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Welkom aan Johan van Kesteren en Gerry Vrielink in de stuurgroep
De participatie van jongeren en ouders is een belangrijk speerpunt in Samen op School. Niet alleen
om advies in te winnen maar zeker ook als het gaat om samenwerken en daadwerkelijk
meebeslissen. Om deze reden zijn Johan van Kesteren en Gerry Vrielink gevraagd deel te nemen aan
de stuurgroep Samen op School. Zij waren 4 februari jl. voor de eerste keer aanwezig bij de
vergadering.
Johan van Kesteren is 26 jaar. Hij heeft op vier scholen in Flevoland gezeten en heeft 10 jaar aan
woonervaringen bij diverse instellingen. Johan gunt alle leerlingen en hun ouders dat hun situatie
centraal staat bij betrokkenen vanuit de school, gemeente en jeugdhulp. Zijn boodschap en
perspectief benadrukt waarom het zo belangrijk is dat deze werkplaats er is. Gerry Vrielink is
inhoudelijk ondersteuner van de participatieraad Zwolle, een van de samenwerkingspartners binnen
de werkplaats. De Participatieraad Zwolle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders
over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Vanuit een
nieuwe visie op participatie: iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking,
afkomst, leeftijd of het inkomen.
Wij zijn blij dat Johan en Gerry meedenken en meebeslissen in de stuurgroep over de koers van de
werkplaats. Wij wensen hen veel succes en plezier toe!
Kernteam van CoP trekkers van start
Zoals op 18 januari jl. tijdens de informatiebijeenkomst in Kampen duidelijk werd staat een aantal
scholen te trappelen om van start te gaan in Community’s of Practice (CoP’s). Er is inmiddels een
kernteam in het leven geroepen bestaande uit de trekkers (voor zover bekend) van de CoP’s, beide
promovendi en de projectleider. Met als doel de opstart van alle CoP’s te faciliteren en afstemming
en kennisuitwisseling tussen de diverse CoP’s en andere onderdelen van de werkplaats te
bewerkstelligen.
Achter de schermen
De academische werkplaats is op 1 december 2015 van start gegaan. De afgelopen periode is er (ook)
achter de schermen hard gewerkt. Zo schrijven beide promovendi, Sharon Stellaard en Jantien
Gerdes, momenteel aan hun promotievoorstellen. Er is een Administratieve Organisatie (met
bijbehorende uitvoeringsovereenkomsten) opgesteld en er wordt binnenkort een flyer over Samen
op School opgeleverd. Deze laatste wordt gefaciliteerd door ZonMw. De aankomende periode zal in
het teken staan van een inhoudelijke verdieping van de overkoepelende visie en het formuleren van
een duidelijk tijdspad. Ook start binnenkort de voorbereiding van de procedure en inhoudelijke
criteria van de ‘klein en fijn projecten’.
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