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In het vorige nieuwsbericht (te vinden op onze website) bent u geïnformeerd over de mogelijkheid
tot het indienen van Klein-en-Fijn projecten. In dit bericht staan o.a. de Community’s of Practice
(CoP’s) centraal.

De Community’s of Practice (CoP’s) in de startblokken!
Binnen de werkplaats worden momenteel CoP’s ingericht op scholen. Het zijn leergemeenschappen.
Hierin gaan ouders, leerlingen en professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp samen na hoe zij
hun bestaande werkwijzen op hun school kunnen verbeteren. Vanuit een gezamenlijke
betrokkenheid. Met input vanuit de praktijk en vanuit het onderzoek. In iedere CoP wordt
momenteel een team gevormd bestaande uit ouders, leerlingen, leerkrachten/mentoren,
professionals uit de hulp/zorgstructuur, een schooldirecteur en een vertegenwoordiger van de
gemeente. We stellen de CoP scholen en contactpersonen graag aan u voor:







De Brug in Zwolle: Egbert Kloppenburg (Egbert.Kloppenburg@vivente.nu)
De Tweemaster in Nieuwleusen: Joke Koopman (joke.koopman@ooz.nl)
Thorbecke College in Zwolle: Mathieu van Tienhoven (m.vantienhoven@ooz.nl)
Almere en Ichtus College in Dronten: Jacqueline Schoones (JPW.Schoones@almerecollege.nl)
Watertuin en OPDC in Almere: Karin Aarden (k.aarden@watertuin.asg-almere.nl)
Het Nieuweland (Arcus, Rietlanden en SGL) in Lelystad: Gerhard Straatsma
(GP.straatsma@rietlanden.nl)

Deze CoP contactpersonen ontmoeten elkaar maandelijks in het kernteam. Aan het kernteam nemen
ook de projectleider Angela Thissen en de beide promovendi, Jantien Gerdes en Sharon Stellaard,
deel.

Samen op School met informatiestand aanwezig op
congres Onderwijs en jeugdhulp
Op 2 juni 2016 was Samen op School met een
informatiestand aanwezig bij het congres
“Onderwijs en Jeugdhulp, van samenwerken naar
samen ontwikkelen ”. Lees meer hierover op onze
website.

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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Sharon Stellaard presenteert onderzoeksvoorstel tijdens EGPA congres
The European Group for Public Administration (EGPA) organiseert een jaarlijks terugkerend congres.
Het is een Europees congres voor bestuurskundigen. Dit jaar wordt dit samen met de Universiteit van
Utrecht in Utrecht georganiseerd. Sharon Stellaard heeft haar onderzoeksvoorstel in het Engels
vertaald en is uitgenodigd om dit te presenteren tijdens het congres! Ze ontvangt dan
feedback van collega onderzoekers. Op deze manier delen we de kennis die we in IJsselland /
Flevoland opdoen t.a.v. de bestuurlijke verhoudingen bij de samenwerking onderwijs /
jeugdhulp in Europees verband. Sharon Stellaard zal haar ervaringen t.z.t. met ons delen!

Impressie informatiebijeenkomst NJI monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van 9 juni
2016
Op 9 juni 2016 vond in Dronten een informatiebijeenkomst plaats over de NJi Monitor
Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. Op onze website leest u meer hierover en kunt u het
verslag downloaden. Het was een geslaagde informatieve bijeenkomst waarop alle
aanwezigen de bij hen levende vragen over de monitor hebben kunnen stellen en voldoende
informatie hebben gekregen waarmee zij terug kunnen naar hun achterban om een
eventueel vervolg te bespreken. Of de monitor een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het
behalen van de geformuleerde doelstellingen van onze Academische Werkplaats staat de
komende weken allereerst op de agenda van het kernteam (6 juli 2016): een maandelijks
overleg met de CoP trekkers, onderzoekers en projectleider Angela Thissen. Afhankelijk van
de uitkomsten zal vervolgens agendering en (eventuele) besluitvorming plaats vinden in de
stuurgroep. Was u aanwezig bij de bijeenkomst en overweegt u ook de monitor in te zetten?
Graag uiterlijk maandag 4 juli 2016 een reactie naar Angela Thissen (a.thissen@awtj.nl).

Samen op School neemt met 3 mensen deel aan de leergang Participatie van ZonMw
Op maandag 13 juni jl. namen Johan van Kesteren, Jacqueline Schoones en Angela Thissen deel aan
de eerste dag van de leergang Participatie. Deze leergang wordt georganiseerd en gefaciliteerd door
ZonMw. Elf van de in totaal twaalf academische werkplaatsen doen hier aan mee. Binnen deze
leergang werken we concreet aan de participatie van leerlingen en ouders binnen de Community’s of
Practice (CoP’s).

Gemeente Lelystad organiseert bijeenkomst “Onderwijs en jeugdhulp: een slimme verbinding”
Op 30 juni as. organiseert de gemeente Lelystad in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
een bijeenkomst “onderwijs en jeugdhulp: een slimme verbinding”. Zowel Jantien Gerdes als Sharon
Stellaard hebben namens Samen op School een belangrijke rol in het programma en gaan in gesprek
met de aanwezigen.
Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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