
 
 

Programma Amstelrondedag 21 maart 2018 
 
Inschrijving via: www.amstelronde.nl  
 
8:15u - 8.45u Inloop en ontvangst  
8:45u - 9.15u Opening  
 
9.15u  Plenaire lezing 
 
Lezing ‘Hecht Echt’ over het belang van het hechtingsproces  
door Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut, zie ook www.stevenpont.nl  
 

Steeds meer onderzoek wijst uit dat de hechting van een kind aan zijn of haar ouders én aan andere 

belangrijke volwassenen belangrijk is voor de verdere psychische en sociale ontwikkeling van dat 

kind. Maar wat betekent dat voor het onderwijs? Speelt hechting daar ook nog een rol? Of hoort het 

hechtingsverhaal alleen bij de hele kleintjes (nu alvast een antwoord op die vraag? Nee, het hoort 

níet alleen bij de hele kleintjes....). Tijdens deze bijeenkomst legt oud-onderwijzer, 

ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont uit hoe het hechtingsproces in zijn werk 

gaat en elke dag in de klas een belangrijke rol speelt. We gaan dus op onderzoek naar de manieren 

waarop kinderen zich hechten en wat daarbij de rol van de leraar is.  

 

 
 
 
10:15 - 10:30u Koffiepauze en wisseltijd  
 
10.30 - 11.30u Workshopronde 1  
10.30 - 12.15u Verdiepingsworkshops 
 
 

 
  

http://www.amstelronde-aanmelden.nl/overzicht/aanmelden-amstelrondedag.php
http://www.stevenpont.nl/


 
 
Workshop 1 ‘We hebben iedereen nodig!’ 
door Ellen Emonds, werkzaam voor het Nivoz en in 2012 gekozen tot Leraar van het Jaar in het 
basisonderwijs, lees meer op nivoz.nl/medewerker/ellen-emonds  
 
Wat als je zou geloven dat ieder kind er elke dag het beste van probeert te maken? 
En dat er geen kind naar school komt met de bedoeling het zichzelf, jou of de groep lastig te maken? 
In het huidige onderwijs zijn de uitdagingen voor de leraar groot. Misschien wel groter dan ooit. 
Meer kinderen met een bijzondere begeleidingsbehoefte, grotere groepen, maatschappelijke druk. 
Een antwoord op die uitdaging vraagt een nieuw perspectief waarin de leraar er niet alleen voor 
staat. Hoe laten we de kinderen zo snel en veel mogelijk zélf doen wat ze zélf kunnen? Dat vraagt om 
een omgeving, een aanbod en bovendien een leerkrachtstijl die kansen op betrokkenheid en 
welbevinden vergroot, zodat alle kinderen (nóg meer) mee gaan doen in de groep en leraar en 
leerling elkaars steunbron worden. 
 

Workshop 2 ‘Persoonlijk leiderschap voor intern begeleiders’ 
door Chan-Mi Janssen, adviseur en interim IB expert bij OnderwijsAdvies. Chan-Mi adviseert directies, 
IB-ers en leraren in hun vragen over beleid, zorgstructuur en de invulling van de nieuwe IB-rol. 
 

Intern begeleiders krijgen steeds meer vragen richting een middenmanagementfunctie. Dit heeft 
invloed op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden. Wat vraagt dit van jou? 
Welke competenties zijn dan nodig? Hoe communiceer je? Welke eigenschappen/competenties bezit 
je die ondersteunend zijn en wat werkt belemmerend? Wat drijft je in je werk?  
Al deze vragen helpen om meer inzicht te krijgen in hoe jij tegen je rol als IB-er aan kijkt. Een 
verdiepende stap kan zijn om een ‘BOL-plan’ te maken voor jezelf: wat wil je Behouden, wat wil je 
Ontwikkelen en wat wil je Loslaten? 
In deze workshop krijg jij inzicht in de verander(en)de rol van de intern begeleider anno nu.  
 
Workshop 3 ‘Kansen voor alle kinderen!’ 
door Jelly Lindeboom en Leonora van Os, onderwijsspecialisten van Amstelronde 
 

Eén van de ambities van Amstelronde is om alle kinderen binnen ons samenwerkingsverband een 
vorm van onderwijs te bieden. ‘Leraren voor de klas, professionals in de school en binnen het 
samenwerkingsverband proberen dit ook te realiseren voor kinderen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee.  
In deze workshop geven we een handreiking en enkele ruggensteunen om ook succes te realiseren in 
situaties waarin dat niet vanzelf spreekt. Hoe kan je samen met collega’s, ouders en andere 
betrokkenen elkaar vinden, begrijpen en tot samenwerking komen? Praktisch, doelgericht en 
gebaseerd op jouw situatie. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar jullie good-practice! 
 
