
 
 

AMSTELRONDEDAG  2017 
 

21 Maart van 8:30 tot 16:00u 
Universiteitstheater De Griffioen 

Uilenstede 106, 1183 Amstelveen, tel. 020 598 5100 
 

‘elkaar inspireren en samen leren’ 
 
Dit keer is de jaarlijkse studiedag van Amstelronde een hele dag. Een dag van leren, inspireren en 
ontmoeten. De kernbegrippen die terugkomen in het programma zijn: hoofd, hart en verbinding. We 
behandelen het brein, meervoudige intelligentie, hoogbegaafdheid, meertaligheid, 
talentontwikkeling, traumaverwerking, anders zijn, executieve functies, gepersonaliseerd en adaptief 
onderwijs, leren zichtbaar maken, leiderschap & eigenaarschap en oplossingsgericht werken volgens 
de methodiek van de Trein… 
We zijn ontzettend blij met dit brede en boeiende aanbod en de keuze voor verschillende 
werkvormen en hopen natuurlijk op een grote belangstelling te kunnen rekenen! 
 
Namens het organisatieteam, 
Esther Mouwe, programmamanager Onderwijsadvies 
Joost van Caam, bestuurder Amstelronde 
 
 

“Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar geleerd” 
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 [AANMELDEN] 
 

Programma Amstelrondedag 21 maart 2017. 
 
8:00 - 8:30 Inloop en ontvangst  
8:30  Opening  
 
8:45  Plenaire lezing 
 
Breinleren bij kinderen: ervaren, ontdekken en leren! 
Betsy van der Grift, jonge kind specialist, onderzoeker en publicist. 
De neurowetenschap leert ons steeds meer over de manier waarop jonge kinderen leren. Hun brein 
is nog lang niet af: ze hebben leerervaringen nodig om de ontwikkeling er van te stimuleren. 
 
Jonge Kind specialist Betsy van de Grift schreef vier breinboeken, ‘Kinderkoppie’, over de 
breinontwikkeling, ‘Peuteren en Kleuteren’, over het breinleren van jonge kinderen en in 2016 ‘De 
Lastige Kleuter’, over gedragsproblemen. In november 2016 wordt ‘Jongensbrein/Meisjesbrein’ 
gepubliceerd, over de verschillen tussen jongens en meisjes. 
Over deze boeken is Betsy een veelgevraagd spreker, voor ouders en voor professionals in 
kinderopvang en het primair onderwijs.  
“We weten best dat je een baby niet kunt leren fietsen. Of rekenen. Maar taal bijvoorbeeld, leer je 
dat al bij een baby aan? Wat kunnen ze al wel leren?  
Klopt het dat voor sommige functies er een gevoelige periode is? En worden peuters intelligenter als 
we hun ontwikkeling goed stimuleren? Waarom kan een peuter zijn gedrag nog niet beheersen? Hoe 
werkt het geheugen van een kleuter? Hoe zelfstandig zijn achtjarigen al en wat is de (pre-
)puberteit?” 
 
Door de toepassing van neurowetenschap op de opvoeding en ontwikkelingsstimulering van jonge 
kinderen leer je je leerlingen beter kennen en begrijpen.  

 
 
10:00 - 10:15 koffiepauze en wisseltijd  
 

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


 
 
10.15 - 11.00  Workshopronde 1 
11.15 - 12.00  Workshopronde 2 
 
 
Workshop W1 ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ 
Jelly Lindeboom en Leonora van Os, Amstelrondespecialisten 
Hoe kun je het gevoel van veiligheid en veerkracht van getraumatiseerde kinderen vergroten? In 
deze workshop laten we je zien welk effect een trauma op de ontwikkeling en het gedrag van 
kinderen kan hebben. Er wordt, naast een klein stukje theorie, vooral ingegaan op hoe je les kan 
geven aan kinderen met een trauma. Daarnaast bieden we handvatten voor het vergroten van het 
gevoel van veiligheid en de veerkracht van deze kinderen. 
 
