
 
 

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl 
 

SAMEN op SCHOOL (SoS)    BERICHT 6     25 april 2016 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) 

Samen op School neemt deel aan de ZonMw leergang Participatie 

ZonMw organiseert maandag 13 juni en 27 juni 2016 (met een terugkomdag in februari 2017) een 

driedaagse leergang voor projectleiders en jongeren die actief zijn binnen een van de Academische 

Werkplaatsen Transformatie Jeugd. In de leergang gaan deze personen werken aan een eigen opgave 

in de uitwerking van de werkplaatsplannen en het opzetten van participatie met jongeren. Met 

aandacht voor dillema’s en oplossingen van andere werkplaatsen. Naast kennis worden ook goede 

ervaringen uitgewisseld.  

Reserveer in je agenda: bijeenkomst Jeugdmonitor (NJI) op 9 juni (14:00 - 16:00 uur) in Dronten  

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. We zien als 

werkplaats graag dat de participerende samenwerkingsverbanden en gemeenten in IJsselland en 

Flevoland deze monitor gaan inzetten. Op 9 juni 2016 verzorgt Mandy Evers van de NJI een 

presentatie over de mogelijkheden en toepassing van deze monitor in Dronten (14:00 – 16:00 uur). 

Er is dan ook ruimte voor vragen. Iedereen is welkom! Meld je alvast aan via 

B.Eghuizen@windesheim.nl.  In mei ontvang je per mail een programma. Kijk hier alvast voor meer 

informatie over de NJI monitor. 

Abonneer je op de ZonMw jeugd nieuwsbrieven! 

De ZonMw nieuwsbrief Jeugd verschijnt maandelijks en houdt betrokkenen in het jeugdveld op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen, opbrengsten, nieuwtjes en subsidiemogelijkheden. Elke 

maand wordt een van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) uitgelicht. In de 

eerstvolgende nieuwsbrief is dat “onze werkplaats” met de onlangs gepubliceerde website! Meld je 

dus snel HIER aan voor deze nieuwsbrieven! 

Tot slot nog een aantal interessante links: 

- Toolbox op de website van de verbinding onderwijs en jeugd van de PO raad, VO raad en 

VNG: http://www.onderwijsjeugd.nl/instrumenten-toolbox/downloads/ 

- NJI monitor en het aanbod van de VO raad voor (kosteloos) advies: 

http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/waarom-moeilijk-doen-als-het-samen-kan-2/ 

- Aankondiging van Academische Werkplaatsen Primair Onderwijs (werkplaatsen 

onderwijsonderzoek) via Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) 

https://www.nro.nl/ 

 

WIJ WENSEN JULLIE EEN FIJNE MEIVAKANTIE! 
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