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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

Inspirerende LAB-dag!
Gisteren, op 18 juni 2019, kwamen 16 leerlingen van
3 verschillende scholen bijeen in de architectuur
studio van het KAF in Almere. In de leeftijd van 12
tot 14 jaar (leerjaar 1 t/m 3).
Voor de meeste leerlingen betekende het dat zij geen toets hoefden te
maken, die mogen ze later inhalen. Maar Sharon Stellaard, gespreksleidster
van de dag, bracht ze direct naar de realiteit. “Dit is geen speeldagje: jullie
zijn nodig voor wetenschappelijk onderzoek! Ik ben dankbaar dat jullie hier
willen en kunnen zijn.”
De leerlingen maakten eerst kennis met de lego: ze kregen de opdracht om een toren te bouwen en
vervolgens hun ideale mentor. Pas na de ochtendpauze begon het echte werk: iedere leerling
bouwde zijn/haar eigen model van de huidige situatie rondom de vraag “Wanneer je op school
ergens mee zit, welke hulp is er dan aanwezig en beschikbaar voor jou? Hoe ziet deze hulp eruit? En
ben je hier ook mee geholpen?“. De afzonderlijke modellen werden met elkaar in verband gebracht.

Na de lunch toonde filmmaker en psychomotorisch therapeut Erik Jumilet de oogst van de ochtend
op film aan iedereen. Opvallend was de belangrijke rol van ouders voor deze kinderen. In bijna elk
model en dus elk verhaal werd de moeder als eerste zichtbaar en genoemd. Maar ook vrienden en de
leraar zijn erg belangrijk op de momenten dat de kinderen ergens mee zitten.
Prachtig was dat door het gebruik van lego materiaal de (toch veelal kwetsbare) verhalen verteld
konden worden. Pestkoppen werden in de modellen als haaien uitgebeeld. De schildpad werd
gebruikt als metafoor voor het schooljaar dat soms zo traag is.
Jantien Gerdes, als onderzoekster aanwezig, benadrukte het belang van deze verhalen voor haar
onderzoek. Zij legde uit waarom ze graag wil weten hoe we het zo prettig mogelijk kunnen maken
voor kinderen op school. “We doen ons best, maar we horen nu van jullie dat dit beter kan. En dat is
het uiteindelijke doel van mijn promotie onderzoek en van de Academische werkplaats ‘Samen op
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School’. Na vandaag sluit ik me op (met zakken snoep) om nogmaals goed naar al jullie verhalen te
luisteren, ze goed op me in te laten werken en te verwerken in mijn analytisch raamwerk en
proefschrift. Hierin doe ik ook aanbevelingen aan scholen.”
In de volgende en laatste stap gebruikten leerlingen hun fantasie: hoe
ziet de gewenste situatie er voor jou uit? De lego bood de veiligheid
om ‘out of the box’ te denken. En verrassend (of niet): professionals
kwamen bijna niet voor in de modellen en verhalen. Belangrijk zijn
vader en moeder, beste vrienden, vriendinnen en de leraar / mentor.
Maar ook conciërges en de tijd buiten de lesuren, bijvoorbeeld op het
schoolplein, zijn belangrijk. Hier werd het woord ‘verbondenheid’
vaak genoemd. Het is erg belangrijk dat er iemand let op de
verbinding tussen de leerlingen onderling, ook en juist op die
momenten.
Benieuwd naar het hele verhaal erachter? Een korte film impressie
van de hele dag wordt getoond tijdens het congres op 9 oktober
2019.
Lees een uitgebreid verslag van de LAB-dag met foto’s HIER.

SAVE-THE-DATE: congres op 9 oktober 2019

Na vier jaar onderzoek, kennis vergaren en vooral kennis delen wij op het (eind)congres de
opbrengsten, inzichten en bevindingen met u. U bent van harte welkom op woensdag 9 oktober
2019 in het Open Hof in Dronten. Deelname is gratis.
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Met gepaste trots kunnen wij verklappen dat Micha de Winter en Paul Frissen als gastsprekers er bij
zijn! Maar ook een sfeerimpressie van de LAB-dag zal tijdens het congres vertoond worden!
Wij hopen u te ontmoeten op woensdagmiddag 9 oktober 2019! Heeft u geen save-the-date mail
ontvangen en wilt u wel graag op onze maillijst: stuur een mail naar a.thissen@awtj.nl.

ZonMw startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd opengesteld
Op 7 juni 2019 heeft ZonMw de subsidieoproep Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd
opengesteld. Naast mogelijkheden voor de huidige academische werkplaatsen jeugd, zijn er ook
subsidiemogelijkheden voor nieuwe regio’s om een kenniswerkplaats jeugd te vormen. Deadline om
in te dienen is 10 september 2019. Lees hier meer.
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