Workshop W2 ‘Talent-Ontwikkel PersPectief (T-OPP) voor begaafde leerlingen’ 
Jacqueline Fahrner-Verbraeken, onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies  
Welke leerstof kun je begaafde leerlingen structureel aanbieden om hen echt te ’leren leren’ en hen 
zo goed voor te bereiden op de middelbare school?  
Ik geef je handvatten hoe een beredeneerd aanbod voor begaafde leerlingen er uit kan zien dat 
aansluit bij het Handelingsgericht werken. Daarbij maak ik gebruik van het door ons ontwikkelde 
Talent-OPP, waarbij we bespreken welke (aanvullende) informatie nodig is, vanuit welke 
leerbehoeften en kansen je doelstellingen bepaalt en aansluitende passende verrijking zoekt. De 
keuzes worden vastgelegd in een structureel plan.  
Na de workshop ben je op de hoogte van de bouwstenen van een beredeneerd aanbod voor de 20% 
slimste leerlingen op uw school, de zogenaamde excellente leerlingen. Je beseft ook dat sommige 
leerlingen een individuele planmatige aanpak nodig hebben in de vorm van bijvoorbeeld een Talent-
OPP waarvan je de globale opzet kent.   
 
Workshop W3 ´De ruimte voor jou!´ 
Lide van Bemmel, directeur A. Bekemaschool 
Op de A. Bekemaschool geven we ruimte aan de kinderen. Zo kunnen de leerlingen de leerstof 
verwerken op hun eigen manier passend bij hun leerstijl. Op het leerplein is hier genoeg ruimte voor! 
Tijdens het thematisch werken zijn er veel mogelijkheden voor kinderen om op onderzoek uit te 
gaan. In deze workshop neem ik je mee in de aanpak van onze school, onze ervaringen tot dusver en 
onze overtuiging, waarom we doen wat we doen. Echt adaptief onderwijs gebaseerd op 
Vierkeerwijzer ©. Verder zal er vooral ook ruimte zijn voor vragen en jouw mening over hoe je naar 
deze manier van werken kijkt.  
 
 
10.15 - 12.00 Verdiepingsworkshops 
 
 
Verdiepingsworkshop V1 ‘Kijk bij het lesgeven door de ogen van de leerlingen - Leren zichtbaar 
maken’ 
Ilse Marks, senior onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies 
Ben je je bewust van de impact die jij wilt hebben op de ontwikkeling van je leerling? Weet je welke 
impact jouw lesgeven heeft op je leerlingen? Deze kernvragen zijn dankzij professor John Hattie hoog 
op de internationale onderwijsagenda geplaatst. “Kijk bij het lesgeven door de ogen van de leerling, 
en help hen hun eigen leraar te worden” aldus Hattie. Inmiddels zijn al vele scholen met Leren 
zichtbaar maken aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot opmerkelijke resultaten! 



 
 
In deze interactieve verdiepingsworkshop krijg je inzicht in de factoren die de grootste en de minste 
impact hebben op het leren van de leerlingen. En je ontvangt praktische handvatten waarmee je de 
volgende dag de leerlingen kunt gaan motiveren hun eigen leerdoelen te bereiken.  
 
Verdiepingsworkshop V2 ‘ Het ontwikkelen van een groei – mindset’ 
Greetje van Dijk – senior onderwijsadviseur bij Onderwijsadvies, ontwerpster van Surplus 
Het thema van deze dag is ‘elkaar inspireren en samen leren’. In de theorie van Carol Dweck wordt 
inspiratie door successen van anderen genoemd als één van de kenmerken van een op groei gerichte 
mindset. Het ontwikkelen van een groei-mindset is de basis voor talentontwikkeling. Pipi Langkous 
zegt het zo: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan!” Een vaste mindset 
daarentegen kan je behoorlijk dwarszitten. 
De mindsettheorie van Carol Dweck wordt in een interactieve presentatie toegelicht, waarna we 
inzoomen op een aantal leerprincipes die ervoor zorgen dat talenten zich blijven ontwikkelen.  
Op creatieve wijze gaan we vervolgens met deze leerprincipes aan de slag. 
 
12.00 - 12.45 Lunchpauze 
 
12.45 Plenaire lezing 
 
‘Eigenaarschap nemen en ontwikkelen: wat kun jij doen?’ 

Frans Wijngaarden, consultant bij Performance Matters, schrijver, maker 
Hoe verbind je jouw passie aan prachtige resultaten? Hoe neem je eigenaarschap op vanuit jouw rol? 
Hoe maak je jouw eigen leren zichtbaar? Hoe laat je gegeven de wet passend onderwijs je dromen 
leidraad zijn in plaats van je angst? Welke invloed heb jij op de ander laten schitteren en welke 
stappen kun jij morgen zetten? Welke keuzes heb je dan te maken en hoe ga je hier mee om? 
 
