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IDEE ROADSHOW

• Ontstaan eind 2016 tijdens AWTJ coördinatoren bijeenkomst in Utrecht
• Uitgesproken aan (o.a.) Cees van Eijk 
• Voorgesteld aan direct betrokken (promovendi en Dagelijks Bestuur)

• Begin 2017 (januari) aan de slag
• Scholen benaderd voor globaal programma
• Datum prikken en vastleggen bij stuurgroep en wethouders
• ZonMw gebeld met vraag om facilitering en meedenkkracht
• Voorbereidingsoverleg eind maart 2017 met betrokken wethouder, conrector VO school in 

Lelystad, Dorien Graas (lector en hoofdaanvrager Windesheim), Cees van Eijk, Marcel Senten en 
ZonMw

• Ouderwets draaiboek opgesteld



DOEL ROADSHOW

• Informeren, inspireren en ontmoeten

• Betrokkenheid en kennisdeling van de 
consortiumpartners versterken

• In elkaars keuken kijken en letterlijk op (school)reis 
samen gaan

• Investeren in het regionaal en landelijk netwerk 

• Behoeftes ophalen voor kennisprogramma 2018 

• Eerste (onderzoek)opbrengsten werkplaats delen



HOBBELS

• Behoorlijk grote logistieke operatie:
• Organisatie 
• In agenda’s van mensen

• Investering in tijd:
• Door coördinator en ondersteuning
• Door gastvrouwen en –heren van de 3 scholen
• Door geïnterviewden online Magazine

• MAAR: bekijk de sfeerimpressie: 
(297 keer bekeken op YouTube)



OPBRENGSTEN 

 Leuke, swingende dag en gevoel “ik was erbij”!

 Vele ontmoetingen, gesprekken en inzichten

 Evaluatie Surveymonkey: gewaardeerd met 8,3 en
zeer voor herhaling vatbaar

 Ingrediënten voor kennisprogramma 2018: 
 Initiatieven in eigen regio opgehaald

 Verlangen om buitenshuis te kijken bij andere
werkplaatsen

 Media aandacht, radio interview wethouder, vele
bezoekers op onze website  

 Als kers op de taart: online Magazine

http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-op-school/cover/




BEZOEKERSAANTALLEN 
WWW.SAMENOPSCHOOL.ORG

In totaal in 2017 (tot nu toe) 4133 views
• September 2017: 1230 views 

piek 1 op de dag van lancering sfeerfilmpje 
piek 2 op dag van lancering online Magazine

• Oktober 2017: 579 views

Ter vergelijking: 
• In 2016 in totaal 2306 views
• Gemiddeld 200/300 views per maand

+ 1457 rechtstreekse bezoekers ZonMw 

website

Piek op 15 
september met 
285 views, 93 
via social
media



INZET ZONMW

 Meedenken in voorbereidingsoverleg en
in het programma van de roadshow

 Meekijken en adviseren bij opstellen van 
de aankondiging, uitnodiging en teasers 

 Aanwezig op de roadshow zelf

 Online Magazine:

 Vooraf: interviews vergrootten
betrokkenheid bij en zin in roadshow

 Tijdens: Marcel was zichtbaar hard 
aan het werk ;-)

 Achteraf: bekendheid aan roadshow 
en werkplaats gegeven



NIEUWSGIERIG:

 Kijk op: www.samenopschool.org

 Dorien Graas en Angela Thissen 
(06 308 45 297, a.thissen@awtj.nl)

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

