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Stageverslagen april/mei 2016 
 
Meeloopdag NEJA – 19 april 

Als eerstejaars Pedagogiek/Onderwijskunde studenten aan de Universiteit van 

Amsterdam krijgen wij veel te horen over het belang van evidence based 

interventies. Toch worden er in de praktijk nog vaak interventies toegepast die niet 

wetenschappelijk bewezen zijn. Anderzijds is het ook van belang dat onderzoekers 

zich richten op vragen uit de praktijk. De samenwerking tussen onderzoek en praktijk 

is daarbij van groot belang. NEJA sprak ons aan omdat het een netwerk is  dat staat 

voor het verbinden van praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid in het jeugddomein. 

Vanuit onze opleiding moesten wij een meeloopdag organiseren en wij stuurden dus 

een E-mail naar de coördinator van NEJA, Germie van den Berg, omdat zij eerder 

een hoorcollege had gegeven voor het vak Beleid en Organisatie. Op 19 april 2016 

hebben wij toen een dag meegelopen met Germie.  

S’ochtends mochten wij mee naar de instelling Lijn5 waar Germie een gesprek 

zou hebben over het lid worden van Lijn5 bij NEJA. Voor ons was het interessant om 

mee te maken hoe een kennismakingsgesprek gaat en omdat Germie uitgebreid 

uitlegde aan Lijn5 wat de werkzaamheden zijn van NEJA leerden wij hier ook meer 

over. Hierna hebben wij de middag doorgebracht bij de afdeling Jeugd bij de 

Gemeente Amsterdam en woonden wij samen met Germie een afdelingsoverleg bij. 

Bij dit afdelingsoverleg werden resultaten gepresenteerd van onder andere de 

nieuwe Ouder en Kindteams van Amsterdam.       Wij 

hebben bij onze meeloopdag veel geleerd over de werkzaamheden van het NEJA 

maar leerden ook over de werkzaamheden van beleidsmedewerkers van de 

gemeente Amsterdam. Wij zouden een meeloopdag bij NEJA zeker aanraden bij 

andere studenten! 

 

Tane Nieuweboer en Nienke Boere 

 

Meeloopdag NJI 28-04-2016 

Donderdag 28 april jongsleden mochten wij een dag meelopen op het NJI. We 

kregen vanuit de Universiteit van Amsterdam de opdracht om mee te lopen bij een 

organisatie-instelling die wij interessant vinden en waarvan wij graag zouden willen 

weten hoe het in de dagelijkse praktijk er aan toe gaat en welke werkzaamheden er 

worden verricht.   
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Wat leuk is aan het NJI is dat het een brug vormt tussen de praktijk en de 

wetenschap. We hebben interessante meetings mogen bijwonen over onder andere 

evidence based practice (EBP) en kosteneffectiviteit. Tijdens deze meeloopdag 

werden wij begeleid door Germie van den Berg. Zij heeft ons met open armen 

ontvangen en gaf ons alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook hebben we 

interessante gesprekken gevoerd met haar, waardoor we meer te weten zijn 

gekomen over haar werk, wat heel interessant is.  

Al met al, was het een enerverende en leerzame dag die ons inzicht heeft gegeven 

van het werk dat bij het NJI verricht wordt. Wij willen Germie graag bedanken voor 

deze leuke dag. 

 

Charlotte Marks, Bilge Ocal & Fleur Verdel 

 


