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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/

Certificaten ZonMw leergang participatie ontvangen!
Op maandag 20 maart 2017 namen drie direct betrokkenen uit de Academische Werkplaats Samen
op School deel aan de derde (en laatste) dag van de leergang Participatie 2016-2017. Jacqueline
Schoones, Johan van Kesteren en Angela Thissen ontvingen uit handen van Christine Dedding (Vrije
Universiteit van Amsterdam) een mooi certificaat!
Lees meer op onze website.

PACT bijeenkomst op 9 juni 2017!
Op vrijdag 9 juni 2017 vindt het regio-event van Pedagogisch Pact (regio Flevoland, Overijssel, Zuid
Friesland, Zuid Drenthe) plaats. Van 10:00 uur – 14:00 uur in de Katholieke Pabo te Zwolle (Ten
Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle).
Als Academische Werkplaats Samen op School
hebben wij onze medewerking verleend in de
voorbereiding en uitvoering! Het thema van de
bijeenkomst is “Samen aan de Slag: De pedagogisch
professional van de toekomst”.
Klik HIER voor het programma en meld je aan!

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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Maart 2017: heb je de Academische Werkplaats Samen op School gezien of gehoord?
Nee? Dat kan bijna niet. In de maand maart heeft de Academische Werkplaats zich veelvuldig laten
zien en horen op regionale maar vooral ook landelijke congressen. Maar liefst op vijf momenten!
1. Op maandag 27 maart 2017 vond in Utrecht het landelijke congres Onderwijs en Jeugdhulp
plaats. Sharon Stellaard was een van de sprekers in het programma. Lees ook meer op onze
website.
2. Op 23 maart 2017 verzorgden Dorien Graas en Sharon Stellaard
op de kennismarkt van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap de lezing “Complexiteit beter begrepen,
samenwerking gemeente – onderwijs – jeugdhulp”. Het thema
van de bijeenkomst was ‘Maak kennis!’. Lees meer op onze
website.
3. Op uitnodiging van Vitree presenteerde op dinsdag 21 maart 2017 Jantien Gerdes en Angela
Thissen hun huidige kennis en ervaringen vanuit de werkplaats. Als bijdrage aan de discussie bij
Vitree om te komen tot een ontwikkelagenda. Wie van de participanten volgt met een dergelijke
uitnodiging? Lees meer op onze website.
4. De VELON, Vereniging van Lerarenopleiders
Nederland, organiseerde op 16 en 17 maart 2017 in
Amsterdam een congres. Het thema van het congres was: “Opleiden in diversiteit en verbinding”.
Namens de Academische Werkplaats verzorgde Jantien Gerdes een presentatie over haar
promotie onderzoek.
5. Op maandag 13 maart 2017 werd voor de 13e keer het congres “Jeugd in Onderzoek”
georganiseerd. Het thema van deze editie was ‘Werken met het beste bewijs’. Jantien Gerdes gaf
namens “Samen op School” een lezing over de samenwerking tussen ouders, jeugdigen,
onderwijs en jeugdhulp. Lees hier meer op onze website.
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