
 
 

 
 

De kracht van verbinden  
 
‘Verbinding is het moment dat je je wezenlijk verstaan voelt door de ander. Pas dan is er een 
basis voor optimale samenwerking, sprake van collegialiteit en is een succesvolle organisatie 
vormen mogelijk’. 
 
(Ellie van der Est) 

 
We gaan deze dag samen op reis naar de wereld van betekenisvol (samen)werken. Van 
vernieuwend onderwijs tot een schonere wereld. We laten ons inspireren, gaan samen aan de 
slag en ervaren de kracht van persoonlijke drijfveren. 
 
Voor leraren en intern begeleiders die in de ochtend nog voor de groep staan is er de 
mogelijkheid om tijdens of na de lunch aan te sluiten. 
  
Schrijf je snel in want vol = vol! 
Inschrijving via: www.amstelronde.nl 
 
8:30 u – 9:00 u Inloop en ontvangst bij Griffioen 
 
9:00 u – 9:45 u Opening in de theaterzaal  
 
9.45u – 11.00 u Plenaire lezing door Wouter Hart  
 
We zijn er trots op dat we dit jaar Wouter Hart als keynote spreker hebben kunnen 
vastleggen.  
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Wouter Hart is oprichter en adviseur bij Verdraaide 

organisaties. Tot en met zijn studie heeft Wouter zich 

vooral beziggehouden met creativiteit, psychologie 

en persoonlijke ontwikkeling. Daarna raakte hij 

geboeid door de mythe van beheersbaarheid in 

organisaties en de daarbij behorende vraag hoe 

organisaties beter kunnen presteren door anders na 

te denken over performance, leiderschap en 

beheersing. 

Dit heeft geleid tot de boeken 'Verdraaide organisaties – terug naar de bedoeling' en 

'Anders Vasthouden - 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling’. Wouter 

probeert de logica in Nederland een draai te geven.  

 
Hoe zit het met de bedoeling van het samenwerkingsverband en met de vijf beloften van de 
bestuurders? Wat betekent onderwijs voor jou? Allemaal thema’s die we met jullie een plek 
geven op deze dag. 
 
11:00 - 11:30 u Pauze en wisseltijd  
 
11:30 - 12.30 u Verkennen en verdiepen 
 
In het tweede deel van het ochtendprogramma gaan we gelijk aan de slag met de nieuwe 
gezichtspunten die Wouter Hart ons geeft. We gaan in functiegroepen uiteen en samen met 
deze collega’s verkennen en verdiepen. Wat betekent de theorie van Wouter Hart voor jou, 
voor je team, je school of bestuur? Wil en kun jij er iets mee doen? 

 
12.30 - 13.15 u Lunchpauze en wisseltijd 
 
13.15 – 13.45 u  Plenaire sessie door Ton van Rijn 
 

Na de lunch verwelkomen we de deelnemers die ’s middags 
aansluiten bij de zwerm. Ton van Rijn leidt voor iedereen het 
middagprogramma in.  
 
Ton van Rijn is oud directeur van vier basisscholen door heel 
Nederland, waaronder vernieuwingsschool Wittering.nl. Hij kent en 
herkent als geen ander de processen die zich bij veranderen en 
innoveren voordoen. Sinds zijn pensioen verzorgt hij lezingen vanuit 
zijn kijk op pedagogisch leiderschap. Ton is er van overtuigd, dat we 
in plaats van ‘omgaan met verschillen’ de omslag moeten willen 
maken naar ‘uitgaan van verschillen’. Niet ieder kind is hetzelfde, 

dus waarom zouden ze dan wel hetzelfde leerproces moeten volgen? Dit zal het onderwijs 

http://www.verdraaideorganisaties.nl/
http://www.verdraaideorganisaties.nl/
http://wittering.nl/


 
 

compleet doen veranderen.  Hij gelooft en weet uit ervaring, dat op elke plek verandering 
mogelijk is als mensen dat echt willen. 
 
13.45 - 14.15 u I am Redo: No excuses, no limits 
 
 

Redouan deelt zijn verhaal over opgroeien met een 
handicap over de hele wereld. Hij spreekt over het omgaan 
met aannames, het vinden van je passie in het leven en 
hoe je iets negatiefs in een positieve situatie kunt 
veranderen. Redo gelooft dat met de juiste instelling alles 
mogelijk is, zolang je maar geen excuses creëert. 
 
Redo runt zijn dansstudio ROOTS, treedt op in (theater) 
shows, geeft workshops en motiverende lezingen. Hij wil 
laten zien dat je zelf kunt bepalen waar je grenzen en 
limieten liggen. Redo reist de wereld rond om zoveel 
mogelijk mensen te inspireren en te motiveren met zijn 

motto: No excuses, no limits!  
 
