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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   

 

 

PRAKTIJKVERHAAL n.a.v. promotie onderzoek Jantien Gerdes  

Jantien Gerdes organiseerde op 1 november 2018 haar eerste Academische Werkvloer conferentie 

op Scholengemeenschap Lelystad (SGL). Hier deelde ze de tussenstand van haar promotieonderzoek 

naar interdisciplinaire samenwerking, uitgevoerd op de Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle, het 

Almere College Dronten en de Scholengemeenschap Lelystad. 

Na afloop werd ze geïnterviewd over haar promotie onderzoek. Het artikel werd 26 november 2018 

gepubliceerd op de website van de Academische Werkplaatsen Jeugd met als titel: ‘Het zou mooi zijn 

als er begrip over en weer kan ontstaan’. Dank voor je medewerking Jantien! 

HIER kun je het praktijkverhaal teruglezen. 

HIER vind je meer informatie over de bijeenkomst en kun je de (sfeer)vlog bekijken. 

 

Presentatie Sharon Stellaard bij Kopgroep Jeugdhulp 

Op uitnodiging van de Kopgroep Jeugdhulp presenteerde Sharon 

Stellaard haar onderzoek op 21 november 2018 bij Jeugdzorg 

Nederland. 

Jeugdhulp Bestuurders waren geïnteresseerd in het theoretisch 

raamwerk van Sharon. Binnen de sector wordt de bestuurskundige 

invalshoek vrij weinig benut om het stagneren van transformatie en 

mogelijke oplossingsrichtingen te doorgronden. De literatuur biedt 

echter waanzinnige aanwijzingen! Het verkennen van het 

theoretisch raamwerk leverde dan ook een feest van herkenning op 

en praktische aanwijzingen voor het vervolg.  

Dank voor de mooie kennisuitwisseling Sharon! Lees HIER meer. 
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Mooie boekpresentatie ‘Echt doen wat nodig is’ 

Op woensdag 21 november 2018 werd het boek ‘Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor 

kleinschalige effectieve jeugdhulp’ gepresenteerd in de gemeente Oude IJsselstreek in de 

Gelderse Achterhoek. Het boek is tot stand gekomen onder redactie van Dorien Graas! Het 

boek is een uitgave van Stichting Beroepseer. 

Na de presentatie werd op basis van het boek tijdens het eerste ‘alternatieven-lab’ gezocht 

naar duurzame oplossingen voor de problemen in de jeugdhulp. 
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