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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 verslaglegging van de inspirerende College Tour op 8 maart 2018 in Almere!
Op donderdag 8 maart 2018 organiseerde de Academische werkplaats ‘Samen op
School’ een College Tour. Onder de bezielende leiding van Anita Gelmers-Groen (SWV
Passend Onderwijs Almere) ontstond een prettige sfeer voor kennisuitwisseling.
De verhalen van Jantien Gerdes en Sharon Stellaard spraken tot de verbeelding. En
hadden een praktische toepassing bleek naderhand: de opgedane wijsheid kwam
tevoorschijn in een recent OJA (Onderwijs Jeugdhulp Arrangement) overleg in Almere.
Hier werd het raamwerk van onderzoekster Jantien Gerdes uit tassen en mapjes
tevoorschijn gehaald: het hielp om een beeld te krijgen van de “staat en manier van
samenwerking”. De typemachine van onderzoekster Sharon Stellaard hielp om het
gesprek aan te gaan over “vastgeroest zijn en patronen”.
Was je niet een van de 90 deelnemers aan deze College Tour? Maar wel geïnteresseerd? Lees HIER
het verslag! Op onze website vind je ook foto’s! Kijk op: https://samenopschool.org/college-tour/

Inspiratie estafette in Dronten op 23 maart 2018
De verbinding onderwijs-jeugdhulp organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan
een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Op vrijdag 23 maart 2018 opende Dronten -net als in
maart 2017– haar deuren. Beleidsmedewerkers, gemeentebestuurders, onderwijsbestuurders en
coördinatoren van samenwerkingsverbanden kamen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te
helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Jacqueline Schoones (Almere college) en Marga Klein Swormink (gemeente Dronten) vertelden over
de samenwerking tussen gemeente, SWV en de onderwijsbesturen die een brug willen slaan.
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1

SAMEN op SCHOOL (SoS)

BERICHT 26

19 april 2018

Lees hier meer
op onze
website.

ZonMw faciliteert een intervisie- en communicatietraject
ZonMw biedt in haar rol als kennismakelaar de AWTJ’s ondersteuning aan: enerzijds in een intervisie
traject, anderzijds in een communicatietraject.
Op 20 maart 2018 startte het intervisietraject voor programma coördinatoren van Academische
Werkplaatsen Jeugd. Dit traject wordt begeleid door Jan den Hollander (Van de Bunt adviseurs).
Vandaag, op 19 april 2018, start ook het communicatietraject. ZonMw heeft voor de begeleiding en
ondersteuning van dit proces het (communicatie)adviesbureau EMMA in de arm genomen. Het
communicatieproces ligt in het verlengde van de – door de werkgroep ‘Kennis voor gemeente’ –
eerder opgestelde communicatielijn. Door middel van een gezamenlijk communicatieproces beoogt
ZonMw:




de samenwerking tussen de afzonderlijke AWTJ’s te versterken;
kennis makkelijker te expliciteren met behulp van kennisproducten;
de bekendheid van de AWTJ’s te vergroten.

Angela Thissen neemt namens ‘Samen op School’ deel aan beide trajecten.
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