Workshop 4 ‘Hoogbegaafdheid en gedrag: dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder’ 
door Jet Eiling, leraar en zorgcoördinator bij de School of Understanding 
 
Onderpresteren, fixed mindset, ongezond perfectionisme, faalangst, disharmonisch profiel…Allemaal 
zaken die veel voorkomen bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Allemaal zaken die ook mee kunnen 
spelen in de manier waarop deze leerlingen het onderwijs beleven, en hun gedrag en sociale 
interactie in de klas beïnvloeden. Hoe krijg je hier grip op? Wat is de beste aanpak voor elk kind? In 
deze workshop krijg je praktische handvatten die je in de klas kan toepassen.  
 

http://nivoz.nl/medewerker/ellen-emonds/


 
 
10.30 - 12.15u Verdiepingsworkshops 
 
Verdiepingsworkshop 1 ‘Volg je hart, gebruik je verstand: onderwijs kan echt anders, beter en met 
veel plezier’ 
door Ton van Rijn innovator, inspirator en ondersteuner bij Nivoz  
 
“Ik stond altijd met mijn voeten in de klei en heb in zijn periode Wittering.nl geleerd theorie en 
praktijk met elkaar te verbinden. Daar ga ik nu met behulp van Nivoz en werken in scholen, die echt 
willen kantelen gewoon mee door. Wekelijks zie ik wat er dan met kinderen gebeurt als leraren aan 
de slag gaan. 
Kinderen hebben mij geleerd wat wij voor hen kunnen betekenen, zodat zij aan de bak kunnen. Dat is 
zeer begrijpelijk en jullie weten het eigenlijk wel, maar wat is er echt nodig om het te realiseren. Wat 
horen wij te doen, zodat zij kunnen ontwikkelen. Welke rollen spelen eigenaarschap, autonomie, 
leeromgeving en tenslotte: Welke pedagogiek is nodig? Zelf noem ik dat: “Kinderen leren, wij voeden 
op!” 
 

Verdiepingsworkshop 2 ‘Ouders hoeven niet tevreden te zijn’ 
door Peter de Vries, principal consultant bij CPS 
 

Met sommige ouders kun je lezen en schrijven, andere ouders kunnen het je lastig maken. Een aantal 
ouders gaan zelfs zover dat ze een advocaat inschakelen omdat ze het niet eens zijn met de beslissing 
van de school. Bovendien – zo melden sommige professionals – wil je ouders goed betrekken bij de 
ontwikkeling van hun kind, dan kost dat extra tijd en waar haal je die vandaan? 
 
Laat je inspireren door Ouderbetrokkenheid 3.0, een manier van denken die je helpt om een goede 
samenwerking met ouders te realiseren waar kinderen beter van worden. Ouderbetrokkenheid 3.0 
helpt je bovendien zo samen te werken met ouders dat je het tijd en energie oplevert! Wanneer elke 
professional en ouder Ouderbetrokkenheid 3.0 consequent omzet in doen, dan begrijpen zij elkaar. 
Ze zullen gaan herkennen waar hun belangen overeenkomen en waar ze elkaar versterken in het 
vormgeven van een optimale ontwikkeling voor elk kind. 
 
11.45 - 12.45u Workshopronde 2  
 

Workshop 5 ‘Hoogbegaafdheid en gedrag: dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder’ 
door Jet Eiling, leraar en zorgcoördinator bij de School of Understanding 
 
Onderpresteren, fixed mindset, ongezond perfectionisme, faalangst, disharmonisch profiel…Allemaal 
zaken die veel voorkomen bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Allemaal zaken die ook mee kunnen 
spelen in de manier waarop deze leerlingen het onderwijs beleven, en hun gedrag en sociale 
interactie in de klas beïnvloeden. Hoe krijg je hier grip op? Wat is de beste aanpak voor elk kind? In 
deze workshop krijg je praktische handvatten die je in de klas kan toepassen.  
 
  

https://webmail.onderwijsadvies.nl/owa/redir.aspx?C=0ku74z8r3tW_QGlUgQcVqPBuYRKe1Gd4Jg1bJVlo-bW31v-n6GvVCA..&URL=http%3a%2f%2fwittering.nl


 
 
Workshop 6 ‘Persoonlijk leiderschap voor intern begeleiders’ 
door Chan-Mi Janssen, adviseur en interim IB expert bij OnderwijsAdvies. Chan-Mi adviseert directies, 
IB-ers en leraren in hun vragen over beleid, zorgstructuur en de invulling van de nieuwe IB-rol. 
 

