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Website Samen op School live 

Wilt u uw collega’s of andere (extern) geïnteresseerden wat meer informatie geven over Samen op 

School? Neem een kijkje op de website www.samenopschool.wordpress.com! Hier vindt u 

foldermateriaal, filmpjes en andere (achtergrond) informatie over de academische werkplaats in 

IJsselland en Flevoland. Uw reactie is welkom!  

Uitnodiging nieuwe aanvraag ZonMw 

ZonMw heeft de hoofdaanvragers van de 12 

gehonoreerde academische werkplaatsen 

uitgenodigd om, bij voorkeur in samenwerking met 

een regionale werkplaats Sociaal Domein 

(voorheen WMO-werkplaats), een 

subsidieaanvraag in te dienen voor een driejarig 

inhoudelijk project. Dit project dient gemeenten 

met kennis te ondersteunen bij hun beleid om de 

(vroeg)herkenning, aansluiting en ondersteuning 

van jongeren en jongvolwassenen met psychische 

problemen te verbeteren ter bevordering van hun 

participatie aan de maatschappij (sociaal, school, werk, wonen) door integraal werken op lokaal 

niveau. De nadruk ligt op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande kennis, mét 

inbreng van deze jongeren zelf. Op 4 april as. organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst in 

Utrecht. De uiterste datum voor het eventueel indienen van een aanvraag is 17 mei as. Alle 

participanten aan de werkplaats zijn per mail hierover op de hoogte gebracht. 

Jeugdmonitor aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 

Een van de doelen van de werkplaats Samen op School is om de samenwerking tussen gezin, 

jeugdhulp en onderwijs te verbeteren. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een praktisch meet- en 

sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten ontwikkeld: de monitor 

Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht in de effectiviteit van de samenwerking. Het 

instrument maakt (bij)sturing mogelijk op basis van meetgegevens: wat levert de verbinding tussen 

onderwijs en jeugdhulp op voor kinderen en gezinnen en voor gemeenten, scholen en 

jeugdhulpinstellingen?  

We zien als werkplaats graag dat samenwerkingsverbanden en gemeenten in IJsselland en Flevoland 

deze monitor gaan inzetten. Binnenkort organiseert Samen op School een informatiebijeenkomst 

over deze Jeugdmonitor in samenwerking met de NJI. Gemeenten en SWV’s worden hiervoor per 

mail uitgenodigd. Kijk HIER alvast voor meer informatie over de monitor. 

http://www.samenopschool.wordpress.com/
http://www.nji.nl/nl/Passend-onderwijs-en-jeugdhulp/Monitor-Aansluiting-Onderwijs-Jeugdhulp

