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IMPRESSIE 

AWTJ “Samen op School” opent haar deuren 

Almere College Dronten, 9 maart 2017 

 

Opening en welkom 

Jacqueline Schoones heet de zeventien aanwezigen welkom 

op “haar” Almere College in Dronten. Ze heeft samen met 

leerlingen een leslokaal zo ingericht dat aanwezigen kunnen 

luisteren maar er ook ruimte is voor beweging. Koffie, thee, 

cake en taart (met slagroom ;-) staat klaar. 

 

Een team aan samenwerkingspartners heeft een 

interactief programma voorbereid: de gemeente 

Dronten, MDF (maatschappelijke dienstverlening 

Flevoland), GGZ Centraal Fornhese, Vitree (jeugdhulp) en 

het Almere College. 

Jacqueline licht toe dat een aantal scholen, die 

participeren in de Academische Werkplaats, in 2017 hun 

deuren voor beleidsambtenaren van gemeenten en 

medewerkers van scholen openen. Met de eer aan het 

Almere College om de eerste bijeenkomst te verzorgen in 

deze carrousel van in totaal 6 bijeenkomsten! 

Vandaag is vanuit de gemeente Urk Jelle de Boer aanwezig, Joke Koopman van basisschool de 

Tweemaster in Nieuwleusen en Linda Nugter, betrokken bij de Community of Practice op 

Scholengemeenschap in Lelystad. Maar ook belangstellenden van buiten de regio zijn geïnteresseerd 

om aan te sluiten. Vandaag is Arnoud de Klijne aanwezig, werkzaam bij het VWS Programma 

Praktijkteams voor de Directie Jeugd. Hij gaat samen met actieve gemeenten, VWS-ers en 

professionals uit het veld kijken naar wat werkt in de praktijk, en op basis daarvan vervolgacties 

nemen om meer te doen aan preventie. Hij komt dus in Dronten een kijkje nemen!   

 

Academische Werkplaats Samen op School 

Angela Thissen, projectleider van de Academische Werkplaats ‘Samen op School’ (IJsselland en 

Flevoland) licht de activiteiten van de werkplaats toe. Ook Dorien Graas, lector Jeugd aan 

Windesheim en intensief betrokken bij de Academische werkplaats, sluit aan bij deze bijeenkomst. 
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De Academische werkplaats ‘Samen op School’ wordt mogelijk gemaakt 

door ZonMw. Op een twaalftal plekken in Nederland is een 

kennisinfrastructuur ingericht. Waaronder dus ook in Flevoland en 

IJsselland. Allen rondom een ander thema. De Academische werkplaats 

‘Samen op School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen 

op school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) vormen 

van ondersteuning. Enerzijds onderzoekt de Academische werkplaats 

welke werkwijzen bijdragen aan een verbeterde samenwerking tussen 

ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp. Jantien Gerdes promoveert op 

dit onderwerp.  Anderzijds onderzoekt de Academische werkplaats welke 

typen sturing en samenwerking het meest bijdragen aan de realisatie van 

de transformatiedoelen. Sharon Stellaard promoveert op dit onderwerp. 

Zowel Jantien als Sharon hadden vandaag andere verplichtingen in het 

kader van hun promotie onderzoek.  

Naast dit langdurig onderzoek maakt de werkplaats ook Klein-en-Fijn 

projecten mogelijk. Dit zijn kortdurende onderzoeksprojecten. Waar studenten van of Viaa of 

Windesheim, begeleid door onderzoeksdocenten van beide Hogescholen, vragen vanuit de praktijk 

beantwoorden. Onlangs zijn drie Klein-en-Fijn projecten van start gegaan op een aantal scholen. 

De opgedane kennis wordt gedeeld in Community’s op Practice. Zoals we hier bij elkaar zijn vandaag 

vormen we een community. Waar we kennis delen rondom een practice, in dit geval de 

samenwerking gebaseerd op de Dronter koers. Angela benadrukt dat de eerstvolgende bijeenkomst 

plaats vindt op 11 mei 2017 in Zwolle (Thorbecke) en zij nodigt alle aanwezigen van harte uit om ook 

hierbij aanwezig te zijn. 

 

Hoe het zo gekomen is: de Dronter Koers 

Joyce Visscher van de gemeente Dronten licht 

toe hoe en waarom de gemeente Dronten inzet 

op preventie: eerder signaleren, laagdrempelige 

hulp en verwijzen indien nodig. Met als (lange 

termijn) doel minder vraag naar intensievere 

hulp. Vanaf 2015 is de gemeente Dronten 

verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning 

aan mensen die het alleen niet redden op het 

gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, 

opvoeding en jeugdhulp.  

De ‘Dronter Koers’ vormt de basis voor de 

manier waarop inwoners met een 

ondersteuningsvraag weer mee kunnen doen in 

de samenleving. Vanuit de pionierstraditie 

https://samenopschool.org/2017/02/02/drie-klein-en-fijn-projecten-van-start/
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koerst die samenleving op eigen kracht. Red je het niet meer (helemaal) op eigen kracht? Dan is er bij 

jou in de wijk een netwerk van professionals die samen met jou en je omgeving een route gaat 

ontwikkelen om je weer op koers te brengen. De gids is de spin in het web in de gemeente Dronten. 

