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Amstelrondedag 2017 
´Elkaar inspireren en samen leren´ 
Het motto van de Amstelrondedag 2017. Dat is precies wat er de hele dag door velen vol 
overgave is gedaan. Tijdens het openingswoord drukten Esther Mouwe van Onderwijsadvies 
en Joost van Caam van Amstelronde de aanwezigen nog op het hart om deze dag te gaan 
omdenken; verbinden, delen, samen te leren en inspireren met hart en hoofd! Dat gebeurde 
vol enthousiasme. 

 

 
 

 
 

Betsy van de Grift beet het spits af en had de zaal direct in 
haar greep. Ze nam de aanwezigen mee in een passievol 
verhaal over de ontwikkeling van het kinderbrein. De 
oorzaken van verandering van gedrag en het belang van een 
rijke leeromgeving. Hoe de neuropsychologie een rol kan 
spelen bij opvoeding en ontwikkelingsstimulering. Een helder 
verhaal vol grappige voorbeelden. 

 

 

Daarna waren er diverse 
workshops. Bijvoorbeeld 
‘Lesgeven aan getraumatiseerde 
kinderen’ door Jelly Lindeboom 
en Leonora van Os. Zij lieten 
zien welk effect een trauma kan 
hebben op de ontwikkeling en 
het gedrag van kinderen. Hoe 
toxic stress leidt tot 
overbelasting. Elk trauma is 
anders en kinderen uiten zich 
verschillend. Er is dus altijd een 
individuele aanpak nodig, 
waarbij het belangrijk is om 
verwachtingen te bespreken. 
Een fijne en praktische 
workshop die de deelnemers 
tips gaf voor het vergroten van 
het gevoel van veiligheid van 
deze kinderen.  
 



 

 

 

Bij ‘De ruimte voor jou!’ 
vertelde Lide van Bemmel, 
directeur van de Bekemaschool 
over de bijzondere manier van 
werken op hun school. Hier 
krijgen kinderen echt de ruimte 
die bij ze past! Leerlingen 
starten elke dag in hun eigen 
‘basecamp’ en krijgen hier de 
instructie die ze nodig hebben. 
Daarna verspreiden ze zich 
over het leerplein en kunnen 
de leerlingen de leerstof 
verwerken op de manier die bij 
hun eigen leerstijl past. Zo 
leren kinderen hoe ze het beste 
kunnen leren. Hoe mooi is dat! 

Frans Wijngaarden neemt de aanwezigen vertellend, 
zingend, en spelend op zijn gitaar mee langs de lijn van het 
leven. Onderweg stelt hij eigenaarschap ter discussie en 
laat hij de mensen in de zaal met elkaar praten over hoe je 
passie aan mooie resultaten verbindt, wat jij kunt doen om 
iets in je werk beter te maken, welke stappen je daarvoor 
moet zetten en wanneer je dat gaat doen. Zo wordt delen 
en van elkaar leren wel heel concreet. 

 

Lunchen aan de 
overkant bij Il Caffe, 
alle ruimte en tijd 
om kennis te maken, 
uit te wisselen of 
gewoon even 
ontspannen.. 



 

 

Tijdens de workshop ‘De 
trein van boos naar 
middel, niets is wat het 
lijkt’, lieten Wilma 
Schoenmaker, intern 
begeleider van de 
Wegwijzer en Mark van 
Leeuwen, directeur van 
de Zuidooster, de 
deelnemers ervaren wat 
het effect kan zijn van 
‘met een andere bril op’ 
naar een situatie kijken. 
Juist bij conflicten en 
meningsverschillen kun 
je zo de angel eruit 
halen. Deelnemer: 
“Sommige dingen weet 
je wel, maar het is goed 
om er bewust bij stil te 
staan en concreet te 
ervaren in deze 
workshop!” 
 

‘Hoogbegaafde 
leerlingen, hoe zien die 
er uit?’ Ingrid Moespot, 
hoogbegaafdheid-
specialist bij de 
Vuurvogel bespreekt met 
de deelnemers de 
verschillende gezichten 
van hoogbegaafdheid. Er 
ontstaat direct een 
geanimeerde discussie 
over diverse 
praktijkvoorbeelden. Is 
dit nu wel of niet 
hoogbegaafd? En welke 
behoeftes hebben 
hoogbegaafde 
leerlingen? 

