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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

VLOG Academische werkvloer mini-conferentie
In onze vorige nieuwsberichten (29 en 30) las u er al over: de Academische Werkplaats ‘Samen op
School’ organiseerde op 1 november 2018 een Academische Werkvloer conferentie. Tijdens de
conferentie presenteerde Jantien Gerdes de tussenstand van haar promotie onderzoek naar
interdisciplinaire samenwerking, uitgevoerd op de Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle, het
Almere College Dronten en de Scholengemeenschap Lelystad.
Als Academische werkplaats kregen we van ZonMw ondersteuning bij het maken
van een vlog! Bekijk rechstreeks de VLOG de gehele IMPRESSIE van de
bijeenkomst.

AWTJ Samen op School bij driedaagse WSBO
De driedaagse conferentie voor SBO directeuren (WSBO
2018) plaats vond op 7, 8 en 9 november 2018. Hier
werden zowel de worstelingen om Passend Onderwijs
werkelijk vorm te geven als ook prachtige voorbeelden
van samenwerken waarbij schotten tussen primair
onderwijs, speciaal (basis)onderwijs en jeugdzorg weg
lijken te zijn, bij elkaar gebracht.
Sharon Stellaard en Jantien Gerdes verzorgden beiden
een workshop over samenwerking tussen onderwijs &
jeugdhulpverlening.

Lees HIER meer over hun workshops.

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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Geslaagde Voor de Jeugd Dag
Maandag 5 november 2018 waren Dorien Graas en Angela
Thissen namens de Academische werkplaats ‘Samen op
School‘ aanwezig bij de Voor de Jeugd Dag. Samen met
Yvonne Benard (ZonMw), Robert Vermeiren en Symone
Detmar (Werkplaats SAMEN) stonden zij achter de
informatiestand van de werkplaatsen Jeugd.
Er was veel vraag naar onze werkplaats vanuit alle hoeken
van Nederland: het thema ‘samenwerking onderwijs en
jeugdhulp’ wordt overal als belangrijk ervaren. Maar ook
collega’s uit Emmeloord, Dronten, Almere en Lelystad
kwamen ons opzoeken. Soms bekend met ons, en soms niet.
Het leidde tot mooie gesprekken en kennisuitwisseling!

Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp!
Dat de jeugdhulp anders en beter kan blijkt uit het zojuist verschenen boek Écht doen
wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp, onder redactie van
Dorien Graas, Annemiek de Klein, Jeffrey Stevens, Thijs Jansen en Gerard van Nunen.
Het boek is een uitgave van Stichting Beroepseer en verschijnt in de Boekenreeks
Beroepseer. Op woensdag 21 november 2018 wordt het boek Écht doen wat nodig is
gepresenteerd op het DRU Industriepark in de gemeente Oude IJsselstreek in de
Gelderse Achterhoek.
Lees HIER meer als je hierbij aanwezig wil zijn.
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