Intern begeleiders krijgen steeds meer vragen richting een middenmanagementfunctie. Dit heeft 
invloed op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden. Wat vraagt dit van jou? 
Welke competenties zijn dan nodig? Hoe communiceer je? Welke eigenschappen/competenties bezit 
je die ondersteunend zijn en wat werkt belemmerend? Wat drijft je in je werk?  
Al deze vragen helpen om meer inzicht te krijgen in hoe jij tegen je rol als IB-er aan kijkt. Een 
verdiepende stap kan zijn om een ‘BOL-plan’ te maken voor jezelf: wat wil je Behouden, wat wil je 
Ontwikkelen en wat wil je Loslaten? 
In deze workshop krijg jij inzicht in de verander(en)de rol van de intern begeleider anno nu.  
 
Workshop 7 ‘Kansen voor alle kinderen! 
door Jelly Lindeboom en Leonora van Os, onderwijsspecialisten van Amstelronde 
 

Eén van de ambities van Amstelronde is om alle kinderen binnen ons samenwerkingsverband een 
vorm van onderwijs te bieden. ‘Leraren voor de klas, professionals in de school en binnen het 
samenwerkingsverband proberen dit ook te realiseren voor kinderen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee.  
In deze workshop geven we een handreiking en enkele ruggensteunen om ook succes te realiseren in 
situaties waarin dat niet vanzelf spreekt. Hoe kan je samen met collega’s, ouders en andere 
betrokkenen elkaar vinden, begrijpen en tot samenwerking komen? Praktisch, doelgericht en 
gebaseerd op jouw situatie. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar jullie good-practice! 
 
Workshop 8 Practicum eigenaarschap 
‘Een werkbijeenkomst over eigenaarschap in relatie tot passend onderwijs’  
door Martijn Zaal, interventiekundige/directeur begeleiding passend onderwijs en Dirk Bosch, 
schooldirecteur so en vso 

 
In de zoektocht naar het organiseren en bieden van passend onderwijs wordt er veel gevraagd van 

professionals. Complexe vraagstukken vragen immers geen eenvoudige oplossingen.  

Eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en zelforganisatie lijken uitkomst te bieden bij het zoeken en 

vinden van een oplossing.  Maar wat betekenen deze begrippen voor onze professionele attitude?  

In deze interactieve workshop onderzoek je met collega’s hoe je deze begrippen in de praktijk inhoud 

en vorm kunt geven. Martijn Zaal en Dirk Bosch hebben jarenlange praktijkervaring in het 

organiseren van passend onderwijs. Deze kennis vormt het fundament van het practicum. 

 
12.45 - 13.30u Lunchpauze 
 
13.30 - 14.30u  Plenaire lezing 
 
  



 
 
Lezing ‘Werken aan eigenaarschap, die van jezelf én van anderen!’  
door Annemarie Mars, veranderkundig adviseur zie www.forachange.nl  
 
In haar interactieve lezing gaat Annemarie Mars met ons op zoek naar antwoorden op de vraag: ‘Hoe 
werk je aan eigenaarschap?’ Want er zijn geen vaste antwoorden die altijd werken. Wat in de ene 
situatie goed uitpakt, kan in de andere juist schade toebrengen. De kunst is om antwoorden te 
vinden die bij je eigen situatie passen. Annemarie reikt drie ‘schijnwerpers’ aan waarmee we onze 
praktijk kunnen belichten. Zo wordt duidelijk welk houvast je hebt om in een complexe en 
voortdurend veranderende wereld aan eigenaarschap te werken - van anderen én van jezelf. 
Bijkomende voordeel van de schijnwerpers is dat we zo als Amstelronde een gemeenschappelijke 
taal aangereikt krijgen om met elkaar het gesprek over eigenaarschap en verandering effectief te 
voeren. 
 
Over Annemarie 
Annemarie Mars werkt met haar bedrijf For a change als veranderkundig 
adviseur. Ze helpt organisaties in (o.a.) het onderwijs, de zakelijke en 
financiële dienstverlening en zorg en welzijn al meer dan 25 jaar met het laten 
slagen van verandering. Annemarie is auteur van onder meer ‘Hoe krijg je ze 
mee? (herziene editie 2016, Gidsprijs), Jongleren met loyaliteiten (2010, 
nominatie Boek van het jaarprijs van de orde van Organisatieadviseurs) en Vat 
op verandering (2016). Ook schrijft ze al sinds 2011 een veelgelezen blog over 
leiderschap bij verandering.  
 
