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IMPRESSIE 

AWTJ “Samen op School” opent haar deuren 

Thorbecke Scholengemeenschap, 11 mei 2017 

 

Opening en welkom 

Karen van der Toolen, schoolleider Zorg,  heet alle 

belangstellenden welkom op de Thorbecke 

Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro. 

Het is (de altijd spannende) examentijd dus lopen 

we zo stil mogelijk langs de lokalen naar onze 

ruimte. De gastvrijheid is hier ook weer 

aangekleed met koffie en thee en lekkere 

“Zwollenaartjes” voor de zoete trek. 

Het Thorbecke participeert in de Academische 

Werkplaats Samen op School en is de 2e school die 

haar deuren opent voor beleidsambtenaren van 

gemeenten, medewerkers van scholen en andere 

betrokkenen en geïnteresseerden.  

Samen met promovendus Jantien Gerdes en projectleider Angela Thissen heeft Karen van der Toolen 

een mooi programma voor deze middag samengesteld. Alles gericht op elkaar informeren, 

ervaringen delen, knelpunten bespreken en verbindingen maken. Zij opent dan ook met veel plezier 

de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom op  “Thorbecke”.  

Uit het korte kennismakingsrondje blijkt dat er mensen met verschillende achtergronden en uit 

verschillende hoeken van het land vanmiddag hier zijn aangeschoven. Zo stelt Jan Willem 

Dollenkamp zich voor. Als gemeentelijk beleidsmedewerker Jeugd (gemeente Zwolle) houdt hij zich 

dagelijks bezig met de verbinding onderwijs en jeugd en de lokale Ontwikkel Agenda. Ook Chaja Deen 

van het Nji houdt zich bezig met de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg en is als expert aan de 

werkplaats verbonden. Egbert Kloppenburg, directeur van SBO de Brug, en Cissy Nieuwenweg 

(gemeente Lelystad) zijn aangeschoven. Els Evenboer, als onderzoeker verbonden aan de 

Academische Werkplaatsen in Groningen en Friesland, is aanwezig en kan vertellen over haar eigen 

ervaringen.  

                

                                                       

 

http://www.nji.nl/
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Academische Werkplaats Samen op School 

Angela Thissen licht in een korte presentatie de opzet, het doel en de activiteiten van de werkplaats 

toe. Ook Dorien Graas en Jan Hoogland, beiden lector (Windesheim respectievelijk Viaa) en lid van 

het Dagelijks Bestuur van de Werkplaats zijn deze middag aanwezig.  

De Academische werkplaats “Samen op School” wordt mogelijk gemaakt door 

subsidieverstrekker ZonMw.  

Op een twaalftal plekken in Nederland is een kennisinfrastructuur ingericht. 

Waaronder dus ook in Flevoland en IJsselland. Het thema “onderwijs en 

zorg” maakt deze werkplaats uniek. De betrokkenen bij deze werkplaats 

willen bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op school en 

minder gebruik hoven te maken van (zwaardere) vormen van 

ondersteuning.  

Allereerst door promotie onderzoek. 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.  

Naast dit langdurig onderzoek maakt de werkplaats ook Klein-en-Fijn projecten mogelijk. Een van de 

recent gestarte Klein-en-Fijn projecten wordt momenteel uitgevoerd op Talentstad in Zwolle, 

rondom de leerlijn THINK. Bij THINK staan de leerling en zijn/haar omgeving centraal. Leerlingen 

leren omgaan met situaties die nieuw zijn en die horen bij de middelbare school. De school werkt 

hierin samen met o.a. jeugdgezondheidszorg (GGD), Mindfit, MEE, COC, De Kern en Tactus. In dit 

onderzoek is de volgende vraag het vertrekpunt: Welke (innovatieve) organisatievorm past bij het 

gedachtegoed en de werkwijze van THINK en wat is er nodig om hier invulling aan te kunnen geven 

(personeel, financiën, deskundigheid, sturing, …)? Waarbij nadrukkelijk wordt gevraagd om een 

flexibele structuur die past bij de leefwereld van de leerlingen en geen bureaucratische blauwdruk. 

Een zestal scholen -Thorbecke (Zwolle), Tweemaster (Nieuwleusen), de Brug (Zwolle), Almere College 

(Dronten), De Watertuin (Almere) en SVOL (Lelystad)- participeert in deze werkplaats omdat zij 

werkwijzen op het gebied van samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs aan het ontwikkelen zijn 

en onderzoeksvragen hebben, die middels langdurig promotieonderzoek en/of Klein-en-Fijn 

projecten beantwoord (gaan) worden. De scholen hebben leergemeenschappen ofwel Community’s 

op Practice ingericht om praktijkvragen en onderzoekskennis op waarde te schatten. Vanuit 

verschillende perspectieven. Het Thorbecke is een van de scholen, tevens case study in het promotie 

onderzoek van Jantien Gerdes.  

