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Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS)
Dit is de 43e nieuwsbericht. Hier vind je alle nieuwsberichten over de AWTJ SoS terug:
https://samenopschool.org/nieuwsberichten/

Het einde van dit project is in zicht. In december 2015 ging de Academische Werkplaats ‘Samen op
School’ IJsselland en Flevoland van start. Nu, 4 jaar later, vindt er een geleidelijke overgang plaats
naar een nieuwe fase. Een fase waarin de resultaten uit beide promotie onderzoeken
geïmplementeerd gaan worden en nieuwe Regionale Werkplaatsen Jeugd (RKJ’s) zich vormen! In dit
nieuwsbericht meer hierover!

Implementatie-impuls subsidieaanvraag toegekend door ZonMw!
Op 17 december 2019 kwam per brief het goede nieuws van ZonMw dat de VIMP implementatie
Impuls is toegekend. Gefeliciteerd Jantien Gerdes en Sharon Stellaard! Dit betekent dat de resultaten
uit hun promotie onderzoeken geïmplementeerd kunnen worden het komende jaar. Zij kunnen nu
een workshop ontwikkelen waarin deelnemers middels kort actieonderzoek de eigen
samenwerkingspraktijk onderzoeken en verbetermogelijkheden onderzoeken. De 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.
Meer informatie: Sharon Stellaard: s.stellaard@vitree.nl en Jantien Gerdes: JGerdes@sgl.nl

Ingediende aanvragen voor Regionale
Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ)
Op dinsdag 17 december 2019 zijn de aanvragen voor de RKJ’s bij ZonMw ingediend. Nieuwsgierig
naar de inhoud? Mail:
•
•

RKJ IJsselland ‘Samen Normaliseren’: Dorien Graas, tam.graas@windesheim.nl
RKJ Flevoland: Charlotte Vissenberg, c.vissenberg@windesheim.nl

Nu maar duimen!

Eindverslag voor ZonMw
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het inhoudelijke eindverslag voor ZonMw. Het ligt -zo
goed als klaar- voor indiening bij ZonMw in 2020. Op de volgende pagina wat highlights:
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De promotie onderzoeken en Klein-en-Fijn onderzoeken brachten de afgelopen jaren veel kennis
voort. Hierdoor hebben we veel kennis gedeeld en een stevige basis gelegd voor de toekomst:
-

We beleefden een prachtige Roadshow op 14 september 2017! Via dit filmpje kun je nog even
sfeer proeven! Men praat tot op de dag van vandaag nog over deze bijzondere schoolreis en
wordt hiermee herinnerd aan de academische werkplaats ‘Samen op School’.

-

We leverden in 2017 een Online Magazine op met links naar prachtige interviews en
tussenopbrengsten.

-

We organiseerden LAB-dag in 2019. De input van de leerlingen was waardevol! Dit krijgt het
komende jaar vervolg middels uitvoering van de toegekende Implementatie Impuls.

-

Recent organiseerden we het eindcongres op 9 oktober 2019. Een goede en waardevolle
afsluiting van 4 jaar AWTJ Samen op School met een getoonde film ‘4 jaar AWTJ SoS op school’.
Eenmalig werd ook hier de film over de LAB-dag getoond.

-

Middels een actuele website ‘samenopschool.org’ en maandelijkse nieuwsberichten kon op elk
moment de laatste stand van zaken geraadpleegd worden door betrokkenen en
geïnteresseerden.

Berichtje van coördinator Angela Thissen
Dit is het laatste nieuwsbericht van mijn hand. Rest mij nog om iedereen enorm te bedanken voor de
fijne samenwerking en de vele mooie momenten die ik heb mogen beleven: in scholen, op
stadhuizen en in de bus! Ik wens je een fijne kerst en een inspirerend 2020! Maar dat moet
goedkomen met al deze prachtige initiatieven 😉!
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