
 
 
PO en VO in samenspel 

Welke kansen zie jij in Amsterdam? 

  
Vrijdag 4 november 2022, 15:00-17:30 uur (van 14:00 tot 15:00 uur heeft u de gelegenheid om langs de 
scholenstands te lopen) 
Johan Cruijff ArenA 
Aanmelden 
  
De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van 
iedere leerling. In Amsterdam gaat het elk jaar om maar liefst 8.000 leerlingen groep 8. De basisscholen kennen 
de leerlingen vaak al vele jaren en ze geven een onderbouwd advies. Ook de rol van bestuurders en andere 
professionals in het onderwijs is van groot belang voor een goede overstap. Naast het schooladvies zorgen we 
namelijk samen voor een optimale aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs. Kom daarom op de 
eerste dag van de ScholenArenA naar de bijeenkomst PO en VO in samenspel: een inspirerend programma voor 
bestuurders en onderwijsprofessionals uit het primair en voortgezet onderwijs. En ga in gesprek met Abdelkader 
Benali, Louise Elffers en Iliass El Hadioui over de resultaten van de Staat van het Amsterdams voortgezet 
onderwijs. Samen bespreken we onderwerpen als: 
  

• Welzijn van leerlingen 
• Kansrijk adviseren 
• Ontwikkeling van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs 
• Segregatie op scholen 

  
Voor wie 
Alle professionals op de scholen in het Amsterdams primair en voortgezet onderwijs. U kunt u nu aanmelden. 
Stuur de uitnodiging door aan je collega’s binnen de school. 
  
Programma 

14:00 Inloop, gelegenheid om de middelbare scholen te bezoeken en te ontmoeten 

15:00 Opening PO en VO in Samenspel, tribune ArenA-veld 
Abdelkader Benali 

15:05 Lancering resultaten Staat van het Amsterdams voortgezet onderwijs 

•     Rick Steur, voorzitter vereniging OSVO en Percy Henry portefeuillehouder Staat van het 
Amsterdamse VO 

•     Marit Pont, docent Marcanti College & Chantal Alkemade, decaan Zuiderlicht College 
•     Leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
•     Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Armoede en Schulden 
•     Lieke Thesingh, voorzitter Vereniging BBO 

https://schoolkeuze020-registratie.nl/registreren-onderwijsprofessionals.php
https://schoolkeuze020-registratie.nl/registreren-onderwijsprofessionals.php


15:20 Waar zitten de kansen? 
Louise Elffers & Iliass El Hadioui 

15:45 Geloven in groei als sleutel tot kansengelijkheid 
Louise Elffers, (Athenezaal, 6de etage) 
  
Of 
  
Gelijke kansen in diverse klassen 
Iliass El Hadioui & Abdelkader Benali (Belgradozaal, 3de etage) 

16:45 Afsluitende borrel 
  

Geloven in groei als sleutel tot kansengelijkheid - Louise Elffers 
In het onderwijs spreken we vaak over ‘de juiste leerling op de juiste plek’. Wie of wat bepaalt eigenlijk wat de 
juiste plek is? En bestaat die wel? Louise Elffers gaat in op het belang van een groeiperspectief voor leerlingen. 
We kijken naar de spanning tussen over- en onderadvisering, de zorgen over de opwaartse druk in het onderwijs 
en de vraag wat er nodig is om iedereen in het onderwijs de beste kansen te geven in een ongelijke samenleving. 
Halen we eigenlijk wel alles uit onze leerlingen wat erin zit? Of werkt het stellen van die vraag de 
onderwijscompetitie juist in de hand? 
  
Gelijke kansen in diverse klassen - Iliass El Hadioui en Abdelkader Benali 
In een live interview beschrijft Iliass vanuit sociologisch perspectief de ontwikkelingen en de maatschappelijke 
trends over advisering in relatie tot het welzijn van leerlingen. Iliass licht verschillende mechanismen uit, die 
hierbij een rol spelen. Wat zijn de effecten op de Amsterdamse leerling, en hoe gaan we hiermee om? 
                             
Meer informatie over de sprekers 
Abdelkader Benali 
Is schrijver en programmamaker. Zijn laatste roman is Paradijsvogel boven de Hoge Woerd en gaat over 
biculturele rouw. In het kader van de Gelijke Kansen Alliantie leidde hij vijftien talkshows op verschillende 
scholen waarin met leerkrachten, leerlingen, studenten, ouders en bestuurders werd gesproken over 
kansengelijkheid in het onderwijs. Benali woont en werkt in Amsterdam. 
  

Iliass El Hadioui 
Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of 
Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij 
programmaleider binnen het cultuurveranderings- en professionaliseringsprogramma De Transformatieve 
School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden 
aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam en als gastwetenschapper aan de Universiteit 
van Antwerpen. Ten slotte is hij een van de twaalf raadsleden in de Onderwijsraad. 
  
Louise Elffers 
Louise Elffers is lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam, 
onderwijsonderzoeker aan de UvA en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een 
samenwerkingsverband van de Gemeente Amsterdam, de UvA, VU, HvA en Inholland. Zij richt zich in haar werk 
op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren 
met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Het vraagstuk van kansen(on)gelijkheid in het onderwijs 
vormt een rode draad in haar werk. 

 

https://www.hva.nl/kansrijkeschoolloopbanen
https://www.uva.nl/profiel/e/l/l.elffers/l.elffers.html
https://www.kenniscentrumongelijkheid.nl/