 

Monitoring is een ontwikkelpunt 

geeft Joyce aan. Alle aanwezigen 

wordt gevraagd na te denken over 

thema’s / criteria die van belang zijn 

bij de monitoring. Hieronder de 

oogst, die tijdens de bijeenkomst 

verzameld werd op blauwe kaartjes.  

Oogst die na deze bijeenkomst met 

de samenwerkingspartners in hun 

eigen community wordt gedeeld en 

op basis waarvan een Klein-en-Fijn 

project wordt ingericht.  

 

Hoe breng je nu in kaart wat effectief is en welke indicatoren kun je daarvoor gebruiken? 

Hulpvraag 

 Op welke probleemgebieden hebben jongeren ondersteuning nodig? 

 Kennis van de thuissituatie 

 Doorlooptijd  

Welbevinden/geluk 

 Is het zinvol / belangrijk om structureel het welbevinden van de leerlingen te checken? 

 Welbevinden op verschillende gebieden meten 

Effectmeting 

 Volgen in de toekomst? Effect lange tijd 

 Percentage uitvallers  

 Schoolverzuim 

 Instroom (hoeveelheid zorgtrajecten) 

 Uitstroom (afgeronde trajecten en effect op gedrag, vervolgonderwijs) 

 Doorstroom  

 Terugkeerpatroon (zien we dezelfde jongeren vaker?  

Hulpverleningstrajecten 

 Zijn er dezelfde zwaardere hulpverleningstrajecten nodig als eerder of zijn er verschuivingen? 

 Komen dezelfde casussen die in de programma’s naar voren komen ook terug bij zwaardere 
hulpverlening?  

 Type hulp koppelen aan tijdsduur 

Jongerenindex 

https://samenopschool.org/over/klein-en-fijn-projecten/
https://samenopschool.org/over/klein-en-fijn-projecten/
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Leerkrachten, mentoren, orthopedagogen en leerling/zorg coördinatoren op de school werken nauw 

samen met schoolmaatschappelijk werk, medewerkers van GGZ en de jeugdhulp. Allen als één team.  

Het team zorgt samen voor 1) preventieve zorg binnen de school en 2) zorg buiten school.  

Binnen de school is er snel hulp aanwezig door middel van korte / directe routes, de samenwerking is 

efficiënt ingericht en er wordt uitgegaan van het welbevinden van de leerlingen. Wat er nodig is, is 

per leerling verschillend (maatwerk). Soms is hier al over nagedacht en ligt er een familiegroepsplan. 

Soms moet dit verkend worden samen met direct betrokkenen. Ouders worden betrokken in ronde 

tafel gesprekken en routes worden samen uitgestippeld.  

Ook het ondersteunen van de leerkrachten krijgt aandacht: het gedachtegoed achter de Rots Water 

training staat centraal in de scholing van het schoolteam. De aanwezigen krijgen een voorproefje: 

staand ondervinden zij aan den lijve hoe belangrijk ademhaling is voor je “rots” gevoel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien het team “binnen de school” beoordeelt dat hulp/begeleiding ook “buiten de school” nodig is 

gebeurt dit in de vorm van een beschikking. Ook naar “buiten de school” zijn de lijntjes kort en direct: 

gidsen op school weten ook de (rechtstreekse) weg naar en binnen de gemeente. Deze begeleiding 

“buiten de school” vindt soms fysiek ook daadwerkelijk buiten de school plaats, in de omgeving van 

de leerling en de ouders, maar altijd in goede afstemming. 

Ook is er volop aandacht voor prepreventie: al wanneer leerlingen interesse hebben om naar het 

Almere College te gaan en een aanmelding in het verschiet ligt gaat het schoolteam eropaf. Om een 

zachte landing mogelijk te maken op de school als het schooljaar na de zomer van start gaat. 
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Aanwezigen gaan met elkaar in groepjes in gesprek aan de hand van casus Tanja, een meisje van 16 

jaar. Waarvan de vader een herseninfarct heeft gehad. Dit heeft invloed op het gezin en op het 

gedrag van Tanja op school.  

 

De goede samenwerking en het teamgevoel wat de betrokkenen uitstralen -ook tijdens deze 

bijeenkomst- ging niet vanzelf licht Jacqueline in het laatste gedeelte van de bijeenkomst toe. Goede 

en duidelijke afspraken over de onderlinge communicatie is essentieel. Het digitale kennismiddel 

magister wordt hiervoor ingezet.  

 

Jacqueline dankt alle aanwezigen voor hun input 

vandaag: het wordt gewaardeerd en ingezet ten 

bate van de leerlingen! 

Angela en Dorien danken Jacqueline -en co- voor 

het inspirerende, interactieve programma wat zij 

verzorgd hebben! Letterlijk een schoolvoorbeeld! 

 

 

Op naar het Thorbecke (Zwolle) op 11 mei as.! Geef je op bij a.thissen@awtj.nl 

 


