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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS) 

In deze nieuwsberichten bundelen we de meest recente nieuwsitems over de AWTJ SoS. Deze zijn 

ook te lezen op https://samenopschool.org   

 

Implementatie-impuls subsidieaanvraag ingediend bij 

ZonMw  

Jantien Gerdes en Sharon Stellaard hebben namens de 

AWTJ 'Samen op School' een subsidieaanvraag voor 

een implementatie-impuls bij ZonMw aangevraagd: ze willen een workshop ontwikkelen waarin 

deelnemers middels kort actieonderzoek de eigen samenwerkingspraktijk onderzoeken en 

verbetermogelijkheden onderzoeken. 

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugdhulp 'Samen op School' heeft twee 

promotieonderzoeken mogelijk gemaakt. Het promotieonderzoek van Sharon Stellaard werpt licht 

op de onderliggende processen die het samenwerken op bestuurlijk vlak bemoeilijken. Het 

promotieonderzoek van Jantien Gerdes heeft een analytisch raamwerk opgeleverd dat actoren in 

staat stelt de eigen samenwerkingspraktijk te onderzoeken en verbetermogelijkheden te vinden. 

Met de kennis uit deze beide onderzoeken willen Jantien en Sharon een workshop ontwikkelen 

waarin deelnemers middels kort actieonderzoek de eigen samenwerkingspraktijk onderzoeken en 

verbetermogelijkheden onderzoeken. De beoogde methodiek hierbij is Lego Serious Play. Sharon 

Stellaard is gecertificeerd facilitator voor de uitvoering van deze methodiek. Het analytisch raamwerk 

van Jantien Gerdes wordt in de workshop benut als onderzoeksinstrument.  

Bij het verder uitwerken van de aanvraag is samengewerkt met de gemeente Lelystad. Eventuele 

toekenning vindt plaats in 2020.  

• Meer informatie: Sharon Stellaard: s.stellaard@vitree.nl en Jantien Gerdes: JGerdes@sgl.nl 

• Lees HIER meer op onze website 

 

Het einde van de AWTJ ‘Samen op School’ IJsselland en Flevoland komt in zicht! Tijd voor een 

update: 

• Het eindcongres is heel goed beoordeeld: een dikke 8.5!  

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 kwamen ruim 120 mensen naar het 

AWTJ SoS congres in het Open Hof in Dronten. Uit de evaluatie bleek dat 

de aanwezigen een TOP middag hebben gehad. Een greep uit de reacties: 

‘Van begin tot eind TOP’, ‘GOEDE LEZINGEN’, ‘divers, bevlogen 

presentaties, inhoudelijk interessant’, ‘Prima! Grote complimenten, zeker 

ook the day after’ en ’Goede parkeergelegenheid, lekker ruime ruimte en 

prima catering: basic maar dat vind ik juist goed’. 
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We kregen een 8,5 als eindcijfer (op basis van 13 reviews)! TROTS! 

 

• Klein-en-Fijn opbrengsten 

De laatste twee Klein-en-Fijn onderzoeken worden momenteel afgerond: THINK op school (door 

Windesheim) en SBO de Brug (door Viaa). Daarover meer in een volgend nieuwsbericht. 

 

• RKJ’s in wording 

In ons vorige bericht lieten we u weten dat beide Startimpulsen voor de vorming van een 

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) door ZonMw waren toegekend. Dit betekent dat op dit 

moment druk geschreven wordt aan twee ZonMw RKJ aanvragen: een voor IJsselland en een 

voor RKJ Flevoland. 

o Regio IJsselland: Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl 

o Regio Flevoland: Charlotte Vissenberg, c.vissenberg@windesheim.nl  

 

• Eindrapportages  

We hebben het format voor de inhoudelijke eindrapportage ontvangen van ZonMw. Dat 

betekent dat Jantien Gerdes, Sharon Stellaard en Angela Thissen druk aan het reflecteren en 

schrijven zijn. De inhoudelijke en financiële eindrapportage moeten we uiterlijk 01-04-2020 

indienen. 

 

• Website 

De website 

‘samenopschool.org’ 

zal in gebruik blijven! 

Blijf ons volgen! 
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