Frans Wijngaarden heeft samen met onderzoeksbureau Motivaction het begrip Eigenaar onderzocht 
en heeft er het boek ‘Eigenaarschap, de sleutel tot jouw professionele succes’ over geschreven. Hij 
wordt veel gevraagd om te komen spreken over het onderwerp. Daarnaast heeft hij zich 
gespecialiseerd in het begeleiden en ontwerpen van leerprocessen van leidinggevenden en 
professionals. In drie kwartier neemt hij je op inspirerende wijze mee in de verkenning van 
eigenaarschap als de sleutel jouw professionele succes. 
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13.30 - 13.45 Wisseltijd 
 
13.45 - 14.30 Workshopronde 3  
14.45 - 15.30 Workshopronde 4 
 
Workshop W4 ‘De trein van boos naar middel’ Niets is wat het lijkt. 
Wilma Schoenmaker, intern begeleider de Wegwijzer en Mark van Leeuwen, directeur de 
Zuidooster 
Alles kan opeens veranderen wanneer je een andere bril op zet. Een gewoon meisje kan zo ineens 
een prinses worden en een onopvallende jongen wordt jouw droomprins.. 
Zo is het ook met conflicten en meningsverschillen. Iemand komt boos op je af en je denkt dat je 
weet wat er aan de hand is. Een leerling reageert nukkig en je meent al te weten dat het iets met die 
scheiding van haar ouders te maken heeft. Maar ze had gewoon verloren met knikkeren en is 
helemaal niet nukkig, maar zint op revanche.  
 
De trein van ‘boos naar middel’ is helemaal geen echte trein. Het is een manier om je eigen 
gedachten even opzij te zetten en open te blijven voor verrassingen door oplossingsgericht te werk 
te gaan. 
Laat je in deze workshop verrassen. Niets is wat het lijkt.  
 
Workshop W5 ‘Feedback die leren zichtbaar maakt’  
Hanneke van der Geest, onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies 
Hoog in de lijst met effectgroottes in het onderzoek van John Hattie staat feedback. Wat is effectieve 
feedback, hoe kun je deze geven aan je leerlingen en wat is de invloed van feedback geven op het 
leren van leerlingen? Laat kinderen meepraten en zelf hun doelen bepalen!  
Kinderen weten heel goed welke stappen ze moeten zetten om hun doelen te behalen. Deze 
verantwoordelijkheid maakt dat kinderen groeien in hun vaardigheden en beter in hun vel zitten. 
Neem je een kind serieus dan gaat het ook beter leren, blijkt in de praktijk. En leraren moeten leren 
meer dingen los te laten en met leerlingen in gesprek te gaan… 
Deze workshop gaat over wat effectieve feedback is en hoe je effectieve feedback geeft en ontvangt 
om het leren van de leerlingen zichtbaar te maken en jouw impact op het leren van jouw leerlingen 
te vergroten.  
 
Workshop W6 `Hoogbegaafde leerlingen, hoe zien die eruit?´ 
Ingrid Moespot, hoogbegaafdheidspecialist op de Vuurvogel 
Als je goed kijkt heeft hoogbegaafdheid verschillende gezichten. Je kent ze wel, de leerling die steeds 
weer aan je bureau staat met vragen. Nooit helemaal zeker of het wel goed is wat hij doet en hij wil 
het perfect doen voor de meester… of de leerling die meer onder dan aan de tafel zit… of de leerling 
die steeds maar de discussie met je aangaat en jou op de proef stelt met irritant gedrag… of die 
leerling die te vaak niet op school is en alsmaar klaagt over buikpijn. Zijn al deze leerlingen 
hoogbegaafd?! 
In deze workshop ga je aan de slag met de verschillende gezichten van hoogbegaafdheid en zoomen 
we samen in op de behoeftes van hoogbegaafde leerlingen. 
 
