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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ)

Aankondiging werkbijeenkomst Community’s of Practice (CoP’s) op maandag 18 januari 2016
Op maandag 18 januari 2016 vindt in Kampen een informatiebijeenkomst plaats voor alle
geïnteresseerden en betrokken bij de op te richten Community’s of Practice (CoP’s) binnen de
Academische Werkplaats. Het programma is erop gericht om u te informeren over de contouren van
de werkplaats en de twee promotieonderzoeken. Johan van Kesteren zal vanuit zijn eigen ervaring
vertellen over de noodzaak van deze werkplaats. Tevens vertelt Eva Mulder, programmaleider van de
vier jaar geleden opgerichte Academische Werkplaats Forensische Zorg Jeugd, vanuit haar ervaringen
over samenwerken in divers samengestelde leergemeenschappen. Heb je nog geen uitnodiging
ontvangen en ben je wel geïnteresseerd? Stuur een mail naar Berlinda Eghuizen
(B.Eghuizen@windesheim.nl) en je ontvangt het programma.

Bekijk de mooie filmpjes over Samen op School!
Er zijn door ZonMw twee prachtige filmpjes gemaakt over
de werkplaats Samen op School. Deze zijn te bekijken op
het YouTube kanaal van Samen op School. Bekijk HIER het
korte filmpje (2:35) en HIER het lange filmpje (6:39). De
filmpjes kunnen en mogen gebruikt en gedeeld worden!
Graag zelfs! Dank aan de inzet van alle betrokkenen bij
het maken van deze filmpjes!
Door ZonMw zijn tevens een flyer van het landelijke
programma en een folder van de 12 werkplaatsen
gemaakt. Samen met de beide filmpjes ontstaat een
prachtig informatiepakket!

Radio aandacht voor Samen op School bij lokale omroepen
Woensdag 2 december jl. vertelde Sharon Stellaard bij Omroep Flevoland over de start van de
werkplaats. Luister het HIER terug (rubriek School en opvoeding, 4e linkje). Donderdag 3 december
jl. vertelde Angela Thissen bij radio RTV ZOO (Zwolse Omroep Organisatie) over de werkplaats bij het
programma “Focus op Zwolle”. Luister het HIER terug (van 46:34 tot 55:20 uur).

WE WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN INSPIREREND 2016!
Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl

