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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   

 

UITNODIGING mini-conferentie rondom promotie onderzoek Jantien Gerdes op 1 november 2018! 

De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ organiseert op 1 november 2018 een Academische 

Werkvloer conferentie. Deze mini-conferentie is speciaal bedoeld voor professionals uit onderwijs en 

jeugdhulpverlening die zich in hun dagelijkse praktijk met de begeleiding van leerlingen bezighouden. 

Mentoren, jeugdhulpverleners, orthopedagogen, coaches, zorg-coördinatoren, docenten, etc.  

Tijdens de conferentie worden tussenresultaten gedeeld van het onderzoek naar 

interdisciplinaire samenwerking, uitgevoerd op de Thorbecke 

Scholengemeenschap Zwolle, het Almere College Dronten en de 

Scholengemeenschap Lelystad. Dit promotie onderzoek wordt momenteel 

uitgevoerd door Jantien Gerdes.  

Daarnaast is er volop ruimte voor uitwisseling. In de dagelijkse praktijk, tussen de eigen 

schoolmuren, hebben we immers maar zelden de gelegenheid om kennis te nemen van hoe onze 

buren het aanpakken! De conferentie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.  

Meld je aan! Lees HIER meer. 

 

Sharon Stellaard schrijft hoofdstuk in boek ‘Verandering begeleiden’ 

Onlangs is het boek “Verandering begeleiden” verschenen van C. Nieuwboer 

en M. Reijners. Het nieuwe boek voorziet de sociaal werker van een repertoire 

aan theorieën, concepten en modellen om verandering professioneel te 

begeleiden. Sharon schreef het hoofdstuk ‘Onderwijs en zorg: samenwerken 

voor de jeugd’. Het hoofdstuk gaat in op de rol van de jeugdhulp werker in en 

om de school. Ook is er aandacht voor het belang van onderzoek dat onder 

andere wordt gedaan binnen de Academische Werkplaats ‘Samen op School’.  

Lees HIER meer. 

  

Promovendi AWTJ Samen op School bij Tweedaagse Passend Onderwijs (4 en 5 oktober 2018) 

Op donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Tweedaagse Passend Onderwijs 

plaats. Het thema dit jaar is ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het 

hart’. Beide promovendi van de AWTJ ‘Samen op School’ verzorgen een workshop! Lees HIER meer. 
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Landelijke partijen onderwijs, zorg en jeugd gaan preventief samenwerken 

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de 

krachten gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd opgericht. 

Gezamenlijk maken zij zich hard voor de optimale en ononderbroken 

ontwikkeling van ieder kind. Door samen een kader neer te zetten met leidende 

principes hoopt de coalitie de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, 

jeugdhulpverlening en zorg te verbeteren. Om dit proces te begeleiden is 

kwartiermaker René Peeters aangesteld. Lees HIER meer.  

 

Nieuwe (overkoepelende) website Werkplaatsen jeugd in de lucht! 

Dertien Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, 

onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren 

zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis 

samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de 

transformatie in de jeugdsector. De Academische werkplaats ‘Samen op School’ is er een van.  

Maandag 24 september 2018 wordt de nieuwe landelijke website 

officieel gelanceerd tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade in 

Rotterdam. Maar de website is nu al online!  

Laat je inspireren door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken. 

Ga snel naar de website www.werkplaatsenjeugd.nl.  

 

Uitnodiging bijeenkomst voor kinderen en jongeren met druk en ongeconcentreerd gedrag 

Je ervaringen delen over druk/afgeleid gedrag van jezelf of je 

kind (via fotorapportages of vlogs)? De Academische Werkplaats 

voor ADHD en druk gedrag stimuleert gepaste hulp voor druk 

gedrag en wil graag jouw mening/verhaal horen! Voor 

basisschoolkinderen doen we dit via een fotorapportage en voor jongeren via een vlog. De 

bijeenkomst is op zaterdag 6 oktober 2018 van 11:00 – 14:00 uur (incl. lunch), bij het HNK (Arthur 

van Schendelstraat 650, Utrecht). Lees HIER meer. 

 

Filmpje AWJ Twente 

Nieuwsgierig naar de Academische Werkplaats Jeugd in Twente? 

Bekijk hier het filmpje HIER wat onlangs is gemaakt. 
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Congres krant ‘Kleurrijk in onderwijs’ 

Op vrijdag 8 juni 2018 vond het jaarlijkse PO-Raad congres ‘Kleurrijk in 

Onderwijs’ plaats in Papendal. Een bijzondere editie, want de PO-

Raad viert haar tienjarig bestaan middenin in een kleurrijke sector. 

Sharon Stellaard was erbij en vertelde over haar promotieonderzoek 

wat zij uitvoert binnen de Academische Werkplaats Samen op School. 

In dit VERSLAG IN BEELD lees je op pagina 5 (o.a.) over haar 

workshop! 

 

 

EINDE VAN DIT 29E BERICHT 
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