
 
 
 
 
Amstelrondedag 15 november 2021 
 
 
We kennen binnen het samenwerkingsverband Amstelronde de traditie van de jaarlijkse 
Amstelronde-dag. Tijdens de Amstelrondedagen 2017-2020 richtten we ons op de vraag: 
Waarom doen we de dingen zoals we ze doen binnen het onderwijs, onze dagelijkse praktijk 
en met kinderen die ondersteuning nodig hebben? We hebben ons intensief bezig gehouden 
met de ‘waarom-vraag’ en de kracht van verbinden. In 2020 ging het over invloed. Welke 
invloed heb jij? Hoe ziet invloed hebben eruit? Hoe kun je jouw invloed vergroten en waarom 
zou je dat willen? Heb jij invloed om te verbinden? 
 
Nu zijn we na een hectisch coronajaar beland bij de uitgestelde Amstelrondedag van 2021. Er 
is het afgelopen jaar veel gebeurd op de scholen, ontwikkelingen volgden elkaar in rap tempo 
op en er is heel veel werk verzet door iedereen. Gelukkig is de bedoeling van ieders werk 
binnen het samenwerkingsverband ook in het afgelopen jaar overeind gebleven. 
 
Binnen Amstelronde werken we als onderwijs samen met onze partners bijvoorbeeld vanuit 
jeugdzorg of de gemeente aan gelijke kansen voor ieder kind, willen we dat alle kinderen 
thuisnabij veilig kunnen opgroeien en naar school gaan. We doen dagelijks ons best om goed 
onderwijs te bieden voor alle leerlingen en te zorgen dat leerlingen die iets extra’s nodig 
hebben de ondersteuning en hulp krijgen die ze nodig hebben. 
 
Van de minister hebben we de opdracht gekregen om steeds inclusiever onderwijs aan te 
bieden. Hoe kunnen wij een volgende stap maken? Dat kan het onderwijs niet alleen, daar 
moeten we voor samenwerken met onze partners. 
 
Dit jaar nodigen we wederom sprekers uit die ons inspireren en uitdagen, die ons vragen eens 
anders te kijken of te denken; vanuit een ander perspectief. Het doel blijft om onze 
professionele opdracht vorm te geven vanuit de bedoeling!  

Welke visie heb jij daarbij op onderwijs, op jeugd en opgroeien? Hoe geef je dat vorm in de 
dagelijkse praktijk? We laten ons op 15 november inspireren door het gedachtengoed van 
Micha de Winter. Vervolgens op een meer praktisch niveau door een mooi voorbeeld van een 
4-18 school én door een ervaringsdeskundige. We zijn ontzettend blij dat we op de 
Amstelrondedag van 2021 Micha de Winter, Rolf Schrama en Luc Sluijsmans mogen 
verwelkomen zodat we jullie een inspirerend programma kunnen bieden. Ben jij er ook bij op 
maandag 15 november? 
 
Schrijf je snel in want vol = vol! Ga naar: 
https://amstelronde-aanmelden.nl/overzicht/aanmelden-amstelrondedag.php  
 



 
 
 
 
 
De Amstelrondedag bestaat dit jaar uit een ochtendprogramma in Het Cultuurgebouw in 
Hoofddorp. We beginnen de dag om 8:30 u en sluiten rond 12.00 u het programma af.  
 
Programma 2021 
 
8:30 u – 9:00 u Inloop en ontvangst in Het Cultuurgebouw 
 
9:00 u – 9:10 u Opening in de theaterzaal door Jenny Looman, directeur-bestuurder  

 
9.10 u – 10.15 u Plenaire lezing door Micha de Winter  
 
“ It takes a village to raise a child.” 
 
Micha deelt zijn gedachten met ons over een pedagogische civil 
society én over de pedagogiek van de hoop. Micha kijkt vanuit 
het kind en stelt zich de vraag: Wat is de toegevoegde waarde 
voor een kind om op te groeien in een netwerk? Waarom is het 
voor ieder kind zo nodig om nodig te zijn? En wat doet dat met 
de motivatie om te leren, om jezelf te ontwikkelen?  
 
Als we uit onderzoek weten dat kinderen gewoon mee willen 
doen en geen uitzondering willen zijn, hoe gaan we dan om met 
kinderen die verschillend zijn? Hoe ontwikkelen we voor al onze 
leerlingen perspectief zodat ze weten dat ze van betekenis zijn 
en dat hun handelen zin heeft? Wat kan je zelf? En wat kan je 
samen met anderen? 
 
Micha de Winter is sociaal pedagoog en emeritus-hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit 
Utrecht. Van 2016 tot 2020 was hij tevens Bijzonder Lector Jeugd bij de Hogeschool Utrecht. 
 