Als laatste is de werkplaats ingericht om “boundary crossing” mogelijk te maken: het faciliteren van 

het delen van kennis. In 2015 en 2016 gericht op het opstarten van de werkplaats, in 2017 in de vorm 

van carrousel bijeenkomsten en een roadshow. Zodat mensen, werkzaam bij gemeente, scholen, 

onderzoeksinstellingen en jeugdhulp op verschillende locaties in IJsselland en Flevoland, hun kennis 

en ervaringen kunnen delen. Met ook vandaag -net als bij de vorige carrousel bijeenkomst- in 
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aanwezigheid van mensen die ook op andere plekken in Nederland werkzaam zijn! Angela benadrukt 

dat het gaat om het samen delen van kennis en samen leren. Ook als je als school, zoals Thorbecke, 

misschien nog niet bent waar je zou willen zijn. 

 

Een kijkje in de keuken bij Thorbecke  

Karin van de Thoolen informeert de aanwezigen aan de hand van de schoolbrochure “Doen is het 

nieuwe denken” over de “leukste school van Zwolle” aldus leerlingen.   

De Thorbecke Scholengemeenschap VMBO-Pro is een school voor openbaar voortgezet onderwijs 

waar leerlingen niet alleen met het hoofd maar ook met het hart en de handen leren. De vijf leidende 

principes op deze school zijn:   

 

De primaire taak is het geven van goed en uitdagend 

onderwijs. Dit kan niet los gezien worden van de totale 

ontwikkeling van de leerling. Deze kan in zijn ontwikkeling 

allerlei hindernissen tegenkomen die het functioneren 

kunnen belemmeren. Thorbecke biedt 

ondersteuningsmogelijkheden in het besef dat school 

slechts een deel uitmaakt in de leefwereld van de jongere. 

Naast reguliere klassen wordt er gewerkt met lwoo-klassen 

(kleinere klassen met extra hulp bij het leren), juniorklassen 

(klassen voor leerlingen die door leerproblematiek 

achterlopen met de leerstof), schakelklassen (klassen 

waarin gekeken wordt of praktijkonderwijs of het vmbo tot 

de mogelijkheden behoren) en X-klassen voor leerlingen die 

veel structuur nodig hebben. De klas is klein en de lessen worden gegeven door een klein groepje 

docenten dat de leerling heel goed kent. Dit alles werkt binnen drie sectoren namelijk Techniek,  

Economie en  Zorg & Welzijn.  

Aan het werk en in de vissenkom (door Jantien Gerdes) 

Jantien geeft aan de hand van een korte powerpoint 

presentatie een kijkje in de keuken van haar 

promotieonderzoek. Met als onderwerp: “Welke 

werkwijzen dragen bij aan een verbeterde samenwerking 

tussen ouders, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulp”.  

Ze zet de mensen aan het werk met de opdracht: bevraag 

elkaar door op een recente samenwerking die je de 

afgelopen dagen hebt ervaren. Wat droeg bij aan de 

samenwerking en wat niet? 
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Ter afsluiting van de bijeenkomst gaan de deelnemers 

met elkaar in gesprek. Jantien legt vier stellingen voor. 

Jan Hoogland kiest de stelling D “een academische 

werkplaats is leuk, maar het blijft bij praten” waarover 

de deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek gaan 

volgens “de vissenkom” methodiek.  

Een boeiend gesprek vindt plaats. Jacqueline Schoones 

van het Almere College in Dronten, gastvrouw van de 

vorige carrousel bijeenkomst (lees hier de impressie), 

komt ietwat verlaat binnen. Maar proeft het enthousiasme en doet mee. Zij vertelt dat de reden 

waarom het Almere College aan de werkplaats deelneemt is omdat de school zelf onderzoeksvragen 

heeft en deze graag beantwoord ziet. Maar bovenal omdat zij gelooft in het delen van hun vragen en 

kennis met andere scholen en instellingen. En dat dit een actieve bijdrage vraagt van participanten. 

Niet alleen praten, maar vooral dus ook doen! 

 

Karen dankt alle aanwezigen voor hun input vandaag en Angela dankt Karen en Jantien voor hun 

inspirerende en interactieve bijdrage aan het programma! 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar het SVOL (Lelystad) op 29 juni as.! Geef je op bij a.thissen@awtj.nl 

 

https://samenopschool.org/2017/03/09/het-almere-college-in-dronten/

