SAMEN op SCHOOL (SoS)

BERICHT 41

14 oktober 2019

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

Twee aanvragen Startimpuls RKJ toegekend!
De dag na ons congres (zie hieronder meer) maakte
ZonMw bekend dat beide ingediende aanvragen
voor een Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen
Jeugd (RKJ) zijn gehonoreerd!
Naast mogelijkheden voor de huidige academische werkplaatsen jeugd waren er ook
subsidiemogelijkheden voor nieuwe regio’s om een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd te vormen.
Gezien het verschil in gewenste thematiek in regio’s was gekozen voor het splitsen in regio’s:
•
•

IJsselland: gerichte wens om door te gaan op huidige thema ‘Samen op School’ naar visie op
normaliseren en samenwerking met onderwijs-jeugdgezondheidszorg-jeugdhulp
Flevoland: veel behoefte om zich te richten op het (brede) voorveld: lokale toegang,
ambulante hulp, jeugdwelzijnswerk, preventie, jeugdgezondheidszorg, passend onderwijs.

In de maanden oktober-december 2019 kan nu gewerkt worden aan een subsidieaanvraag voor een
RKJ IJsselland en een RKJ Flevoland. Dat zal in nauwe afstemming plaats vinden. Voor meer
informatie:
-

Regio IJsselland: Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl
Regio Flevoland: Charlotte Vissenberg, c.vissenberg@windesheim.nl

Prachtig congres ‘4 jaar Samen op School in vogelvlucht’
Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 kwamen ruim 120 mensen naar het AWTJ SoS eindcongres in
het Open Hof in Dronten: allen op enige manier betrokken bij de Academische werkplaats!

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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Aanwezigen werden warm welkom geheten door
Johan van Kesteren en neusden rond langs de
banners met AWTJ SoS onderzoek opbrengsten.
Na de opening door Paul van der Linden
(bestuurder Triade Vitree) nam dagvoorzitter Anita
Gelmers-Groen het stokje over. In een film van ruim
9 minuten werd 4 jaar Academische werkplaats
‘Samen op school’ in vogelvlucht gepresenteerd.
Bekijk HIER rechtstreeks de openingsfilm.

De eerste gastspreker Paul Frissen, decaan en
bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg
University, zette alle aanwezigen op scherp toen hij ‘de tragiek
van de goede bedoeling’ uiteenzette.
De tweede gastspreker Micha de Winter, hoogleraar
Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, pleitte voor hoop en
optimisme in opvoeding en onderwijs. Twee verschillende
invalshoeken.
In de pauze, die iets korter duurde dan gepland door de
vlammende betogen, werd volop bijgepraat.

Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl
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Promovendi Jantien Gerdes en Sharon Stellaard deelden na de pauze hun inzichten uit ruim 125
interviews. Beiden dankbaar voor de gelegenheid om 4 jaar promotie onderzoek te mogen en
kunnen doen. Jantien lichtte haar raamwerk toe, Sharon sloot af met een vlammend betoog “Echte
verandering vindt plaats als wij in staat zijn de logica’s, die schuil gaan achter ‘de verbinding
onderwijs-jeugdhulp, te mediëren.”

Jantien en Sharon sloten het congres samen af. Anita voorzag in totaal 14 mensen van een mooie bos
bloemen! De aansluitende borrel werd goed bezocht en het congres werd beoordeeld met maar
liefst een 8,5!
Bekijk HIER rechtstreeks een sfeerfilmpje van het congres.
Lees een uitgebreider verslag van het eindcongres op onze website en bekijk meer foto’s:
https://samenopschool.org/congres/

Voor De Jeugd Dag
Het was een drukke week voor Sharon
Stellaard! Ze was maandag 7 oktober 2019
ook aanwezig bij de Voor de Jeugd Dag 2019
in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ze
deelde ook hier haar inzichten uit haar
onderzoek over de botsende logica’s die schuil
gaan achter ‘de verbinding onderwijsjeugdhulp’.
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