10:15 - 10:45 u Pauze  

10:45 – 11.15 u Een persoonlijk verhaal door Rolf Schrama 

“Iedereen heeft een beperking…denk jij van niet? Dan is dat jouw beperking.” 	

Het verhaal van Paralympisch zeiler Rolf (1,25m) is geen standaardverhaal, maar een 
authentiek, kwetsbaar en humoristisch verhaal over hoe hij een verkeerde koers inzette, in  
 
 



 
 
 
steeds zwaarder weer terecht kwam en uiteindelijk schipbreuk leidde. Het was het begin van 
een onvergetelijke reis waar hij talloze lessen leerde over waar groei werkelijk over gaat. 
 

Rolf vertelt over hoe hij daarna op zoek ging naar 
zichzelf. Hoe hij zijn handicap begon te 
accepteren en het uiteindelijk omarmde. Vanaf 
dat moment was hij in staat om zijn definitie van 
groots een andere invulling te geven. Vier jaar 
geleden stapte hij voor het eerst in een zeilboot 
en wist het vrijwel direct. Rolf wilde meedoen 
aan de Paralympische Spelen in Rio. Vanaf die 
dag reisde hij met zijn boot de wereld over. Elke 
dag een stapje dichter bij zijn einddoel. 
 

Rolf trekt parallellen tussen zijn leven als topsporter, econoom en zijn leven met een 
beperking. Wat heeft hij hiervan geleerd? Hoe gaat hij zelf om met veranderingen? Welke 
doelen stelt hij en waarom?  
 
 
11.15 – 11.55 u Een gewone Nederlandse school? door Luc Sluijsmans  
 
 “We selecteren pas op hun vijftiende”, dan kijken we voor welk diploma de leerling startklaar 
is.” 

Te vroege selectie, de harde knip tussen de basis- en 
middelbare school, twee cao’s… er is genoeg aan te merken 
op het funderend onderwijs in Nederland. Is het huidige 
systeem nog wel toekomstbestendig en zijn de verschillen 
tussen po en vo echt zo groot? Een school waar een 
toekomstbeeld realiteit wordt, is De Nieuwe Internationale 
School Esprit (DENISE) in Amsterdam Nieuw-West. In de 
woorden van Luc Sluijsmans “een gewone, Nederlandse 
school met een internationaal profiel.” Er is een 
doorlopende leerlijn voor leerlingen van vier tot en met 
achttien jaar. De leerlingen kunnen vervolgens mavo, havo of 
Engelstalig vwo volgen. 

Luc Sluijsmans gaat graag met jullie in gesprek over de kern van zijn verhaal, de weg daar 
naartoe, de uitdagingen, wat anderen ervan kunnen leren en wat het de leerkrachten, de 
leerlingen en hemzelf heeft opgeleverd.  

Luc Sluijsmans is rector van De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) 



 
 
 
 
 
12.00 u Afsluiting door Jenny Looman 
 

Praktische informatie 

Adres locatie 
Het Cultuurgebouw 
Raadhuisplein 3-9 
2132 TZ Hoofddorp 
 
Routebeschrijving en parkeren 
https://www.hetcultuurgebouw.nl/over-ons/routebeschrijving/ 
 

Een veilige Amstelrondedag  
Het is heel fijn dat we weer samen kunnen komen, maar het is ook belangrijk dat we dat veilig 
doen. Voor onze eigen gezondheid natuurlijk en uit respect naar elkaar toe. Een voorwaarde 
van de overheid en van het Cultuurgebouw waar we te gast zijn is dat er gewerkt wordt met 
‘testen voor toegang’. Je kunt op je telefoon de coronacheck app installeren en een qr-code 
aanmaken die gescand kan worden, waaruit blijkt dat je recentelijk negatief getest bent of 
volledig gevaccineerd. Dit is een voorwaarde van de locatie om je toe te laten.  
 
Aan de deur wordt de QR-code gecheckt samen met je identiteitsbewijs. Houdt er ook 
rekening mee dat het scannen van de qr-codes even kan duren, dat je misschien in de rij zal 
moeten staan en dus op tijd komt.  
 
Meer weten: www.testenvoortoegang.nl    
  
Anderhalve meter afstand houden hoeft met ‘testen voor toegang’ niet, maar we vragen jullie 
wel om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven. Mocht je vinden dat een collega iets te 
dichtbij komt, durf dat dan te zeggen, en als het je gezegd wordt, accepteer dat dan. Vanwege 
de gezondheid natuurlijk, maar ook uit respect voor elkaar en het feit dat sommigen het 
allemaal nog spannender vinden dan anderen. Op deze manier kunnen we er samen een fijne 
en gezellige ochtend van maken. 


