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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   

 

Presentatie Jantien Gerdes op studiedag PrO Almere 

Op 18 mei 2018 verzorgde Jantien Gerdes een presentatie van 

haar onderzoek tijdens een studiedag van PrO Almere. Aan bod 

kwam het analytisch kader voor interdisciplinaire 

samenwerking dat Jantien ontwikkelde, en de mogelijke richting 

voor sturing en zelfsturing van professionals binnen deze 

samenwerking. Uiteraard was er ook aandacht voor de vraag 

hoe het belang van kind gediend is met een dergelijke 

benadering. Een groepje collega’s ging bij de borrel aan de slag 

om de eigen interdisciplinaire samenwerking een nieuwe impuls 

te geven, het raamwerk als tool gebruikend. Een mooi 

voorbeeld van directe verbinding tussen theorie en praktijk!  

 

Filmpje OPDC Almere 

Het OPDC-Almere is een arrangement van het Samenwerkingsverband VO van Almere. 

Leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben, waar het voortgezet onderwijs (nog) 

niet aan kan voldoen, krijgen op het OPDC-Almere maximaal twee jaar onderwijs en 

ondersteuning. Onlangs is een prachtig filmpje hierover gemaakt voor de bijeenkomst “staat van de 

samenwerkingsverbanden”.  Lees HIER meer.  

 

Het Klikt!  

De Werkplaats Sociaal Domein Zwolle organiseerde i.s.m. Kennisplatform 

Jeugd de Voorjaarsconferentie Het Klikt! op 26 april 2018. De Academische 

Werkplaats ‘Samen op School delegatie Almere‘ was erbij en verzorgde 

een workshop! Lees HIER meer. 

  

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/
https://samenopschool.org/2018/05/15/filmpje-opdc-almere/
https://samenopschool.org/2018/04/26/mooi-congres-swd-zwolle-het-klikt-op-26-april-2018/


SAMEN op SCHOOL (SoS)                  BERICHT 27   31 mei 2018     

  
Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl 
   2 

Impressie startbijeenkomst communicatietraject 

ZonMw biedt in haar rol als kennismakelaar de AWTJ’s ondersteuning aan: 

enerzijds in een intervisie traject, anderzijds in een communicatietraject. 

Zoals u al kon lezen in het vorige bericht startte op 19 april 2018 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.  

Angela Thissen was aanwezig en maakte een korte impressie. Bekijk het HIER. 

 

 

 

 

 

EINDE VAN DIT 27E BERICHT 
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