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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ)
In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over Samen op School. Deze zijn
ook te lezen op https://samenopschool.org/nieuws/

Inspirerende bijeenkomst “AWTJ opent haar deuren” op
Almere College in Dronten!
Op donderdag 9 maart 2017 opende het Almere College in
Dronten haar deuren voor geïnteresseerden. Jacqueline
Schoones had als gastvrouw een prachtprogramma voorbereid,
samen met haar samenwerkingspartners. Zie de logo’s.
Joyce Visscher van de gemeente Dronten lichtte toe hoe en
waarom de gemeente Dronten inzet op preventie. Een van
vragen die zij stelde aan de aanwezigen was “Hoe breng je nu
in kaart wat effectief is en welke indicatoren kun je daarvoor
gebruiken?”. De oogst van deze brainstorm kun je nalezen in
de opgestelde IMPRESSIE.
Deze eerste bijeenkomst maakt onderdeel uit van een
carrousel aan in totaal 6 bijeenkomsten: op 11 mei in Zwolle
(Thorbecke), 29 juni in Lelystad (SVOL), op 14 september in
Almere (Watertuin), 26 oktober in Zwolle (De Brug) en op 14
december 2017 in Nieuwleusen (Tweemaster).
(Beleids)medewerkers van gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en leerkrachten
kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en
ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking
tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst, kijk op onze WEBSITE. Wilt u aanwezig zijn bij de
volgende bijeenkomsten? Laat het weten via a.thissen@awtj.nl.
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AWTJ ‘Samen op School’ bij landelijke congres Jeugd in Onderzoek
Op maandag 13 maart 2017 presenteerde Jantien Gerdes op het
congres “Jeugd in onderzoek”. Het thema van deze 13e editie was
‘Werken met het beste bewijs’. Jantien’s lezing ging over de laatste
inzichten uit haar promotie onderzoek “welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde
samenwerking tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp”.

Stuurgroep
Op 2 maart 2017 kwamen de stuurgroep leden van de Academische werkplaats samen op het
stadhuis van Lelystad, waar Elly van Wageningen (wethouder) iedereen welkom heette. Een
bijeenkomst waar de inhoud centraal stond: beide promovendi presenteerden hun eerste inzichten
uit hun literatuuronderzoek. Lees HIER meer.

Landelijke estafette bijeenkomsten
“Onze” regionale carrousel aan bijeenkomsten is
geïnspireerd op de landelijke estafette bijeenkomsten.
Vanaf oktober 2016 organiseert de landelijke
‘Werkagenda monitoring, signalering en
ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd 2016’ iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek
aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. De eerstvolgende bijeenkomst op 31 maart as.
Kijk voor meer informatie op de landelijke website over de verbinding van het onderwijs en de
jeugdhulp, een initiatief van het Nji, ministeries van OCW en VWS, VNG, PO raad en VO raad.
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