14.30 - 14.45u Wisseltijd 
 
14.45  - 16.00u Workshopronde 3  
14.45  - 16.15u Verdiepingsworkshops 
 
Workshop 9 ‘Met formatieve assessment groeit het eigenaarschap van leerlingen en wordt leren 
leuk!’  
door Hanneke van der Geest, gecertificeerd trainer leren zichtbaar maken bij OnderwijsAdvies 
 

We weten dat leerlingen de beste resultaten behalen als ze niet leren voor een beoordeling, maar als 

voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun 

eigen leerproces. De vraag is alleen: hoe krijg je leerlingen zover? Door bewuster formatieve 

assessment in te zetten! 

In deze workshop wordt uitgewerkt wat het begrip formatieve assessment inhoudt. U leert hoe 

belangrijk het is met medeleerlingen of met de leraar voortdurend het leerproces te volgen en te 

verbeteren. Begrippen als effectieve feedback, metacognitie en doorzettingsvermogen nemen hierbij 

een belangrijke plaats in. Hierdoor wordt het leren leuker en de betrokkenheid groter.  

De deelnemers gaan naar huis met enkele praktische voorbeelden en ideeën die direct in de klas 

kunnen worden toegepast. 

  

http://www.forachange.nl/


 
 
Workshop 10 ‘Wat is er mis met dit kind!?’ 
door Erik van der Beek en Sabine Bataille van de Cirkel der Wijzen/ www.cirkelderwijzen.nl  
  

Een kind dat ligt te schreeuwen op de grond. Een kind dat wel heel stil is of altijd moe. Daar moet iets 

mis mee zijn. Of vraagt het hele andere dingen van ons?  

In deze workshop verken je hoe jij jouw wijsheid aan kunt spreken door met liefde, waardering en 

vertrouwen naar het kind, de ouders en jezelf te kijken. Wij zijn benieuwd wat jij dan ervaart en gaat 

doen.  

Workshop 11 ‘Kansrijk begeleiden van leerlingen met autisme’  
door Astrid Müller, onderwijsspecialist van Amstelronde en docent Seminarium voor 
Orthopedagogiek bij Hogeschool Utrecht 
 
Boos en overstuur kwam Miguel voor de zomervakantie thuis van school. Een moeder had in de klas 
geholpen met het oefenen van de musical. “Het was anders dan anders”, vertelde Miguel aan zijn 
moeder. “Zij praatte ook over thuis en andere dingen. Maar daar heb ik toch niets aan? Ik kwam daar 
om de musical te oefenen. Nu doe ik niet mee”. (Trouw, 2009) 
 
Kinderen met autisme verwerken de informatie die via de zintuigen binnenkomt op een eigen 
manier. Miguel heeft in bovenstaande situatie moeite met het begrijpen en het betekenis geven aan 
de situatie die hij waarneemt en reageert hierop met voor zijn leraar moeilijk verstaanbaar gedrag: 
“Nu doe ik niet mee”.  
Binnen het Passend Onderwijs krijgt de leraar steeds vaker te maken met leerlingen die een 
classificatie autisme spectrum stoornis (ASS) hebben. Er bestaan grote verschillen in symptomen en 
gedragingen tussen leerlingen met dezelfde diagnose. Dit maakt het voor de leraar extra complex om 
de manier waarop deze leerlingen denken, leren en handelen te begrijpen en hier een passende 
begeleiding op af te stemmen. Leraren geven dikwijls aan zich handelingsverlegen te voelen. 
 
In deze workshop wordt opnieuw bevestigd dat een betrokken leraar van groot belang is in de rol 
van change agent. Aan de hand van casuïstiek maakt de deelnemer kennis met het Socioschema van 
Delfos binnen de context van een autisme vriendelijke school, waarbij ieder kind er toe doet. 
 
Workshop 12 ‘Met z’n drieën door één deur. Past dat?’ 
door Natascha van Duyvenbode, ambulant hulpverlener bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp 

 
Er wordt veel gesproken over het belang van een prettige driehoek ouder- leerkracht- leerling. We 
werken allemaal vanuit talenten, krachten en kansen. Toch is het weleens ingewikkeld om met z’n 
allen door één deur te kunnen. Hoe kunnen we de verbinding houden wanneer het spannend wordt 
en we misschien iets anders zien of denken dan de ander.  
Op een interactieve manier gaan we ervaren hoe het is als je ‘er midden in’ zit, of juist buiten staat. 
Hoe dichtbij school wil je eventuele hulpverlening hebben en wat als iemand het probleem niet ziet? 
Kom en ervaar.  
 
