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Uitnodiging   
 
Wat?   Brainstormen, filosoferen, dromen én aan de slag! 

Gezamenlijke professionaliseringsmiddag van SWV Amstelronde en SWV 
Amstelland en de Meerlanden 

 
Wanneer?  Donderdag 26 januari 2023 vanaf 12 uur  
 
Waar?    
 
 
 
 
Op donderdag 26 januari 2023 organiseren wij, SWV PO Amstelronde en SWV VO Amstelland en de 
Meerlanden, de gezamenlijke professionaliseringsmiddag ‘Brainstormen, filosoferen, dromen én 
aan de slag!’ voor het primair en het voortgezet onderwijs met als centraal thema de overgang van het 
po naar het vo voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.  
 
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor alle leerlingen een 
belangrijke periode. Dit moet daarom soepel en succesvol verlopen. In het bijzonder is dat van belang 
voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Om deze overgang te verbeteren creëren we met 
elkaar een doorgaande ontwikkelingslijn. Hiervoor halen we graag de kennis en expertise die er al is 
op in een uitgebreide brainstormsessie.  
 
Programma 26 januari 2023 
 
12.00 - 13.00 uur Inloop en gezamenlijke lunch 
13.00 - 13.05 uur Welkom en opening door Frans Jordaan en Jenny Looman 
13.05 - 13.35 uur Inspirerende lezing door filosoof Jan Bransen 
13.35 - 14.05 uur Leerlingen aan het woord 
14.05 - 14.15 uur Korte intro Design Thinking en Future Scenario’s 
14.15 - 14.45 uur Pauze en wissel naar subzalen 
14.45 - 16.30 uur Subsessies 
16.30 - 16.45 uur Pauze en wissel naar plenaire zaal 
16.45 - 17.15 uur Presentatie concepten en afronding 
Vanaf 17.15 uur Borrel 
 
Ontmoeting en inspiratie 
 
Naast de inhoud staat de onderlinge ontmoeting van de collega’s centraal. Om die reden starten we 
met een gezamenlijke lunch. Na de lunch laten we ons inspireren door filosoof Jan Bransen. Zijn visie 
helpt ons om anders te kijken naar onderwijs én naar de overgang van het po naar het vo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postillion Hotel Amsterdam 
Paul van Vlissingenstraat 9-11 
1096 BK Amsterdam    
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Jan Bransen realiseert in zijn lezingen een kruising 
tussen een schoolmeester, een cabaretier en een 
filosoof. Het liefst denkt hij hardop na waarbij hij 
graag beelden toont. Filosofie is voor hem niet iets 
geleerds voor achter een bureau. Filosofie is meer een 
houding, meer iets van mensen die zich verbazen over 
de vanzelfsprekendheden die er in hun achteloze 
woordgebruik verstopt zitten, dan iets van geleerden 
die hun bronnen kennen. 
 
Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de 
gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Daarnaast is Jan sinds 1 januari 2020 
Academisch leider van het Radboud Teaching and 
Learning Centre. 

 
Leerlingen aan het woord 
 
Na de presentatie van Jan Bransen nemen leerlingen het over. TeenWork Trainingen, gespecialiseerd 
in het opleiden van leerlingen als trainingsacteur ‘light’, neemt 3 leerlingen mee die vertellen over 
hun ervaringen tijdens de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. In een theatrale 
presentatie, geleid door een gespreksleider, horen we hun perspectief.  
 
Introductie Design thinking en Future Scenario’s 
 
We sluiten het plenaire deel af met een korte introductie van Design Thinking en Future Scenario’s. 
Dit zijn de methodieken die we gaan inzetten tijdens de subsessies. Het doel van deze subsessies is om 
op verschillende manieren ideeën boven tafel te krijgen, die gaan helpen om tot een doorgaande 
ontwikkelingslijn te komen; dat de overstap van PO naar VO meer een overgang wordt. 
 
Brainstormen, filosoferen, dromen en aan de slag tijdens de subsessies 
 
Dit najaar zijn in Amstelland twee werkgroepen opgericht die zich focussen op een verbetering van de 
overgang van het po naar het vo. In deze werkgroepen wordt zowel gebrainstormd over de verbetering 
van de overgang op kortere termijn als gedroomd over de verbetering van de overgang op lange 
termijn. De opbrengsten van deze werkgroepen vormen mede de basis voor de 
professionaliseringsdag. We gaan graag samen met jullie, zo'n 250 professionals, verder nadenken 
over hoe die ontwikkelingslijn er uit zou moeten zien.  
 
