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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/  

 

Onderzoeksproject op SBO de Brug 

Vijf studenten (vierdejaars) van Hogeschool Viaa hebben de afgelopen periode 

een onderzoeksproject uitgevoerd binnen SBO De Brug (Zwolle). Zij hebben 

onderzoek gedaan naar een integrale samenwerking tussen SBO De Brug en 

(jeugd)hulpverleningsinstanties om aan te sluiten op de Wet Passend Onderwijs. 

Op dinsdag 30 mei 2017 presenteerden zij hun eerste onderzoeksresultaten in 

petit comité. De opbrengsten worden zo spoedig mogelijk breed gedeeld, o.a. op 

onze website!  

 

Basisschool de Tweemaster brengt mensen samen in Nieuwleusen! 

Op woensdag 24 mei 2017 kwam een aantal medewerkers van de school de Tweemaster (leerkracht, 

directeur en IB-er), Dienstencentrum de Stroming van OOZ, SMON welzijn, GGD IJsselland en de 

gemeente Dalfsen samen. Op uitnodiging van IB-er Joke Koopman. Wat een mooie opkomst!! 

De Tweemaster participeert in de Academische Werkplaats Samen op School. Het is een reguliere 

openbare basisschool in een kleine gemeente. Dit brengt een geheel andere (onderzoekswaardige) 

dynamiek met zich mee! Aanwezigen deelden hun ervaringen in de samenwerking tot nu toe. Lees 

hier meer. 

                             

 

Pact bijeenkomst op 9 juni jl.  

Op vrijdag 9 juni 2017 vond het regio-event van Pedagogisch Pact (regio Flevoland, Overijssel, Zuid 

Friesland, Zuid Drenthe) plaats. Het thema van de bijeenkomst was “Samen aan de Slag: De 

pedagogisch professional van de toekomst”. Tijdens deze bijeenkomst vertelde Dorien Graas over 

wat een academische werkplaats is en wat de hoofdactiviteiten van de Academische werkplaats 

“Samen op School” in IJsselland en Flevoland zijn. Paul van der Linden vertelde wat het in de praktijk 

betekent als onderwijs en jeugdhulp samenwerken op een school. Als voorbeeld nam hij de SBO de 

Watertuin in Almere. 
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