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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/

Drie Klein-en-Fijn projecten van start!
Sinds 2016 bestaat er de mogelijkheid om een Klein-en-Fijn project aan te vragen. Klein-enFijn projecten beogen concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend
onderzoek (± zes maanden) te begeleiden en te beantwoorden. Het gaat om concrete
onderwerpen rond samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp en het verbeteren van
interventies. Het onderzoek wordt onder leiding van docentonderzoekers van een van
beide lectoraten uitgevoerd door studenten.
De eerste drie onderzoeksprojecten gaan van start! Alle drie de projecten worden
uitgevoerd door Windesheim studenten, onder leiding van een onderzoeksdocent.
Hieronder, ook terug te lezen op de website, worden de projecten kort uitgelicht.
1. Introductie en promotie van een reeds ontwikkelde chatapp
Het Lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim is in samenwerking met stichting de Kern
een project gestart voor de ontwikkeling van een Chatapp. Deze app wil jongeren in de regio
IJsselland voorzien van laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning. Om toekomstige
gebruikers van de Chatapp te kunnen bereiken dient er zicht te zijn op de behoeften van
jongeren naar laagdrempelige hulpverlening. Opbrengst van dit onderzoek is een factsheet
die inzicht geeft in verschillende methoden om jongeren te bereiken en beter aan te sluiten
bij hun behoefte aan laagdrempelige hulpverlening.
2. THINK: vormgeving en werkwijze van het gedachtengoed
THINK is een sociaal-emotionele leerlijn en preventieaanpak op school.
In het kader van THINK komen medewerkers van diverse
maatschappelijke organisaties op school om, in aanwezigheid van de
mentor, in gesprek te gaan met leerlingen over onderwerpen die te
maken hebben met het omgaan met verschillen, goed voor jezelf zijn,
vriendschappen en relaties en gezondheid.
Het is twee jaar geleden gestart op Talentstad en staat nu aan de vooravond om ook op
andere scholen in Zwolle geïmplementeerd te worden. Er is behoefte aan een advies over de
wijze waarop die structuur vorm en inhoud kan krijgen. De opbrengst van het project is een
adviesrapport over de wijze waarop de samenwerking tussen de scholen en de
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maatschappelijke organisaties en de aansturing hiervan in het kader van THINK kan worden
ingebed in een organisatiestructuur en over de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.
3. THINK: werkzame factoren als randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol
Omdat THINK (zie 2e project) op elke school voor een deel flexibel uitgewerkt kan worden
doet zich een aantal ontwikkelvragen voor. Wat zijn de werkzame factoren die ertoe hebben
bijgedragen dat THINK op Talentstad een succes is geworden en die voorwaarde zijn voor een
succesvolle implementatie? Welke onderdelen moeten minimaal invulling krijgen om de
basis van THINK en kwaliteit te behouden en tegelijkertijd maatwerk te kunnen leveren? Dit
3e Klein-en-Fijn project is een vooronderzoek, in aanloop naar een breder en actiebegeleidend onderzoek.

Open kernteam bijeenkomsten in 2017
De Academische Werkplaats verbindt met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid,
onderzoek en onderwijs. In de regio’s IJsselland en Flevoland. Sinds 2017 is het kernteam uitgebreid
met beleidsmedewerkers van diverse gemeenten. Zij komen in 2017 een zestal keer samen:
-

Donderdag 9 maart: Almere College, Dronten (15-17 uur)
Donderdag 11 mei: Thorbecke, Zwolle (15-17 uur)
Donderdag 29 juni: SVOL, Lelystad (15-17 uur)
Donderdag 14 september: Watertuin Almere (15-17 uur)
Donderdag 26 oktober: De Brug Zwolle (15-17 uur)
Donderdag 14 december: Tweemaster Nieuwleusen (15-17 uur)

Bent u geïnteresseerd om (een van) deze bijeenkomsten bij te wonen? Stuur een mail naar
B.Eghuizen@windesheim.nl.

Diverse presentatie verzorgd door AWTJ Samen op School in maart 2017
Op uitnodiging van ZonMw verzorgt Sharon Stellaard op 23 maart 2017 een presentatie op de OCW
kennismarkt. Deze kennismarkt bestaat uit lezingen, kennisateliers en kennisexpedities waarbij
interactie tussen beleidsmakers en onderzoekers centraal staat, op het gebied van onderwijs, cultuur
en wetenschap.
Jantien Gerdes verzorgt een presentatie op het VELON congres en op
het congres “Jeugd in Onderzoek”. Beiden in maart 2017.
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