Waar gaat jouw voorkeur naar uit? 
 
Bij de inschrijving maak je de keuze aan welke type subsessie je wilt deelnemen.  
 

• Subsessie A: Brainstormen en werken aan directe verbeteringen a.d.h.v. Design Thinking 
• Subsessie B: Dromen over de stip aan de horizon a.d.h.v. Future Scenario’s.  
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Let op : Er wordt tijdens de subsessies een parallel programma aangeboden voor de vo-scholen in de 
Haarlemmermeer. Ben je werkzaam of betrokken bij deze vo-scholen? Schrijf je dan in voor subsessie 
C. 
 

• Subsessie C: Filosoferen met Jan Bransen (deze sessie is alleen bedoeld voor VO-scholen 
Haarlemmermeer) 

 
 
In alle groepen gaan we, naast brainstormen, filosoferen en dromen, actief aan de slag om ideeën 
boven tafel te krijgen die gaan helpen om tot een doorgaande ontwikkelingslijn te komen.  
 
Design thinking is een manier van innoveren waarbij de mens centraal staat. Het helpt tot relevante, 
originele en creatieve oplossingen te komen. Het 'design thinking'-principe bevat een aantal 
herkenbare ingrediënten: kennis van menselijk gedrag, experimenteren, prototyping, leren van fouten. 
Met een ander perspectief kijken, samenwerken en uit de context stappen met altijd de 
belanghebbenden in het oog. Design thinking gaat ervan uit dat je een verschil kan maken en een 
positieve impact kan hebben op organisaties, producten of diensten.  
 
Je leert… 
 

• Met een andere mindset naar uitdagingen kijken 
• Toewerken naar tastbare oplossingen voor in de praktijk 
• Het oplossen van complexe innovatievraagstukken 

 
 
Het werken met Future Scenario’s is een manier om vat te krijgen op een onzekere toekomst. Het idee 
is dat het analyseren van diverse ontwikkelingen en trends om deze vervolgens uit te zetten in diverse 
scenario’s, ons beter in staat moet stellen om de consequenties van elk scenario te zien en betere 
beslissingen te kunnen nemen. Het gaat hierbij niet perse om wat logisch is dat gaat gebeuren, maar 
om te kijken naar wat mogelijkheden zouden kunnen zijn als we kijken naar de toekomst. Er zijn heel 
wat problemen of liever uitdagingen waar we nog geen oplossing of antwoord voor hebben. De 
scenariomethode is erop gericht om bestaande denkkaders zoveel mogelijk op te rekken of waar 
mogelijk te verlaten. Door de scenario’s die ontwikkeld worden verderop in de toekomst te plaatsen, 
ontstaat er ruimte om verschillende perspectieven te onderzoeken en deze vervolgens te integreren tot 
(ver)nieuw(d)e denkkaders om problemen/ uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden aan te 
pakken.  
 
Doelgroep 
 
De professionaliseringsmiddag is bedoeld voor de zorgteams, intern begeleiders, zorg- en 
ondersteuningscoördinatoren, directeuren, leraren bovenbouw po, onderbouw vo, mentoren en 
teamleiders, GGD, jeugdzorg, wethouders en beleidsambtenaren jeugd. 
 
Bereikbaarheid van Postillion Hotel Amsterdam 
  
Adres: Paul van Vlissingenstraat 9-11, 1096 BK Amsterdam 
 
De dichtstbijzijnde treinstations zijn Station Amsterdam Amstel en Station Duivendrecht; metrostation 
Overamstel ligt op loopafstand. Tevens is het hotel goed bereikbaar met eigen vervoer en zijn er 89 
overdekte parkeerplaatsen.  
 
Daarnaast is op het terrein van Postillion Hotel Amsterdam en in de nabije omgeving ruime 
parkeergelegenheid. Parkeren in de garage kost € 3,50 per uur met een maximum van € 23,50 per dag, 
in de omgeving zijn de parkeerkosten door de Gemeente Amsterdam vastgesteld op € 4,50 per uur. 
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