 
  



 
 
Workshop W7 ‘Werk in/aan uitvoering’ 
Petra de Kock, adviseur passend onderwijs, expertisecentrum Orion 
Executieve functies staan ook in het onderwijs volop in de belangstelling. Deze ‘regelfuncties’ van het 
brein spelen een belangrijke rol bij doelgerichte aandacht, het werkgeheugen, plannen en 
organiseren, time management, het aanleren van nieuwe vaardigheden en soepel reageren. Zwakke 
executieve functies hebben soms grote gevolgen voor het gedrag, het leren en het zelfvertrouwen 
van de leerling. Hoe krijg je hier als leerkracht of begeleider grip op? 
In deze interactieve workshop onderzoeken we verschillende mogelijkheden van een praktische, 
oplossingsgerichte aanpak in de klas. Hoe geven we deze leerlingen meer controle, zelfsturing en 
zelfvertrouwen? Wat kan de leerling zelf doen? Hoe lever je als leerkracht voldoende maatwerk? Hoe 
beïnvloedt mijn eigen executief functioneren mijn stijl van lesgeven? Sluit een plan voldoende aan bij 
de eigenheid en mogelijkheden van de leerling? Is er nog een rol voor de ouders? 
 
 
Workshop W8 ‘Kansen van meertaligen in jouw groep’ 
Annemarie de Graaf, onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies 
Vrijwel elke basisschool en dus elke leraar heeft te maken met meertaligen in de klas: vaak zijn dat 
nieuwkomers die om allerlei redenen tijdelijk of langer bij jou in de groep komen. Hoe zorg je ervoor 
dat hun meertaligheid geen struikelblok is maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar 
startpunt voor het snel leren van het Nederlands als schooltaal? 
In de workshop leer je over de voordelen en kansen van meertaligen in jouw groep, krijg je tips en 
wissel je uit met de andere workshopdeelnemers over dit onderwerp. 
 
 
Workshop W9 ‘ICT maakt het mogelijk om op eigen niveau te werken!’ 
Laura van Rossen, bovenbouw en ICT coördinator de Vuurvogel  
De mogelijkheden van ICT voor ons onderwijs zijn bijna niet te overzien…. maar waar begin je als 
school….  
ICT biedt per uitstek de mogelijkheid tot gepersonaliseerd leren. Hoe geef je dit vorm en wat 
betekent het voor een leerkracht om leerlingen op hun eigen niveau en tempo te laten werken.   
Met andere woorden, Hoe kun je digitale leermiddelen gebruiken om effectiever en efficiënter les te 
geven?    
In deze workshop ga je aan de slag met apps en applicaties. Wat kunnen bv. de applicaties Muiswerk 
en Oefenweb voor je school betekenen. En hoe kies je de juiste apps? 
 
 
 
13.45 - 15.30 Verdiepingsworkshops 
 
Verdiepingsworkshop V3 ‘Sekseverschillen op school en in de klas (jongensdip)’ 
Henno Oldenbeuving, adviseur en trainer bij BEET 
Om optimaal verbinding te maken met je leerlingen, zal je ze een beetje moeten begrijpen. Niet 
alleen de werking en groei van het brein zijn daarbij belangrijk, maar ook de maatschappij waarin ze 
opgroeien is hierbij belangrijk. 
Jongens zijn geen meisjes en andersom, maar ze zitten wel samen in de klas. Hoe ga je daar als 
school goed mee om? Wat moet je weten om het goed te begrijpen. In deze inspiratiesessie gaan we 
dieper in op dit specifieke onderwerp. Jongens praten minder makkelijk. Hoe lukt het je dan toch om 



 
 
hen te laten praten over zichzelf in de toch al zo verbale maatschappij? Hoe sluit je meer aan op 
leerlingen met een jongensachtige- of meisjesachtige leerstijl. Is samenwerken belangrijker dan 
competitie? Hoe ga je om met die druk bewegende jongen, die eigenlijk normaal ‘jongensgedrag’ 
vertoont? Hoe zorg je dat complimenten aankomen bij de leerlingen.  
In deze sessie onderzoeken we welke pedagogische en didactische mogelijkheden er zijn om jongens 
én meisjes aan te spreken en gebruiken we deze kennis om te komen tot concrete acties.   
 
 
 
Verdiepingsworkshop V4 ‘ASS, ook in de klas’  
Luna Beukema, werkzaam bij het Autisme Steunpunt 
In deze sessie kijken we eerst naar wat Autisme Spectrum Stoornis is. Aan de hand van voorbeelden 
wordt duidelijk hoe de stoornis zich laat zien. Vervolgens wordt gekeken welke ondersteuning 
gegeven kan worden en hoe dat er in de dagelijkse praktijk dan uit kan zien. Kortom veel praktische 
voorbeelden en tips waarmee iedereen morgen aan de slag kan gaan. 
 
 
15.30 Afsluiting van de dag met een borrel 

 
 
 
Klik hier om je aan te melden voor de Amstelrondedag 2017 

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

