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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   

 

LAB-dag voor en door jongeren op 18 juni 2019! 

18 juni 2019 organiseert de Academische werkplaats een LAB-dag voor en door jongeren om hun 

wensen, knelpunten en behoeften te verzamelen t.a.v. de begeleiding door mentoren, docenten en 

andere professionals tijdens de (eerste jaren van de) middelbare school periode. Beide promovendi 

(Jantien Gerdes en Sharon Stellaard) werken mee aan de LAB-dag. 

De jongeren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar hebben de 

overstap naar het middelbaar onderwijs (net) gemaakt. Deze 

belangrijke overstap brengt bij ieder kind extra vragen, 

onzekerheden, wensen en behoeftes met zich mee. Welk 

advies geven de leerlingen elkaar en ons als professionals om 

hen in deze fase van de ontwikkeling die begeleiding te geven 

die zij zelf denken nodig hebben? 

Tijdens de LAB-dag gaan leerlingen onder gecertificeerde begeleiding aan de slag met Lego Serious 

Play®. De dag vindt plaats in de schouwburg KAF in Almere (architectenstudio). 

Jongeren doen mee aan (wetenschappelijk) onderzoek, maken kennis met de rol van onderzoeker en 

vervullen hiermee een belangrijke rol voor andere leerlingen die de komende jaren de overstap naar 

het Voortgezet Onderwijs zullen maken. En ze maken plezier! 

De volgende scholen doen in ieder geval mee: 

1. Almere College Dronten 

2. SGL Lelystad 

3. Ichthus College Dronten 

4. Thorbecke Zwolle 

Bent u hartstikke nieuwsgierig naar de opbrengsten van deze dag? We 

hopen tijdens de LAB-dag video-opname(s) te mogen maken (via 

informed consent). Enerzijds voor onderzoeksdoeleinden, anderzijds 

om de (video)boodschap van de leerlingen ook elders uit te kunnen 

dragen, zoals bij het aankomende AWTJ Samen op School congres op 9 

oktober 2019. 

Dus reserveer 9 oktober 2019 (vanaf 12 uur) alvast in uw agenda voor 

het congres. Een save-the-date volgt binnenkort!  

Lees HIER meer over de LAB-dag op onze website. 

mailto:a.thissen@awtj.nl
https://samenopschool.org/
https://samenopschool.org/over/kennis-delen/bijeenkomsten-2019/lab-dag-2019/
https://youtu.be/bep_IhLS_bc
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VANDAAG consultatiebijeenkomst programmavoorstel Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 

Het ZonMw programmavoorstel voor de Regionale 

Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 – 2024) stimuleert het 

creëren van een lerende omgeving en verbetercyclus ten 

behoeve van de transformatie in de jeugdsector. Dit door 

middel van regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin 

organisaties samenwerken vanuit praktijk, beleid, 

onderzoek en opleidingen, met structurele inbreng van 

ouders en jongeren. Kennis en expertise wordt binnen de 

werkplaatsen ontwikkeld, benut én toegepast. De generieke elementen van deze kennis worden 

daarnaast overdraagbaar gemaakt voor andere regio’s. 

Het programma bouwt voort op het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd 

(2015-2020).  

Vandaag (2 april 2019) organiseert ZonMw een bijeenkomst hierover. Vanuit de AWTJ Samen op 

School is lector Dorien Graas (Windesheim) hierbij aanwezig. Wilt u ook input geven over dit nieuwe 

programmavoorstel? Dat kan tot 9 april 2019. Lees HIER hoe u uw input kan geven. 

 

Samen op School op ‘Jeugd in onderzoek’ dag op 23 mei 2019 

Leuk nieuws: Sharon Stellaard geeft tijdens de Jeugd in 

Onderzoek dag op 23 mei 2019 een workshop ‘Onderwijs en 

jeugdhulp verbinden: is dat eigenlijk wel een goed idee’. En 

Dorien Graas zal -samen met Bert Wienen- een lezing 

verzorgen.  

Lees HIER meer. 
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