14.15 - 14.45 u Pauze en wisseltijd  
 
 

14.45 – 16.00 u 2 Inspiratiesessies: laat je meevoeren door hun passie!  
 
We zwermen uit naar andere werelden en je mag je eigen bestemming kiezen. Er staan zeven 
inspirerende sessies op het programma, waar je er twee van kunt bijwonen. Zeven 
gepassioneerde sprekers die staan voor waar zij in geloven. Zij vertellen je over hun 
persoonlijke beweegredenen, ambities en de wil om het verschil te maken voor betekenisvol 
onderwijs, een positief werkklimaat en een mooiere leefwereld. Je hoeft nu nog niet te 
kiezen, dat mag op de dag zelf. Maar we willen je al wel graag een indruk geven van de mooie 
parallelsessies die je kunt bijwonen. 
 
Inspiratiesessie 1  
 
Door Eva Naaijkens,  schoolleider van de Alan Turingschool, oprichter van het KPOA 
expertisecentrum voor orthopedagogisch en didactisch onderzoek, bedenker van een 
vernieuwend schoolconcept (Alan Turing) en medeauteur van het boek ‘En wat als we nu 
weer eens gewoon gingen lesgeven’. 

https://www.linkedin.com/pulse/kan-deze-simpele-benadering-het-onderwijs-redden-eva-naaijkens-1f/
https://www.linkedin.com/pulse/kan-deze-simpele-benadering-het-onderwijs-redden-eva-naaijkens-1f/


 
 

Dagelijks komen er allerlei zaken op je af die veel tijd en 
aandacht vragen. Dit kunnen problemen zijn die zich maar 
niet lijken op te lossen, of collega's die regels en afspraken 
zijn vergeten. En terwijl je de plooien van de dag gladstrijkt, 
schiet je te binnen dat je bij een vergadering of overleg 
wordt verwacht. 's Avonds plof je op de bank en verzucht je: 
‘Kon ik maar weer eens gewoon lekker lesgeven.' 
Eva legt uit hoe je de werkdruk in je schoolorganisatie kunt 
verlagen en hoe je daardoor ruimte krijgt om je 
vakmanschap te ontwikkelen.  

Eva heeft een praktische en realistische blik op mogelijkheden en onmogelijkheden in het 
(passend) onderwijs. Ben jij nieuwsgierig hoe zij kijkt naar de onderwijswereld?  

Inspiratiesessie 2 
 
Door Karl Beerenfenger, co-founder van By the Ocean we unite en expeditieleider  

By the Ocean we Unite draagt bij aan het voorkomen van meer 

plastic in onze oceanen. Karl’s verhaal gaat over passie, 

gedrevenheid en niet opgeven. No matter what. Kopje onder 

gaan en weer boven komen. Karl, tevens duiker, zal zijn 

persoonlijke lessen met ons delen. Een verhandeling over 

bewustwording, ogen openen bij anderen, energie en 

voldoening uit je werk halen. Over het ultieme doel van Karl 

kan geen onduidelijkheid bestaan: de stroom plastic stoppen 

naar onze oceanen.  

Wat kunnen we opsteken van deze organisatie die teruggaat naar de kern? Durf jij de 

uitdaging aan om je te laten inspireren?  

Inspiratiesessie 3 
 
Door Tijl Koenderink, mede-oprichter van TakeonTalents.com, Feniks Talent, Novilo en School 
of Understanding.  
 

https://www.bytheoceanweunite.org/who-we-are/
https://www.takeontalents.com/


 
 

Tijl Koenderink is een schoolvoorbeeld van een leerling die zijn 
weg niet vond in het reguliere onderwijs. Hij bezocht 3 
verschillende middelbare scholen, werd gepest en door de meeste 
docenten beschouwd als een ondermaatse student hoewel hij 
hoogbegaafd is. Hij schreef drie boeken waaronder de bestseller ‘7 
uitdagingen van hoogbegaafde studenten’. Hij heeft duizenden 
ouders en opvoeders getraind en was betrokken bij het opzetten 
van 70 voltijds begaafde scholen. 
 

Wil jij erachter komen wat Tijl’s passie is? En wat zijn drijfveren zijn om het hedendaags 
onderwijs te veranderen?  
 