 

Petra de Kock, adviseur 
passend onderwijs bij 
expertisecentrum Orion 
geeft in haar workshop 
‘Werk in/aan uitvoering’ 
een korte inleiding over 
executieve functies en 
de rol die ze spelen. 
Vervolgens gaan de 
deelnemers in groepjes 
zelf praktische 
oplossingen bedenken 
voor verschillende 
situaties in de klas. Hier 
wordt veel kennis en 
ervaring uitgewisseld en 
samen naar oplossingen 
gezocht. 
 



     
 

 

 
 
 
 

Laura van Rossen 
zet haar 
deelnemers zelf 
aan het werk met 
apps en 
applicaties in de 
workshop ‘ICT 
maakt het 
mogelijk om op 
eigen niveau te 
werken!’ 
Deelnemer: “Leuk 
om hier zelf een 
keer mee te 
kunnen 
experimenteren!” 

 

Café de 
Vluchtheuvel
…. in gesprek 
met Simon 
Steen, 
vicevoorzitter 
van de Raad 
van Toezicht 
van 
Amstelronde 

 

De dag wordt afgesloten met het speciaal voor deze dag, 
door Frank Roëll geschreven en gespeelde, 
Amstelrondelied! 
 
Een mooi gezamenlijk einde van een inspirerende dag! 



Wat vonden jullie van de Amstelrondedag? 
 
Op de dag zelf hebben we hele leuke en aardige reacties ontvangen. Daarnaast hadden 
we gevraagd om op de spiegels en posters in de workshopruimtes een reflectie achter te 
laten en hebben 88 deelnemers van de gelegenheid gebruikgemaakt om via het digitale 
evaluatieformulier hun feedback op de dag te geven. 
Jullie beoordeelden de dag met een cijfergemiddelde van 7,6. Absolute uitschieter naar 
boven was de 1e plenaire lezing van Betsy van der Grift. Zij zorgde voor een krachtige start 
van de dag. De workshops en verdiepingssessies zijn voldoende tot zeer goed beoordeeld 
en het Amstelrondelied van Frank Roëll bezorgde de dag een heel mooie gezamenlijke 
afsluiting. 
De feedback zal gebruikt worden voor de Amstelrondedag 2018. We zullen opnieuw ons 
best doen om een programma samen te stellen dat voldoende aansluit bij ieders leerstijl 
en ontwikkelwens maar bovenal om elkaar minimaal één keer per jaar te ontmoeten. 
Mocht je komend jaar willen helpen met de organisatie of een workshop willen verzorgen 
dan kun je dat aangeven bij Joost van Caam: J.vancaam@amstelronde.nl 
 

‘Als iets niet lukt heb je niet gefaald maar geleerd’ 
 

 
 

Evaluatie (basis) ondersteuning op de basisscholen 
Van ‘schoolfoto’s’ naar een eindrapport. 
Het afgelopen halfjaar heeft Eduquality het samenwerkingsverband en alle basisscholen 
bijgestaan met het in beeld brengen van de ondersteuning op de basisscholen. We hebben 
in 2014 afgesproken dat alle scholen een ‘smalle ondersteuningsschool’ zouden worden. Een 
ondersteuningsniveau waarbij voor bijna alle leerlingen en alle leerkrachten passende hulp 
en ondersteuning beschikbaar zou zijn. In de voorbereiding kwamen we gezamenlijk al tot 
de conclusie dat de kwalificatie ‘smalle ondersteuningsschool’ niet de hele lading dekte. Het 
gaf een goed beeld van wat scholen te bieden hadden maar onvoldoende hoe de 
ondersteuning en hulp werd georganiseerd of ingezet. 
De centrale vraag werd dus hoe de scholen hulp en ondersteuning organiseren, waar ze 
goed in waren en waar nog een uitdaging lag. 
 
