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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   

 

Inspirerende en goed bezochte College Tour op 8 maart 2018 in Almere!  

Op donderdag 8 maart 2018 organiseerde de Academische werkplaats ‘Samen op School’ een College 

Tour. Er waren maar liefst 90 mensen aanwezig! De aankondiging op omroep Flevoland van Sharon 

Stellaard hielp daarbij! 

Alle aanwezigen luisterden vol aandacht naar de 

interactieve lezing van Jantien Gerdes. Zij 

vertelde vanuit haar eigen werkpraktijk hoe de 

werelden van hulpverleners en onderwijs-

professionals soms nog ver uit elkaar liggen. Ze 

presenteerde haar analytische raamwerk. Met als 

pijlers vertrouwen, kennisdeling en 

samenwerking. Aanwezigen kregen een inkijkje in 

haar onderzoeksactiviteiten: ze liet hen quotes uit 

haar interviews coderen m.b.v. dit raamwerk. 

Na de pauze nam Sharon Stellaard het stokje over en zij zorgde ervoor 

dat we nu allemaal weten wat typemachines en het uitblijven van 

transformatie met elkaar te maken hebben. Ze presenteerde de stand 

van zaken van haar tussentijdse inzichten en gebruikte hiervoor de 

hoofdstukindeling van het boek wat zij momenteel aan het schrijven is.  

Dit alles onder de bezielende leiding van Anita Gelmers-Groen (SWV 

Passend Onderwijs Almere.  

Wethouder René Peeters haakte 

tijdens de pauze in. Aan het einde 

van de College Tour reflecteerde hij 

op de presentatie van Sharon 

Stellaard en zijn gesprek met Jantien 

Gerdes in de pauze. Een mooi slot! 

Op onze website vind je meer foto’s 

en binnenkort verschijnt hier ook het 

verslag van de bijeenkomst! Kijk op:         

https://samenopschool.org/college-

tour/ 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/157708/school-en-opvoeding
https://samenopschool.org/college-tour/
https://samenopschool.org/college-tour/
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Nieuwe Klein-en-Fijn opbrengsten “THINK: HAVO/VWO ready?” en “THINK in het 

praktijkonderwijs” 

THINK op school is een leerlijn die zich focust op de sociale-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Het doel van de leerlijn is om het oplossingsgerichte vermogen van de leerlingen te vergroten, ze te 

informeren over en ondersteunen bij het (leren) vormen van een eigen mening en het bewust 

nadenken over hun grenzen. Binnen ‘Think op school’ wordt samengewerkt door het onderwijs en 

maatschappelijke organisaties. Scholen zien als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun sociale 

en emotionele ontwikkeling.  

Onlangs werden het 4 en 5e (laatste) deel in de reeks van Klein-en-Fijn onderzoeksrapporten rondom 

THINK op school opgeleverd door 2 studenten Pedagogiek aan Windesheim. 

THINK: HAVO/VWO ready? 

Diane Roelofs richtte zich op de onderzoeksvraag: “Waarin komen de lessen van sociale emotionele 

leerlijn, Think op school overeen met de ontwikkeling fases en cognitieve vaardigheden van een 

eerstejaars HAVO/VWO leerling?”. Lees HIER het volledige onderzoeksrapport. 

THINK in het praktijkonderwijs 

Samantha Valk richtte zich op de onderzoeksvraag: “Welke differentiatie is nodig in de huidige 

toegepaste pedagogische-didactische werkvormen bij ‘‘Think op school’’, zodat deze aansluiten bij 

het leervermogen, de leerstijlen en de ontwikkelingsfase van de leerlingen van het 

praktijkonderwijs?”. Lees HIER het volledige onderzoeksrapport. 

 

Oproep voor sessies voor de 

PraktijkVoorbeeldenParade 

In het najaar van 2018 organiseert de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in 

samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal 

Domein en ZonMw voor de eerste keer de 

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. 

Drie regionale dagen waarin gemeenten en 

hun maatschappelijke partners een podium 

krijgen om aan elkaar te laten zien wat zij 

waarmaken van de transformatie in het Sociaal 

Domein.  

De parade vindt plaats op 1 oktober 2018 in Eindhoven, op 24 september 2018 in Rotterdam en op 8 

oktober 2018 in Zwolle. 

Wat zou het mooi zijn als uit de regio IJsselland en Flevoland inzendingen voor sessies komen! De 

deadline hiervoor is 15 april 2018. Zie HIER voor meer informatie. 

 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/over/klein-en-fijn-projecten/
https://samenopschool.org/2018/03/01/klein-en-fijn-onderzoeksrapport-beschikbaar-think-havo-vwo-ready/
https://samenopschool.org/2018/02/27/klein-en-fijn-onderzoeksrapport-beschikbaar-think-in-het-praktijkonderwijs/
https://samenopschool.files.wordpress.com/2018/03/uitnodiging-voor-inzenden-sessies-pvp-sd_def.pdf
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EINDE VAN DIT 25E BERICHT 
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