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• 12 werkplaatsen in Nederland

• Gefinancierd door ZonMw (VWS)

• Sinds 1 december 2015 ook 1 in IJsselland en Flevoland 
met als onderwerp Samen op School

• Gericht op 2 hoofdvragen:
a. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking 

tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp?
b. Welke regionale en lokale verschillen doen zich voor in de 

sturing op integrale onderwijs en jeugdhulp?

• Voor de duur van 4 jaar



ACTIVITEITEN SAMEN OP SCHOOL

1. Promotie onderzoek (langdurig onderzoek):
a. Welke werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking tussen ouders, jeugdigen, 

onderwijs en jeugdhulp?
b. Welke regionale en lokale verschillen doen zich voor in de sturing op integrale onderwijs en 

jeugdhulp?

2. Klein-en-Fijn projecten (kortdurend onderzoek, 16 projecten)

3. Community’s of Practice (CoP) op 6 scholen waaronder SBO de Brug en VO 
Thorbecke in Zwolle in Zwolle (en scholen in Dronten, Nieuwleusen, Almere en Lelystad).

4. Kennis delen



WIE DOEN MEE AAN SAMEN OP SCHOOL?



COMMUNITIES OF PRACTICE (1)

COP’S: WAT ZIJN HET? (1)

• Plekken op scholen waar 
praktijk/onderzoeksvragen centraal staan. 

• Waar kennis uit onderzoek gedeeld wordt en op 
waarde voor de school wordt geschat.

• Waar perspectieven samen komen van ouders, 
leerlingen, docenten, IB-ers, jeugdhulp, 
maatschappelijk werk en gemeente.

• Elke CoP heeft een trekker/aanspreekpunt. De 6 
aanspreekpunten van de CoP’s komen 
maandelijks samen in het kernteam.



COMMUNITIES OF PRACTICE (2)

PARTICIPATIE OUDERS EN LEERLINGEN IN COP’S

Op verschillende manieren mogelijk:

1. inspraak (ik kan mijn mening geven)

2. invloed (er wordt met mijn mening/idee iets gedaan)

3. eigen initiatief (ik kan dingen organiseren die ik zelf wil).

Wat is nodig:
- samen aan een doel werken
- binnen duidelijke randvoorwaarden (ook wat betreft vergoedingen)
- goed voorbereid
- doen!
- evalueren



COMMUNITIES OF PRACTICE (3)

HOE IS DIT BIJ DE BRUG GEREGELD?

• Het staat in de startblokken

• We weten dus nog niet alles, maar willen samen 
leren en kennis opdoen

• Van begin af aan met leerlingen / ouders samen

• Bijzonder: 
• in het promotie onderzoek van Sharon Stellaard is de 

regio Zwolle een van de 4 casestudy’s
• De Brug is een van de proeftuinen van het 

kennisplatform Jeugd IJsselland



CONTACTGEGEVENS

- Kijk op: www.samenopschool.org

- Projectleider Angela Thissen (06 308 45 297, 
a.thissen@awtj.nl)

http://www.samenopschool.org/
mailto:a.thissen@awtj.nl