Als meest bevorderende factoren om passend onderwijs te bieden gaven de scholen de 
volgende reacties:  

 Door ‘extra handen’ te organiseren, bijvoorbeeld meer uren intern begeleider, extra 
inzet van leerkrachten en/of klassenassistenten. 

 Door een basishouding aan te nemen dat alle leerlingen welkom zijn, dat er 
verschillen mogen zijn en dat de leerkracht inspeelt op deze verschillen al dan niet 
bijgestaan door specialisten. 

 Door veel aandacht te hebben voor het pedagogisch en didactisch klimaat en de 
gewenste differentiatie op kindniveau. 

 Door de ontwikkeling van leerlingen goed te volgen wordt de 
ondersteuningsbehoefte tijdig gesignaleerd. 

 Door de vele expertise die in de schoolteams aanwezig is, zoals leerkrachten met 
specialisaties op rekenen, taal, hoogbegaafdheid of gedrag. Naast deze 
bevorderende hebben de scholen ook een aantal belemmerende factoren 
aangegeven. Factoren waardoor het heel lastig bleek om passende hulp en 
ondersteuning te organiseren. 
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 Dat ondanks de inzet van extra handen, met name de leerkrachten onvoldoende 
aandacht konden schenken aan ofwel de groep ofwel de individuele leerling met de 
extra instructie of aandachtbehoefte. 

 De samenwerking met de gemeenten verliep de afgelopen jaren stroef voor wat 
betreft de inzet van thuisnabije hulp en zorg. Daardoor moesten leerlingen en 
gezinnen onnodig lang wachten op passende hulpverlening en dat had grote 
gevolgen voor het functioneren van deze kinderen, ouders en leerkrachten. ‘Snel en 
adequaat’ zoals vastgelegd in het Ondersteuningsplan bleek niet altijd realistisch. 

 Kinderen met opvallend en moeilijk hanteerbaar gedrag zorgden voor veel onrust in 
de groep en bij de leerkrachten en intern begeleiders. Het was erg ingewikkeld om 
een passend ondersteuningsaanbod te organiseren dat praktisch uitvoerbaar was. 

 Ondanks de toegenomen specialisatie binnen de schoolteams was ontbrekende 
expertise ook een belangrijke factor waardoor het bieden van passende 
ondersteuning lastig was. Met name op het gebied van agressief gedrag 
voortkomend uit onvermogen en psychische problemen. 

 Een aantal scholen gaf aan dat ‘het schoolmodel’ hen niet de mogelijkheid heeft 
geboden om meer regie over en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de ondersteuning te nemen. Zij hadden geen zicht op de beschikbare 
middelen en vroegen zich af waar die gebleven waren. 
 

Samengevat mogen we stellen dat de meeste scholen binnen het samenwerkingsverband 
heel goed in staat zijn gebleken om passend onderwijs te bieden en dat de ingezette koers 
de ruimte moet krijgen. De komende jaren zal de aandacht vooral uit moeten gaan naar de 
samenwerking met de gemeenten, het versterken van de ondersteuning voor kinderen met 
moeilijk gedrag en hun leerkrachten en de scholen faciliteren bij het organiseren van 
passende ondersteuning door ze inzicht te geven in de beschikbare middelen. 
 
 

Op weg naar een Nieuw Ondersteuningsplan 2018-2022 
We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van het nieuwe ondersteuningsplan. Dat 
doen we als samenwerkingsverband met elkaar. Daarvoor gebruiken we de reguliere 
overleggen, zoals de kernoverleggen, OPR vergaderingen, directieochtenden en overleggen 
met de vier gemeenten. We willen daarnaast ook andere belanghebbenden en 
geïnteresseerden een podium geven. Het samenwerkingsverband zal daarom een aantal 
inspraakavonden of klankbordsessies gaan organiseren. Openbare bijeenkomsten waar 
ouders, (G)MR leden, klassenassistenten, leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders, 
hulpverleners van harte welkom zijn om mee te denken en praten. 
Op de website zullen we de data en onderwerpen bekend maken en we zullen de scholen 
steeds een aankondiging/uitnodiging versturen. Medio juni-juli zal een eerste ronde 
klankbordsessies plaatsvinden. 


