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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/  

 

Onderzoeksrapport “Het ontwerpen van THINK” gepresenteerd! 

Romy Schakelaar en Tom Witteveen 

hebben op 27 juni 2017 hun onderzoek 

“Het ontwerpen van THINK” 

gepresenteerd aan direct betrokkenen! 

Het doel van hun onderzoek was om een 

advies uit te brengen aan THINK, hoe zij 

THINK kunnen inrichten, zodat er een 

optimale afstemming is tussen 

strategisch en operationeel niveau.  

HIER kunt u het volledige 

onderzoeksrapport “het ontwerpen van 

THINK” lezen dat de studenten schreven 

in het kader van hun opleiding MER 

(Management, Economie en Recht) 

Bedrijfskunde aan de Christelijke 

hogeschool Windesheim. Marsha de Vries (Windesheim) heeft hen begeleid vanuit de Academische 

Werkplaats. Dank Marsha en gefeliciteerd Romy en Tom met jullie prestatie!  

THINK wordt vanuit meerdere invalshoeken onderzocht door studenten in het kader van de AWTJ 

Klein-en-Fijn projecten. Momenteel ronden studenten Diane Roelofs, Danique Hobert en Sabine Bos 

hun onderzoeken af. Hierover meer in een volgend nieuwsbericht. Op 14 september 2017 worden de 

opbrengsten ook gepresenteerd tijdens de roadshow! 

 

Roadshow in voorbereiding 

De Academische Werkplaats Samen op School organiseert voor haar 

participanten een roadshow op 14 september 2017. De voorbereidingen 

hiervoor zijn in volle gang. De reis gaat langs een drietal scholen: SBO de 

Brug in Zwolle, SG de Rietlanden in Lelystad en SBO de Watertuin in 

Almere. Ruud Pet is onze reisleider! Lees HIER meer. 
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AWTJ Samen op School aanwezig bij interdepartementale bijeenkomst ministerie van OCW 

Op 4 juli 2017 vond een interdepartementale bijeenkomst plaats ‘Van weten naar doen’. De vraag 

naar kennisbenutting in de praktijk stond centraal. Lees HIER meer over. 

 

 

Onderzoeksrapport “Hoe onderwijs en zorg elkaar vinden” beschikbaar 

In het vorige nieuwsbericht hebt u kunnen lezen dat vijf (vierdejaars) studenten van Hogeschool Viaa 

een onderzoeksproject hebben uitgevoerd binnen SBO De Brug (Zwolle). Op dinsdag 30 mei 2017 

presenteerden zij hun eerste onderzoeksresultaten in petit comité. Inmiddels kunt u het volledige 

rapport HIER op onze website nalezen!  

Op 14 september 2017 worden de opbrengsten van ook dit 

onderzoek gepresenteerd tijdens de roadshow!  

 

 

 

 

 

 

 

WIJ WENSEN U EEN FIJNE ZOMER! 

EINDE VAN DIT 19E BERICHT 
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