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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ)

Klein-en-Fijn projecten kunnen aangemeld worden: kijk op www.samenopschool.org!
De academische werkplaats ‘Samen op School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen
op school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) vormen van ondersteuning. Dat doen
we door vragen uit de praktijk door middel van lang- en kortdurend onderzoek te beantwoorden en
vervolgens de opgedane kennis te verspreiden en implementeren. Klein-en-Fijn projecten beogen
concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend onderzoek (± zes maanden) te
begeleiden en te beantwoorden. Het gaat om concrete onderwerpen rond samenwerking tussen
gezin, school en jeugdhulp en het verbeteren van interventies. Het onderzoek wordt onder leiding
van docentonderzoekers van beide lectoraten (Viaa en Windesheim) uitgevoerd door studenten
en/of door praktijkprofessionals van participanten aan de werkplaats. De vraag is leidend voor de
uitvoering van het onderzoek. Dit type toegepast onderzoek is een tussenvorm tussen snelle
antwoorden en lang cyclische kennisverwerving zoals de SoS promotie onderzoeken. De beleids- en
praktijkvragen voor de Klein-en-Fijn projecten
kunnen komen uit:
•

•
•

(Gemeentelijk) beleid: gemeentelijke
beleidsmedewerkers, CJGcoördinatoren, beleidsmedewerkers
GGD etc.
Praktijk: scholen (zowel PO als VO),
uitvoerenden uit jeugdhulp
Vragen van jongeren / leerlingen

De bedoeling is om in totaliteit ongeveer 16
Klein-en-Fijn projecten te doen. Uitgesmeerd
over een periode van 4 jaar (2 projecten 2016,
4 projecten in 2017 en 5 projecten in 2018 en
2019). Bij elk aan te vragen project wordt een
jongere, (oud-)leerling of –cliënt als referent
gevraagd. Het aanvraagformulier en de
aanvraagcriteria vind je op onze website
https://samenopschool.org/over/klein-en-fijnprojecten/.

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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Samen op School met informatiestand op Nationaal Congres “Onderwijs en Jeugdhulp”
Op donderdag 2 juni is Samen op School IJsselland en Flevoland aanwezig bij het Nationaal Congres
“Onderwijs en Jeugdhulp”. Die dag in Utrecht zullen zes sprekers de actuele stand van zaken rondom
de praktijk van de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs bespreken:
-

Gijs van Rozendaal, voorzitter Kindcentra 2020
Harry Nijkamp, Nijkamp Consult bv
René Diekstra, lector Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool
Karin Noordanus, beleidsadviseur afdeling Jeugd, gemeente Rotterdam
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland
Peter de Vries, CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Er is die dag voldoende tijd om te netwerken: kom Samen op School opzoeken op de
informatiemarkt! Zie http://www.ojcongres.nl/

Samen op School dient geen nieuwe aanvraag in bij ZonMw
In bericht 5 bent u geïnformeerd over de mogelijkheid voor het indienen van een nieuwe
subsidieaanvraag bij ZonMw. Een aantal van u heeft per mail / telefoon gereageerd en ons van
denkrichtingen / input voorzien. Ook was een delegatie vanuit de AWTJ SoS en vanuit de Werkplaats
Sociaal Domein (WSD) Zwolle aanwezig bij de door ZonMw georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst
op 4 april 2016. Alle denkrichtingen, inclusief de ideeën van de WSD Zwolle, zijn besproken binnen
het Dagelijks Bestuur. Gezien de prilheid van de ideeën maar vooral de fase waarin de werkplaats
“Samen op School” zich nu bevindt (opstartend), heeft het
DB besloten om nu geen aanvraag in te dienen.

Meer weten over de mogelijkheden die de werkplaats “Samen op school” biedt?
Wilt u dat de werkplaats (nog ;-) meer gaat leven binnen uw organisatie? U kunt een beroep doen op
projectleider Angela Thissen. Aan de hand van een presentatie gaat zij in gesprek met u en uw
collega’s over de (mogelijkheden van de) werkplaats Samen op School.

Tot slot nog een aantal interessante links:
-

Het Programma Gemeenten van de Toekomst ondersteunt gemeenten in het sociaal domein:
http://gemeentenvandetoekomst.nl/
Congres 2 juni 2016 in Utrecht “Onderwijs en Jeugdhulp, van samenwerken naar samen
ontwikkelen ”: http://www.ojcongres.nl/
Informatiebijeenkomst 9 juni 2016 in Dronten over NJI monitor (programma wordt
binnenkort bekend gemaakt): https://samenopschool.org/2016/04/11/jeugdmonitoraansluiting-onderwijs-jeugdhulp-van-het-nederlands-jeugdinstituut-nji/
Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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