Inspiratiesessie 4 
 
Door Ton van Rijn, directeur/eigenaar Onderwijs Gewoon Doen 
 

Ton is ervan overtuigd, dat we in plaats van ‘omgaan met 
verschillen’ de omslag moeten maken naar ‘uitgaan van 
verschillen’. De visie van Onderwijs Gewoon Doen gaat uit van 
het individu, in plaats van het generalisme wat het onderwijs 
jarenlang heeft gedomineerd. Niet ieder kind is hetzelfde, dus 
waarom zouden ze dan wel hetzelfde leerproces moeten 
volgen? Alleen al dit inzicht zal het onderwijs compleet 
veranderen. Ton gelooft en weet uit ervaring, dat ander 
onderwijs op elke plek mogelijk is als mensen dat echt willen. 
Ton weet je te prikkelen waarom je onderwijs zou willen 

veranderen. Hij inspireert om zijn voorbeeld te volgen: “Als ik het kan, kunnen jullie het ook!” 

 
Inspiratiesessie 5 
 
Door Rolf Hoogenberg, dirigent en muziekdocent 
 

Al tijdens zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam 
werd Rolf als dirigent en muziekdocent benoemd bij 
verschillende orkesten. Rolf neemt je mee in zijn wereld van 
muziek. De magie van het dirigeren. Een orkest werkt feitelijk 
als een topbedrijf. Samenwerken. Naar elkaar luisteren. In 
balans spelen. Alle musici geven van zichzelf het uiterste voor 
het hoger doel. Vind jij dat logisch voor de leden van een 
orkest? Maar hoe zit het dan met jou, je team, je school, je 
organisatie en hoe ervaar je de gedeelde opdracht van het 
samenwerkingsverband? Wat is jouw rol binnen ‘jouw orkest’? 

Voel jij je verbonden en streef je naar hetzelfde gezamenlijke doel? 

http://onderwijsgewoondoen.nl/


 
 
  

Inspiratiesessie 6  
 
Door Anke Appel- den Boer, jurist en mede-oprichter van De Gelukskoffer.  

 
Anke is er van overtuigd dat relatief eenvoudige, bewuste 
veranderingen in je gedachten en gedrag kunnen leiden tot een 
betekenisvolle toename in jouw geluk. Positieve emoties 
versterken je probleemoplossend vermogen, weerbaarheid en 
saamhorigheidsgevoel. Vanuit de wetenschap is steeds meer 
bekend over geluk, mentaal vermogen en hoe je dit kunt 
bevorderen. Geluk kun je trainen als een spier.  
Laat je inspireren door Anke en stel voor jezelf vast wat geluk 
voor jou betekent. Focus op dat waar jij energie van krijgt. Wat 
is jouw geluk? 

Inspiratiesessie 7 
 
Door Pieter de Kool, directeur van de Dr. Plesmanschool 

 

Maak kennis met Pieter en kom er achter wat hem drijft. Hij 
heeft de vaardigheden om een team leraren zowel letterlijk als 
figuurlijk in beweging te brengen. Pieter wil teams laten zien 
welke persoonlijke impact zij hebben als zij kijken door de ogen 
van hun leerlingen en dat zichtbaar maken in de school. Hoe 
meet je je impact en hoe breng je de groei van leerlingen in 
beeld? Kun je het leren van leraren koppelen aan het leren van 
leerlingen en zo de schoolontwikkeling nog betekenisvoller 
maken? 

 
Inspiratiesessie 8 
 
Door Abe van ‘t Wout, boswachter Amsterdamse Bos 
 

 
Abe is de hele tijd met natuur bezig, wie wil dat nou niet? 
Boswachter word je niet, het zit in je. Abe ging tijdens zijn studie 
al als boswachter aan de slag. Hierdoor kan hij doen wat hij écht 
leuk vindt: buiten bezig zijn en in gesprek gaan over zijn passie. 
Zijn grootste uitdaging vormt de balans tussen mens en natuur in 
het Amsterdamse Bos. Ervaar de kracht van Abe’s drijfveren en 
verken de mogelijkheden van een betere balans tussen mens en 
natuur. 
 

https://www.gelukskoffer.nl/


 
 

 

 
16:00 – 16.15 u  Plenaire afsluiter door Maud Wilms  

 
Door Maud Wilms, liedjesmaker en spreker voor onderwijs, zorg en overheid 
 

Met ons hoofd vol theorie en inspiratie, zijn we tegen deze tijd 
even klaar met denken. In een lied van Maud hoor je het 
verhaal van de dag terug en vertolkt zij de bedoeling van de 
Amstelrondedag 2019 op unieke wijze.   
 
Maud’s zoon Arje van 8 heeft het Williams Syndroom. Als je 
Maud vraagt naar haar grootste wens, dan is het dat haar zoon 
net als iedereen mag opgroeien in de gewone samenleving.  
Met haar zelfgeschreven liedjes en blogs inspireert Maud 
mensen om verschillen te omarmen en op weg te gaan naar 
een omgeving waarin iedereen er mag zijn. 
 

 
16:15 u  Afsluitende borrel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving via: www.amstelronde.nl 

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

