
'Hoe onderwijs en 
zorg elkaar 

verbinden” op 
SBO de Brug 
(mei 2017)

Wat doen we?
Het uitvoeren van Klein-en-Fijn onderzoeksprojecten is een van 
de hoofdactiviteiten van de Academische Werkplaats ‘Samen op 
School’. Met Klein-en-Fijn projecten beoogt de werkplaats 
concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend 
onderzoek (± zes maanden) te begeleiden en te beantwoorden. 
Het onderzoek wordt onder leiding van docentonderzoekers van 
Hogescholen Windesheim en Viaa uitgevoerd door studenten. 
Lectoren Dorien Graas van Windesheim en Marja Jager-
Vreugdenhil van Viaa coördineren de projecten. De vraag is 
leidend voor de uitvoering van het onderzoek.  

 

Klein-en-Fijn onderzoek opbrengsten
In de Academische Werkplaats Transformatie 
Jeugd ‘Samen op School’ staat de samenwerking 
tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio 
Flevoland en IJsselland centraal. 

Meer weten?
Wil je meer weten over AWTJ Samen op School?
www.werkplaatsenjeugd.nl/sos

decem
ber 2018

 
De werkplaats heeft in 2017 en 2018 in totaal 9 onderzoeksrapporten 
opgeleverd. Daarnaast is een bijzonder onderzoeksrapport 'Ervaren 
baat van samenwerking' opgeleverd door Anita Gelmers-Groen in het 
kader van haar Master Sociale Interventie.

AWTJ Samen op School
De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd ‘Samen op 
School’ wil bevorderen dat zo min mogelijk kinderen uitvallen op 
school en minder gebruik hoeven te maken van (zwaardere) 
vormen van ondersteuning. Naast de Klein-en-Fijn projecten 
voert de AWTJ twee langdurige promotie onderzoeken uit en 
organiseert zij diverse kennisbijeenkomsten. Zoals in 2017 een 
Roadshow langs 3 scholen en een College Tour en mini 
werkvloer-conferentie in 2018.
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Aantal 
onderzoeksrapporten
opgeleverd 

Door in totaal 
19 studenten uitgevoerd: 
13 van Viaa en 6 van 
Windesheim

Op 7 verschillende 
scholen uitgevoerd: 
Greijdanus College, 
de Watertuin, Talentstad, 
de Polygoon, de Panta 
Rhei, de Buitenlucht en 
de Brug

Onderzoeksthema's

'Het ontwerpen 
van THINK'
(juni 2017)

'THINK op school: 
leerling 

opbrengsten
(oktober 2017)

'THINK op school 
in beeld'

(oktober 2017)

'THINK in het 
praktijkonderwijs' 

(februari 2018)
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'THINK 
HAVO/VWO 

ready?'
(maart 2018)

'Ervaren baat van 
samenwerking' 

(juni 2018)

'Integrale zorg 
voor leerlingen 

Greijdanus' 
(juli 2018)

'Populatieanalyse 
SBO de Brug'

(december 2018) 'Interdisciplinair 
samenwerken op 
SBO de Watertuin' 
(december 2018)
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https://www.werkplaatsenjeugd.nl/academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/academische-werkplaats-transformatie-jeugd-samen-op-school-sos/

