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SAMEN op SCHOOL (SoS)                        BERICHT 9     15 juli 2016 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) 

 

Kijk op www.samenopschool.org voor informatie over de Academische Werkplaats Samen op School. 

Hier vind je ook alle vorige nieuwsberichten.  

 

Geslaagde eerste expert meeting op 22 juni 2016! 

Op 22 juni 2016 kwam een divers gezelschap samen in Almere om met elkaar van gedachten te 

wisselen over de Academische Werkplaats Samen op School IJsselland en Flevoland. Onder hen de 

begeleiders van beide promovendi, vertegenwoordigers uit de participatieraad, regionale 

Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD) Flevoland en Zwolle en de NJi. Het 

programma was erop gericht om kennis te maken met de twee promotie 

onderzoeken en om met elkaar gesprek te gaan over inhoudelijke 

vraagpunten waaronder de participatie van jongeren / ouders binnen de 

werkplaats en de uitkomstmaten van onderzoek. Lees hier meer. 

  

Community of Practice (CoP) op Thorbecke in Zwolle van start! 

Op woensdag 26 juni 2016 vond een eerste bijeenkomst van de Community of Practice 

(CoP) plaats op de Thorbecke in Zwolle. Aanwezig waren 3 leerlingen, 1 ouder, 

medewerkers van de GGD IJsselland, Ex Aequo (GGZ), schoolmaatschappelijk werk De 

Kern, 3 leerkrachten van school en de schooldirecteur. Wat een mooie opkomst! Lees hier 

meer. 

 

 

Afscheid van Jack de Swart  

Na een periode van bijna vier jaar in de functie van lector Sturing in de Jeugdzorg bij 

Hogeschool  Windesheim maakt Jack de Swart de overstap naar Saxion. Samen met een 

grote groep betrokkenen heeft Jack de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 

Samen op School in IJsselland / Flevoland mogelijk gemaakt. Als lid van de stuurgroep en 

het Dagelijks Bestuur heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. We hebben hem hier 

bedankt en in het zonnetje gezet. Vanaf 1 september 2016 neemt zijn opvolgster, Dorien 

Graas, het stokje van  hem over. We zijn hem dankbaar en zullen hem missen! 

 

WIJ WENSEN U EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE! 
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