
Nieuwsbrief
Een nieuwe website voor MUTANT: welkom!

Wij sluiten 2017 graag af met de presentatie van de nieuwe website van MUTANT:

 www.mutant.nl

Op onze website kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten op het gebied 
van kinderopvang/onderwijs en gezondheidszorg/ouderenwerk. Onze dienstver-
lening – al meer dan 25 jaar – gaat door, al is het steeds in een ander jasje. 
In deze nieuwsbrief leest u meer over onderzoeks- en onderwijstrajecten op het 
gebied van de zorg, over internationale activiteiten in de kinderopvang en over 
vredesonderwijs. We zijn benieuwd naar uw reacties! En natuurlijk wensen we u 
ook een goede afsluiting van 2017 en een actief 2018 toe.

Fuusje de Graaff 
Anke van Keulen



Onderwijs voor Social Workers, verpleegkundigen en artsen

Als vervolg op haar werkzaamheden bij de Haagse Hogeschool begeleidt MUTANT / Fuusje de Graaff  nog 
4e jaars studenten Social Work bij het afronden van hun studie: ze onderzoeken bij voorbeeld hoe alloch-
tone daklozen optimaal ondersteund kunnen worden, hoe een spreekuur in het wijkcentrum jongeren 
kan helpen uit de schulden te komen, of hoe studenten allochtone moeders kunnen coachen bij het zich 
staande houden in de Nederlandse bureaucratie. De onderwerpen verschillen, maar de werkwijze niet: 
de studenten zoeken in de literatuur naar verschillende perspectieven en theorieën over hun onderwerp 
en interviewen daarna betrokkenen. Op basis daarvan schrijven ze een analyse en aanbevelingen. De 
wekelijkse bijeenkomsten leveren veel discussies op, juist omdat de studenten (van Nederlandse, Itali-
aanse, Joodse, Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse komaf) hun eigen zeer verschillende inzichten 
inbrengen. 
Daarnaast gaf MUTANT in 2017 workshops voor artsen en verpleegkundigen ter verbetering van de zorg 
aan migranten via het IKNL, de RINO, de Amstelacademie, de Universiteiten van Groningen, Utrecht en de 
VU, de V&VN en het IKNL. 

Onderzoek naar mantelzorg en diversiteit in de zorg

In opdracht van het lectoraat ‘Mantelzorg’ van de Haagse Hogeschool schrijft MUTANT artikelen . Eerst 
wordt het lectoraatsonderzoek tot nu toe in kaart gebracht. De gedeelde basis is duidelijk: alle onder-
zoeken gaan ervan uit dat goede zorg gebaseerd is op goede relaties en dat er een balans nodig is 
tussen de behoeften van zorgvragers, beroepskrachten én mantelzorgers. De vraag is welke andere con-
clusies te traceren zijn uit de publicaties van 2011-2017. De tweede opdracht is het in kaart brengen van 
de mogelijkheden van het lectoraat om de mantelzorgers van GGZ-cliënten te ondersteunen. Tenslotte 
werkt MUTANT mee aan een onderzoek van het lectoraat Diversiteit over ‘New governance in care’, met 
als centrale vraagstelling hoe oude en nieuwe zorgorganisaties omgaan met de groeiende diversiteit in 
het cliëntenbestand. De resultaten van die studies worden in 2018 gepresenteerd. 

Onderzoek naar besluitvorming

Op 22 november is het mede door MUTANT ondersteunde 
onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming bij de zorg 
aan ouderen met dementie afgesloten met de promotie van 
Leontine Groen-van de Ven. Het proefschrift ‘Shared decision-
making in dementia care networks: beyond verbal delibera-
tion’ is gebaseerd op drie ronden interviews met ouderen met 
dementie, hun mantelzorgers en hulpverleners. In de aan-
bevelingen wordt onder meer bepleit om in het besluitvor-
mingsproces niet alleen informatie te delen, maar personen 
met dementie ook de kans te geven opties ‘uit te proberen’, 
zodat besluiten niet meer worden genomen op basis van 
‘geïnfor-meerde voorkeuren’, maar op basis van ‘ervaren 
voorkeuren’. Daarnaast is MUTANT ook consultant voor onder-
zoeks- en ontwikkelingsprojecten van Pharos (‘praten over de 
dood’), de Universiteit voor Humanistiek (dialoog met autoch-
tone en allochtone Nederlanders en mensen met dementie) 
en de Hogeschool Windesheim (ondersteuning professionals 
die werken met Turkse ouderen met dementie).
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Europees Raamwerk voor kwaliteit in de kinderopvang

In 2015 /2016 ontwikkelde Mutant in samenwerking 
met anderen een ondersteuningspakket ‘In vijf stappen 
naar kwaliteit’, gebaseerd op het Europese Raamwerk 
voor Kwaliteit in de kinderopvang. ‘In vijf stappen naar 
kwaliteit’ is ontwikkeld in het kader van een project van 
ISSA (International Step by Step Association) en is ook 
beschikbaar in het Engels. 

