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In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsberichten over de Academische
Werkplaats Samen op School. Deze zijn ook te lezen op de website www.samenopschool.org

Dorien Graas stelt zich aan u voor
Dorien Graas is per 1 september 2016 de nieuwe lector Jeugd bij
Windesheim. In de academische werkplaats ‘Samen op School’ zal zij de
taken van Jack de Swart overnemen.
Dorien Graas heeft ruime onderzoekservaring en deskundigheid als het gaat
om de thema’s Jeugdhulp, Passend Onderwijs en maatschappelijke
vraagstukken. Ze is gepromoveerd op het proefschrift ‘Zorgenkinderen op
school’, over de ontwikkelingen en geschiedenis van het onderwijs aan
kinderen met een verstandelijke beperking.
Ze werkte als senior adviseur en projectleider bij de toenmalige Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling. Daar werkte ze in commissieverband aan adviezen over maatschappelijke participatie
en over maatschappelijke opvoedvraagstukken, zoals over maatschappelijke ontwikkelingen en de
verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid; over Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE); en
het belang van een sterke Pedagogische Civil Society.
Tevens is ze directeur geweest van het multidisciplinaire Amsterdams Centrum voor Kinderstudies
van de Vrije Universiteit Amsterdam. In die functie coördineerde en initieerde ze de interdisciplinaire
samenwerking tussen de faculteiten Psychologie en Pedagogiek, Rechten en Geneeskunde over de
thema’s kinderen, jongeren, gezin en samenleving. Ze heeft als publicist meerdere publicaties op
haar naam staan. Lees hier meer.

NRO werkplaatsen van start
Op uitnodiging van de PO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsorgaan
(NRO) was de Academische werkplaats Samen op School aanwezig bij de kick-off
van drie nieuwe werkplaatsen in Utrecht, Amsterdam en Tilburg. Allen gericht op
Onderwijsonderzoek in het Primair Onderwijs. Lees hier meer en bekijk meer
foto’s.
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Sharon Stellaard koppelt terug over het EGPA congres
Van 22-26 augustus 2016 vond de jaarlijkse EGPA
conferentie plaats in Nederland. Sharon Stellaard kreeg de
gelegenheid om haar promotie onderzoek te presenteren
en feedback te ontvangen. Dit alles met het doel het
onderzoek te verbeteren en uiteindelijk gepubliceerd te
krijgen. Lees hier haar terugkoppeling.

Kennisplatform Jeugd IJsselland
Op uitnodiging van het kennisplatform jeugd IJsselland heeft de project coördinator van de
Academische werkplaats Samen op School een vergadering bijgewoond van dit platform. Lees hier
meer.

Kennisuitwisseling met PACT
PACT is een innovatieproject dat de werelden van
kinderopvang, onderwijs en zorg verbindt. PACT is ook in de
regio Flevoland/IJsselland actief. De Academische Werkplaats
heeft kennisgemaakt met de landelijke projectleiding en de
ambassadeur in de regio Flevoland/IJsselland. Lees hier meer.
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