkplaatsen transformatie jeugd. Zij heeft 

jarenlang ervaring met het doen en leiden van onderzoeksprojecten op het domein van jeugdgezondheid, jeugdbeleid en jeugdhulp. In 2009 

promoveerde zij op het terrein van de publieke gezondheid aan de Erasmus universiteit. Sindsdien opereert zij op het snijvlak van beleid, 

praktijk en onderzoek. In de academische werkplaats ST-RAW komen deze werelden samen. De projecten die door ST-RAW worden 

uitgevoerd draaien vooral om de doelstellingen van de jeugdwet. 

Bertil Boshuizen 

Directeur innovatie bij samenwerkingsverband Koers VO. Dit is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs met scholen voor voortgezet 

en voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam e.o. Bertil is ooit gestart als leerkracht in het voortgezet onderwijs. Heeft daarnaast gewerkt in 

het speciaal onderwijs en in de schoolbegeleiding. Sinds zeven jaar in de huidige functie en vooral op zoek naar betere oplossingen voor 

jongeren op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. 

 

Marlijn Küpers 

Arts Maatschappij en Gezondheid, stafarts bij CJG Rijnmond, de jeugdgezondheidszorg organisatie in Rijnmond. Marlijn is betrokken geweest 

bij de ontwikkeling van PATS, de preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim in Rijnmond. Ze heeft ruim 10 jaar als jeugdarts 

gewerkt met kinderen in alle leeftijden, van baby tot puber. De laatste jaren ligt de focus meer op het maken van beleid in de 

jeugdgezondheidszorg, met als aandachtsgebied de schoolgaande jeugd. Hierbij staat de vertaling van en naar de JGZ praktijk voorop in 

innovatie, onderzoek en samenwerking met ketenpartners.   

 

Ivanka van Delft  

Onderzoeker bij de afdeling Beleid&Onderzoek van CJG Rijnmond, de jeugdgezondheidszorg organisatie in Rijnmond. Ivanka is betrokken bij 

de evaluatie van PATS, de preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim in Rijnmond. Ze is in 2016 gepromoveerd op onderzoek naar 

de impact van seksueel misbruik op kinderen en hun gezin. Sindsdien doet zij vooral praktijkgericht onderzoek in het jeugddomein. 

 

  



Francis Collet 

Promovenda bij iHub/Erasmus Universiteit. Francis is afgestudeerd aan de Pabo en was leerkracht in het praktijkonderwijs. Aansluitend heeft zij 

pedagogische wetenschappen gestudeerd, met als specialisatie Child & Family studies. Bij Horizon deed zij eerder onderzoek naar 

conflictueuze scheidingen. 

 

Szabinka Dudevszky 

Hoofddocent/onderzoeker Inclusie bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Szabinka was projectleider van het (reeds 

afgeronde) participatieve onderzoeksproject Koplopers dat onlangs de ZonMw parel ontving voor onderzoek met betekenisvolle impact. 

Szabinka is editor van het Journal of Social Intervention en auteur van Valse Start, waarin ze uithuisgeplaatste jongeren veertien jaar lang volgt.   

 

Inge Bramsen 

Senior onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Inge is als GZ Psycholoog/EMDR Europe practitioner 

verbonden aan GGZ Delfland. Zij promoveerde cum laude op onderzoek naar psychotrauma bij ouderen die de tweede wereldoorlog 

meemaakten. Voor dit onderzoek ontving zij de 1995 Chaim Danieli Young Professional Award. Haar huidige onderzoek richt zich op 

autonomieversterkend werken in jeugdhulp en onderwijs met Mijn Pad en inzet van ervaringsdeskundigen daarbij. 

 

Sulyvienne, Yorrick, Yorrick & Yasmin 

Het team van ervaringsdeskundige jongeren bij Stay on Track bestaat uit: Sulyvienne Ersilia studeerde Social Work aan het hbo en is sinds 

deze zomer werkzaam als jeugdconsulent bij de gemeente Lansingerland. Yorrick van den Ent studeert aan de Pabo van Hogeschool 

Rotterdam, en was eerder actief bij de vakbond. Yasmin Rustom is student aan het mbo en Spoken Word artieste. Yorrick Klinger is co-trainer 

Mijn Pad voor ervaringsdeskundigen en professionals. Yorrick Klinger, Yorrick van den Ent en Yasmin zijn opgeleid als ervaringsdeskundige bij 

ExpEx (zie www.expex.nl). 

 

 

https://www.linkedin.com/in/francis-collet-a7031010a/
https://www.linkedin.com/in/szabinka-dudevszky-0555736/?originalSubdomain=nl
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/talentontwikkeling/medewerkers/szabinka-dudevszky/
http://www.hr.nl/koplopers
https://www.journalsi.org/
https://www.goodreads.com/book/show/3146612-close-up
https://www.linkedin.com/in/inge-bramsen/?originalSubdomain=nl
http://kenniscentrumzorginnovatie.nl/
https://www.hr.nl/mijnpad
https://www.youtube.com/watch?v=2BaO3dVVPN4
http://www.hr.nl/stayontrack
https://www.linkedin.com/in/sulyvienne-ersilia-5a8a171bb/
https://www.linkedin.com/in/yorrick-van-der-ent-730794b4/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/yasmin-rustom-909b52206/?originalSubdomain=nl
http://www.expex.nl/