Spelenderwijs – Utrecht volgde in 2017 een traject met 
als doel het Europees Raamwerk in te zetten ter verbe-
tering van: 1) het pedagogisch beleid, 2) de lerende or-
ganisatie, 3) de profi lering van de organisatie. Het traject 
werd verzorgd door MUTANT in samenwerking met Ana 
del Barrio Training & Consulting.

De vorderingen van de implementatie van het Europees Raamwerk presenteerde MUTANT op een inter-
nationaal congres van ISSA in oktober 2017 in Gent. Dit in samenwerking met collega’s uit Macedonië, 
Slovenië, Moldavië, Montenegro en Nederland.
In 2018/2019 zal MUTANT meewerken aan een project in Macedonië met als doel het Europees Raam-
werk te ontwikkelen tot een pedagogisch curriculum voor Macedonië en daarbij de rol van de civil 
society en van diverse stakeholders te stimuleren.

Praktijkonderzoek Peace education in action – Lopend Vuurtje. 

MUTANT evalueerde het gebruik van het educatieve pro-
gramma voor vrede ‘Lopend Vuurtje’ door onderzoek te 
doen naar de ervaringen van leerkrachten en de aanslui-
ting van dit programma bij het reguliere onderwijs. 
Tevens werden de relevante onderwijsdomeinen waaraan 
het programma bijdraagt, onderbouwd.
 ‘Lopend Vuurtje. Vrede begint bij jezelf en geef je door’ is 
een educatief programma voor kinderen in de basis-
school. De uitkomsten van het onderzoek zijn dat het 
programma:
••  aansluit bij de onderwijsdomeinen: sociaal emo-

tionele competenties, een veilig schoolklimaat, 
democratisch burgerschapsvorming, morele ontwikke-
ling, kinderen in stressvolle situaties en vluchteling-
kinderen, maatschappelijke thema’s in de klas;

••  versterkt en verdiept wat de school al doet; 
••  leerkrachten aanspreekt omdat kinderen zelf actief 

worden met betrekking tot vrede
••  leerkrachten aanspreekt omdat het vrede en rust 

stimuleert in de klas en in ieder kind.

Zie www.peace-education-in-action.nl
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Persona dolls / Poppen-zoals-wij in Nepal

In mei 2017 heeft Anke van Keulen op scholen in Nepal – in de regio’s 
Dhading en Chitwan – lessen verzorgd voor de kinderen en workshops voor 
de leerkrachten. Ter voorbereiding hebben collega’s in Duitsland speciale 
‘Nepalese’ poppen gemaakt, die nu door leerkrachten op verschillende 
scholen en opleidingen in Nepal worden gebruikt.

De Persona Doll methode is voor kinderen tussen 2 en 8 jaar een eff ectieve, 
stimulerende, niet-bedreigende en plezierige manier om sociaal emotio-
nele vaardigheden te leren, om confl ictoplossing te stimuleren en stress 
en trauma te verminderen. Met name na de aardbeving in Nepal in 2015 
is de aandacht hiervoor van belang. De methode geeft kinderen steun 
zodat zij hun emoties beter kunnen uiten, beter op school kunnen leren en 
democratische vaardigheden meekrijgen.
De Persona Doll methode wordt over de hele wereld gebruikt: van de 

Verenigde Staten tot Zuid-Afrika en Australië, in Europa in landen als Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland 
en Nederland. In Amerika en Australië is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de eff ectiviteit van 
de methode. MUTANT publiceerde eerder: Poppen zoals wij. Methodisch werken aan respect voor diver-
siteit met jonge kinderen. Amsterdam: SWP 2003.

COLOFON BUREAU MUTANT
www.mutant.nl

 Drs. Anke van Keulen 
 Vleermuislaan 5 
 6705 DK Wageningen  
 a.vankeulen@mutant.nl  

 Dr. Fuusje de Graaff 
 Hugo de Grootstr 63
 2518 EC Den Haag
 fuusdegraaff @wxs.nl     

Ander adres voor Nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar fuusdegraaff @wxs.nl
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