14.45 - 16.15u Verdiepingsworkshops 
 

  

http://www.cirkelderwijzen.nl/


 
 
Verdiepingsworkshop 3 ‘Welke volgende stappen maak jij als veranderaar?’ 
door Annemarie Mars, veranderkundig adviseur, zie www.forachange.nl 
 
In deze workshop gebruiken we de drie schijnwerpers uit de lezing van Annemarie om in kleine 
groepen te reflecteren op de uitdagende situaties van de deelnemers. Zo kun je ervaren hoe de 
schijnwerpers je kunnen helpen om je in de dagelijkse hectiek snel te bezinnen over wat je als 
veranderaar te doen staat, en krijgen de deelnemers die hun situatie inbrengen concrete inzichten 
mee om in hun eigen praktijk direct volgende stappen te maken.   
 

Verdiepingsworkshop 4 ‘Help! Een nieuwkomer op onze school!’ 
door Simone Rossing, adviseur bij SimRos Training & Advies 
 

Steeds meer nieuwkomers stromen het reguliere onderwijs in. Hoewel de meeste nieuwkomers eerst 
circa een jaar intensief taalonderwijs gevolgd hebben in een speciale taalklas, zorgt dit voor de 
nodige uitdagingen: hoe sluit je in de groep goed aan op wat ze geleerd hebben en kun je ze zoveel 
mogelijk op niveau mee laten doen met de klas? 
Hoe geef je de nieuwkomersleerling een goede en veilige plek in de klas en op je school? Wat 
moeten leraren daarvoor weten en kunnen? Wat is de rol van de IB-er en de schooldirecteur? Welke 
partners van buiten de school kunnen je verder op weg helpen? Wat kun je van de ouders 
verwachten? 
In deze workshop verkennen we wat het betekent om vanuit de kernbegrippen vertrouwen, 
solidariteit en verbinding het vervolgonderwijs aan nieuwkomers vorm te geven op jouw school. 
Deze workshop richt zich op directeuren en IB-ers, maar ook leraren zijn van harte welkom! 
 
Verdiepingsworkshop 5 ‘Kunnen meer en hoogbegaafde leerlingen op u rekenen?’ 
door Conny Bodin, begaafden- en rekenspecialist bij OnderwijsAdvies  
 
Het onderwerp Rekenen gerelateerd aan excellente leerlingen is een actueel onderwerp. Het blijkt 
dat  Nederland internationaal minder goed scoort bij rekenen, onder andere omdat we te weinig uit 
de potentie van sterke leerlingen halen. In het onlangs verschenen boek Sterke rekenaars wordt daar 
veel aandacht aan gegeven: https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1401/alle-
boeken/48078/sterke-rekenaars.Daarnaast is de doelen- en vaardighedenlijst SLO die gemaakt is met 
oog op excellente leerlingen is in 2017 vernieuwd. Ook in nieuwe boek over Expliciete Directe 
Instructie (2017) is aandacht voor instructie aan sterke leerlingen (en waarschuwing dat ze te weinig 
leren als voor hen geen aparte doelen worden geformuleerd).  
 
Wat kun je meer en hoogbegaafden leerlingen bieden als leerkracht op het gebied van rekenen?  
Hoe stemt je de rekenles af op de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen?  
 
Na een nadere verkenning van de context en een korte introductie over mogelijke 
onderwijsbehoeften van rekentalenten gaan we in op het stellen van en het werken aan doelen met 
deze leerlingen. Het gaat zowel om doelen die rechtstreeks betrekking hebben op rekenen 
(waaronder automatiseren) als om bredere ontwikkelingsdoelen waaraan gewerkt kan worden 
tijdens de rekenles. Daarbij komt aan de orde hoe je er voor kunt zorgen dat deze leerlingen zich 
verbonden blijven voelen met de groep. Tijdens de bijeenkomst gaat ieder aan de slag met een casus 
of een eigen leerling.  
 
16.15 - 17.00u  Afsluiting van de dag met een borrel 

http://www.forachange.nl/
https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1401/alle-boeken/48078/sterke-rekenaars
https://www.cps.nl/publicaties-uitgeverij/1401/alle-boeken/48078/sterke-rekenaars

