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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   

 

KENNISMAKING Zwolse wethouder Michiel van Willigen 

Op woensdag 19 december 2018 maakten DB leden van de Academische 

Werkplaats 'Samen op School' kennis met de Zwolse wethouder Michiel van 

Willigen. Hij volgt Ed Anker op in de stuurgroep. We kijken uit naar een fijne 

(voorzetting van de) samenwerking! 

INFOGRAPHIC Klein-en-Fijn onderzoek opbrengsten 

Als Academische werkplaats hebben we in 2017 en 2018 een groot aantal Klein-en-Fijn 

onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt. Het betreffen kortdurende onderzoeken door studenten van 

Windesheim of Viaa n.a.v. een praktijkvraag op een school. Allemaal rondom het thema 

‘samenwerking jeugdhulp en onderwijs’. In onderstaande infographic hebben we alle opbrengsten 

gebundeld! 

• HIER vindt u de infographic in pdf 

• HIER kunt u links naar de diverse onderzoeksverslagen vinden 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/
https://samenopschool.files.wordpress.com/2018/12/181211-infographic-definitief.pdf
https://samenopschool.org/over/klein-en-fijn-projecten/
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Geslaagde Site Visit 

Op 13 december 2018 waren we als Academische Werkplaats te gast bij SBO De Brug in Zwolle. 

Samen met Yvonne Benard (ZonMw) en Janet van Bavel (ZonMw programma commissie) maakten 

stuurgroepleden (Anita Gelmers-Groen, Hans Bonten, Marja Jager-Vreugdenhil, Dorien Graas, Gerry 

Vrielink en Margreet Algera) de balans op. Waar staan we nu? Waar komen we vandaan en wat gaan 

we nog doen met elkaar?  

Promovendi Sharon Stellaard en Jantien Gerdes prikkelden alle aanwezigen met hun inzichten. 

Leerlingen van SBO De Brug verzorgden een fantastisch lunchbuffet: vers gemaakte soep, veel 

verschillende broodjes, wraps en drankjes. Reacties van de kookploeg:  

• “Wat vond iedereen het lekker hé juf! Ze geloofden hun ogen niet dat wij dat zelf hadden 

gemaakt!”  

• ”Juf… eigenlijk ben ik dus heel goed in koken! Daarom heb je me natuurlijk ook gevraagd om te 

helpen“.  

• De betreffende juf vond een briefje met deze tekst op haar bureau aan het einde van de middag: 

“Ik vond het heel erg leuk en het koken was ook geweldig. Ik vond het ook leuk dat ik het severen 

mocht. Dit wil ik zeker nog een keer weer :-))” 

Na de lunch stond de schoolpraktijk van 

Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle 

centraal. Anky van der Werf (OOZ) en 

Mathieu van Tienhoven (directeur 

Thorbecke Scholengemeenschap) zorgden 

voor een introductie. De koppeling naar 

het initiële analytisch raamwerk (Jantien 

Gerdes) werd gemaakt: de beweging 

richting ‘collaboratie’ is voelbaar, maar 

nog geen realiteit. Egbert Kloppenburg 

(directeur SBO De Brug in Zwolle) 

herkende deze beweging in zijn school.  

Met een goed gevulde buik, veel 

opgedane kennis en een kerstkaart rijker 

ging iedereen weer tevreden huiswaarts. 

Nogmaals dank aan Jantien en Sharon 

voor hun prikkelende input, maar vooral 

dank aan Egbert Kloppenburg en de 

leerlingen van SBO De Brug! We voelden 

ons allemaal enorm GAST en zijn erg verwend! 

Bekijk HIER een uitgebreidere impressie.  

  

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/2018/12/13/geslaagde-site-visit-bij-sbo-de-brug/
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Met andere ogen 

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de 

ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij 

elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-

vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies ‘Mét andere ogen’ dat 

kwartiermaker René Peeters donderdag 6 december 2018 overhandigde aan de 

Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. Lees HIER meer. 

 

 

 

WE WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2019! 

EINDE VAN DIT 33e BERICHT 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/2018/12/07/rapport-met-andere-ogen/

