
Programma 
Opbrengsten innovatieprojecten 2019
Datum:  16 april 2020
Tijd:   14.30 - 18.00
Locatie:  OSCAM, Cultureel Educatief Centrum, 
  Bijlmerdreef 1289, 1103 TV, Amsterdam

14.30 uur  Inloop

15.00 uur   Welkom | Ariëlle de Ruijter, 
   directeur-bestuurder Samenwerkingsverband

15.10 uur  Workshops
  • Executieve functies stimuleren in de klas
  • Hoe start ik een trajectvoorziening?
  • De samenwerking tussen school en jongerenwerk
  • De noodzaak van ‘ge�ipt leren leren’

16.30 uur           Interactieve poster-expositie met borrel

18.00 uur           Afsluiting 
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Executieve functies stimuleren in de klas
Door: Iris Eshel (Maimonides), Jantien Roël 
(Wegwijs counselling & coaching)

In deze workshop nemen wij u mee naar de 
prefrontale cortex, de plek waar het 
oorzaak-gevolgdenken plaatsvindt, de plek 
waar onze executieve functies geregeld 
worden. De plek die bij pubers nog zo hard 
in ontwikkeling is. Toch wordt er veel 
gevraagd van onze jeugd. Plannen, organ-
iseren, gemotiveerd aan de slag gaan, doel 
voor ogen houden, concentreren en nog 
zoveel meer. In deze workshop vertellen wij 
u hoe u de ontwikkeling van deze executieve 
functies ook in de klas kunt stimuleren.
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Hoe start ik een trajectvoorziening?
Door: Carolien Verbeek (Spinoza Lyceum), 
Machteld Kruidenier (Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer), Rean Bernaards en Yvonne Sueters 
(Berlage Lyceum), Sheila Rood (Clusius College 
Amsterdam), Yvette van Laar (Bindelmeer 
College)

In deze workshop geven wij u vanuit 
inhoudelijk en praktisch oogpunt antwoord 
op deze vraag. In een korte pitch geven vier 
trajectvoorzieningen een inkijkje in hun 
trajectvoorziening over doelgroep, invulling, 
uitdagingen en successen. Na deze pitches 
kunt u verder in gesprek gaan met elke 
trajectvoorziening en is er vooral veel ruimte 
om vragen te stellen. 
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De samenwerking tussen school en 
jongerenwerk 
Door: Bianca Kamerbeek (Marcanti College), 
Ismail Ouachour ( jongerenwerker Dock), 
Jolanda van der Ben ( jongerenwerker The Mall), 
Mariam Hassan (leerling Marcanti College)

In deze workshop verkennen wij de 
samenwerking tussen school en jongerenw-
erk en de resultaten die deze samenwerking 
oplevert vanuit het perspectief van de 
leerling, de school en de jongerenwerker.
De jongerenwerkers hebben een pedago-
gische aanpak waarbij zij door het uitvoeren 
van activiteiten voor en met leerlingen hen 
stimuleren tot het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid, positief gedrag 
beloond wordt en grenzen worden gesteld 
aan negatief gedrag. Het jongerenwerk is 
door de positie tussen school en leerling 
goed in staat om wensen en problemen van 
leerlingen te signaleren en deze signalen 
samen met school op te pakken. Jongerenw-
erkers weten goed aan te sluiten bij groepen 
en individuele leerlingen waardoor zij 
bijdragen aan een positief pedagogisch en 
veilig schoolklimaat. Schooljongerenwerk 
werkt preventief doordat schooluitval en 
individuele problemen vroegtijdig opgepakt 
worden of voorkomen. 
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Bijlmerdreef 1289/2, 1103 TV Amsterdam

De noodzaak van ‘geflipt leren leren’
Door: Elmar van Ee (Gerrit van der Veen 
College), Kjeld de Ridder (Gerrit van der Veen 
College)

‘Ge�ipt leren leren’ zijn korte instructief-
ilmpjes gemaakt door docenten in samenw-
erking met leerlingen waarin op een 
toegankelijke manier wordt uitgelegd wat de 
leerlingen moeten leren en hoe zij zich deze 
stof kunnen toe-eigenen. Dit initiatief 
ontstond in 2019 omdat de docenten 
merkten dat leerlingen de basis van het leren 
misten. Een grote groep kinderen komt van 
‘ver’ en krijgt van huis uit of vanuit de 
basisschool deze vaardigheden niet mee. 
Ouders die willen helpen, weten niet goed 
hoe ze kunnen begeleiden omdat veel van 
deze kennis impliciet blijft. Wat is de kern 
van de vakinhoud? Hoe eigent de leerling 
zich deze vakinhoud toe? Hoe kunnen 
leraren en opvoeders kinderen hierbij 
ondersteunen? In deze workshop proberen 
we antwoorden op deze vragen te vinden 
vanuit jullie eigen onderwijspraktijk en 
demonstreren we enkele producten. 

Klik hier om een impressie te krijgen van 
‘the making of ’. 
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https://www.youtube.com/watch?v=EOSGTli4Yrk&feature=youtu.be

