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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS) 

In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over de AWTJ SoS.                                                             

Deze zijn ook te lezen op https://samenopschool.org   

 

Mooie bijeenkomst op SBO de Brug (Zwolle) op 16 november 2017  

Op de 3e carrousel bijeenkomst van de Academische Werkplaats “Samen op School” in 2017 waren 

we te gast op de christelijke school voor speciaal basisonderwijs “De Brug” in Zwolle. Egbert 

Kloppenburg, directeur van de Brug, heette alle aanwezigen van harte welkom. Een van de docenten 

uit het team van SBO de Brug lichtte twee dilemma’s uit de schoolpraktijk van de Brug toe. Na wat 

verdiepende vragen splitsten de aanwezigen zich op in drie groepen en gingen binnen die groepen 

samen op zoek naar mogelijke oplossingen voor dit dilemma. 

 

Nieuwsgierig naar de top drie van hun bedachte tips en oplossingen? Lees hier de gehele impressie! 

Bedankt voor de gastvrijheid en openheid Egbert Kloppenburg, Lucy Wisse en collega’s! 

Deze bijeenkomst maakte onderdeel uit van een reeks van bijeenkomsten in 2017 waar diverse 

scholen hun deuren openden. De geplande bijeenkomst op 14 december 2017 bij de Tweemaster in 

Nieuwleusen gaat NIET door. 

 

Sharon Stellaard presenteert aan de PO raad 

Op dinsdag 21 november 2017 verzorgde promovenda Sharon Stellaard, op 

verzoek van Anneke Risselada (beleidsadviseur van de PO raad), een 

presentatie tijdens een teammiddag. Op een prachtige locatie in Utrecht: de 

Moestuin! Met als thema de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs. 

Sharon zette een mooie schets neer van de nieuwste (wetenschappelijke en 

praktijk) inzichten als het gaat om onderwijs en jeugdhulp. 

 

 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/
https://samenopschool.files.wordpress.com/2017/12/171116-def-impressie-sbo-de-brug.pdf
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Opbrengsten roadshow gepresenteerd bij ZonMw 

Op uitnodiging van ZonMw presenteerde coördinator Angela Thissen op dinsdag 14 november 2017 

de opbrengsten van de roadshow. Deze presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst voor 

coördinatoren en projectleiders van alle Academische werkplaatsen in Nederland.  

Bekijk HIER de PowerPoint. Dank voor de uitnodiging ZonMw! 

 

ZonMw Magazine “”met elkaar verbonden” 

In nieuwsbericht 20 ben je geïnformeerd over de publicatie van het online Magazine “Samen op 

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

Recentelijk heeft ZonMw een tweede online Magazine gepubliceerd “Met elkaar verbonden – De 

succesformule van de academische werkplaatsen jeugd”: http://www.zonmw-

jeugdmagazines.nl/magazine/metelkaarverbonden/cover/. Dit online Magazine zet de opbrengsten 

van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage.  

 

In het magazine leest u meer over resultaten van 6 academische werkplaatsen: 

 Academische werkplaats Jeugd C4Youth 

 Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out 

 Academische Werkplaats Kindermishandeling 

 Academische Werkplaats Jeugd in Twente 

 Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd 

 Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd 

 

mailto:a.thissen@awtj.nl
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http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-op-school/cover/
http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/metelkaarverbonden/cover/
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http://www.zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/metelkaarverbonden/academische-werkplaats-jeugd-twente/
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WE WENSEN U (ALVAST) EEN FIJNE KERSTVAKANTIE EN EEN GEZOND 2018! 

EINDE VAN DIT 22E BERICHT 

mailto:a.thissen@awtj.nl

