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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

Workshop ‘Bouwen aan vertrouwen’
Sharon Stellaard heeft een workshop ‘Bouwen aan vertrouwen ’ ontwikkeld. Deze tweedaagse
workshop voor gemeenten, onderwijs en jeugdhulp is inhoudelijk en methodisch gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers worden meegenomen in de wetenschappelijke
theorievorming over institutionele transformatie uit haar promotieonderzoek.
Gedurende de tweedaagse workshop wordt gebruik gemaakt van de wetenschappelijk onderbouwde
Lego Serious Play® methodiek. Sharon Stellaard is hiervoor een gecertificeerde facilitator. Lego
Serious Play® is denken met je handen en luisteren met je ogen!
Sharon Stellaard maakte zelf een folder en ook een
animatievideo over de fictieve ‘Else’, die als
gemeenteambtenaar in het jeugddomein moeite heeft
met het gebrek aan samenwerking tussen de gemeente
en verschillende partners. De workshop ‘Bouwen aan
vertrouwen’ biedt een uitkomst voor Else.
Ze maakte dit filmpje als aanmelding voor Bessensap
2019. Helaas werd haar aanmelding niet geselecteerd uit de bijna 100 inzendingen. Maar we zijn
hartstikke trots op de folder, het filmpje en de workshop! En dat allemaal zelf ontworpen en
gemaakt!
Voor meer informatie: Sharon Stellaard: 06-24277770 en/of lees meer over de FOLDER en bekijk het
FILMPJE.

Maximale aantal van 25 leerlingen aangemeld voor de LAB-dag!
18 juni 2019 organiseert de Academische
werkplaats een LAB-dag voor en door jongeren.
25 leerlingen van 5 verschillende VO scholen
doen mee.
Beide promovendi (Jantien Gerdes en Sharon
Stellaard) werken mee aan de LAB-dag. De dag
vindt plaats in de schouwburg KAF in Almere
(architectenstudio).

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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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 mee:
1.
2.
3.
4.
5.

Almere College Dronten
SGL Lelystad
Ichthus College Dronten
Thorbecke Zwolle
OPDC Almere

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

Implementeren door co creëren, nu en in de toekomst
Op 14 mei 2019 was de AWTJ ‘Samen op School’ aanwezig bij een projectleiders bijeenkomst,
georganiseerd door ZonMw en Nji. In verschillende workshops werd kennis uitgewisseld rondom het
thema ‘samen leren wat werkt als het gaat om implementatie van kennis, aanpak, methode of
interventie’.
Ook werd stil gestaan bij de aankomende ZonMw call voor Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ)
2020 – 2024. Op 6 juni 2019 komen diverse bestuurders / wethouders, betrokken bij de werkplaats
‘Samen op school’, samen om ideeën hiervoor te inventariseren.
De Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 – 2024) beogen een lerende omgeving en
verbetercyclus ten behoeve van de transformatie in de jeugdsector te stimuleren en creëren. 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).

Samen op School vandaag bij ‘Jeugd in onderzoek’ dag
Vandaag geeft Sharon Stellaard tijdens de Jeugd in Onderzoek
dag op 23 mei 2019 een workshop ‘Onderwijs en jeugdhulp
verbinden: is dat eigenlijk wel een goed idee’. Dorien Graas zal
-samen met Bert Wienen- een lezing verzorgen.

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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