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SAMEN op SCHOOL (SoS)                        BERICHT 11    6 oktober 2016 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) 

 

In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over de Academische Werkplaats 

Samen op School. Deze zijn ook te lezen op de website https://samenopschool.org/nieuws/  

 

Startbijeenkomst Community of Practice (CoP) de Brug in Zwolle 

Op woensdag 28 september 2016 organiseerden Lucy Wisse 

(orthopedagoog) en Egbert Kloppenburg (directeur) een 

startbijeenkomst op speciaal basisonderwijs school (SBO) De 

Brug.  

Aanwezig waren 2 ouders, de jeugdarts (GGD), maatschappelijk 

werk (De Kern), jeugdhulp (Vitree), psycholoog (Karakter), 

bestuurder van schoolbestuur Vivente, leerkrachten, stagiaire 

en IB-er van de Brug. Allen betrokken bij de leerlingen op deze 

school en gemotiveerd om mee te denken en leren over de 

kansen die er liggen in de samenwerking tussen ouders, 

jeugdigen, school en jeugdhulp.  

 

 

Lees HIER meer over deze inspirerende bijeenkomst. 

 

 

 

Voor de Jeugd Dag op 3 oktober 2016: folder en workshop Samen op School 

Maandag 3 oktober 2016 organiseerden de ministeries van VWS, VenJ, OCW, 

Nji en de VNG voor de vierde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’ in de 

Westergasfabriek in Amsterdam. Beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en 

onderwijs van gemeenten, zorg en welzijns- en onderwijsprofessionals, 

raadsleden, ouders en jeugd kwamen bij elkaar.  

 

 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/nieuws/
https://samenopschool.org/2016/09/28/community-of-practice-sbo-de-brug-in-zwolle-van-start/
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Eén van de maar liefst 80 workshops werd verzorgd door Sharon 

Stellaard, verbonden als onderzoeker aan de Academische 

werkplaats Samen op School, en Jan Pieter Kleijburg van de 

gemeente Almere. In hun workshop werd op interactieve wijze stil 

gestaan bij vier sturingsperspectieven, hun achtergronden, 

verschijningsvormen en hun uitwerking in de beroepspraktijk.  

Lees HIER meer over de workshop, bekijk foto’s en de folder die 

ZonMw hierover publiceerde. 

 

Folder jongerenparticipatie 

In opdracht van ZonMw ontwikkelde Christine Dedding, expert op 

het gebied van jongerenparticipatie, een driedaagse leergang 

participatie voor de academische werkplaatsen. In interactieve 

werksessies gingen ruim 30 deelnemers – coördinatoren, 

onderzoekers, ouders en jongeren – met participatievraagstukken 

aan de slag.  

Namens de werkplaats Samen op School IJsselland/Flevoland namen 

Johan van Kesteren, Jacqueline Schoones en Angela Thissen deel. De 

belangrijkste eyeopeners en lessen uit deze leergang zijn gebundeld 

in deze folder. De laatste, 3e dag vindt plaats in maart 2017.  

Download HIER de folder. 

 

Wie wil een deelsessie verzorgen op congres ‘Jeugd in Onderzoek’ op 13 maart 2017? 

Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het doel 

van het congres is uitwisseling van duurzame kennisontwikkeling en gebruik van kennis door 

professionals, gemeenten en instellingen stimuleren, zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. 

Meerwaarde is vooral interactie, netwerken en verbinden tussen praktijk, beleid en onderzoek in de 

brede jeugdsector (JGZ, Jeugdhulp, JeugdGGZ, preventie, justitie, gemeente, sociaal werk, zorg, 

onderwijs en opleidingen). 

Op 13 maart 2017 wordt dit congres voor de 13e keer gehouden en het thema dit jaar is: werken met 

het beste bewijs. Tot 31 oktober 9.00 uur kunnen deelsessies worden ingediend. Lees HIER meer 

informatie over het indienen van een deelsessie of stuur een berichtje naar a.thissen@awtj.nl.  

 

EINDE VAN DIT 11E BERICHT 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/nieuws/https:/samenopschool.org/2016/10/03/workshop-4-perspectieven-om-te-sturen-op-jeugdhulp-op-voor-de-jeugd-dag/
https://samenopschool.org/2016/09/28/folder-participatief-onderzoek-folder-zonmw/
http://www.jeugdinonderzoek.nl/deelsessies

