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Jacqueline van Swet

Samenwerken is samen leren: een uitdaging voor 

allen die met kinderen en jongeren werken

SAMENVATTING

Samenwerken is belangrijk, zeker als het kinderen betreft die speciale aandacht nodig 
hebben. Daarbij wordt van professionals verwacht dat zij buiten hun eigen vak kijken en 
waar nodig en gewenst buiten de grenzen van hun eigen vak gaan. Door ontwikkelingen 
als Passend Onderwijs, de Transitie Jeugdzorg en de nieuwe Jeugdwet wordt samenwer-
ken, met name het samenwerken tussen onderwijs en jeugdzorg, zelfs speerpunt van 
overheidsbeleid. Dit artikel bespreekt dit samenwerken tussen onderwijs en jeugdzorg 
en stelt de rol, taak en verantwoordelijkheden van de leerkracht in dat samenwerken 
centraal. Er wordt gesteld dat de professionals zouden moeten zoeken naar een goede 
balans tussen enerzijds behouden en benutten van de eigen expertise en het eigen vak en 
anderzijds benutten van de expertise van de ander. Opleidingen kunnen, samen met an-
dere betrokkenen zoals ouders en de leerlingen zelf, in belangrijke mate bijdragen aan het 
verbeteren van dat samenwerken tussen disciplines.

1  Inleiding

Dit artikel is een bewerking van de lectorale rede (Van Swet, 2014) van de auteur. 
Zij is lector ‘Leerkracht in Samenwerken. Professioneel samenwerken met de om-
geving aan ontwikkelingskansen van leerlingen’, een lectoraat van Fontys Oplei-
dingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO). Fontys OSO verzorgt de Master 
of Special Educational Needs (M SEN) voor leerkrachten die zich verder willen 
professionaliseren in het speciaal onderwijzen: onderwijs bieden aan leerlingen die 
speciale aandacht behoeven. Het lectoraat ‘Leerkracht in Samenwerken’ van Fontys 
Hogeschool Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg doet, samen met werkveld, 
studenten en collega’s, onderzoek naar dit samenwerken, waarbij zij zich vooral 
richt op de rol, taak en verantwoordelijkheden van de leerkracht in dat samenwer-
ken. Het richt zich op samenwerken door leerkrachten met collega’s, ouders en met 
de omgeving van de school teneinde een professionele bijdrage te leveren aan de 
ontwikkelingskansen van leerlingen. Wat kan de leerkracht betekenen voor leerlin-

Wat kan de leerkracht betekenen voor leerlingen die speciale aandacht behoeven, 
welke doelen dienen er te worden bereikt, wat kunnen verschillende betrokkenen 
bijdragen aan die doelen, met wie en hoe dient er dan te worden samengewerkt? 
Op dit soort vragen bestaan geen eenduidige en pasklare antwoorden. Hoewel het 
lectoraat een bredere opdracht en inhoud heeft, wordt in dit artikel met name inge-
gaan op het samenwerken tussen de domeinen onderwijs en zorg
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gen die speciale aandacht behoeven, welke doelen dienen er te worden bereikt, wat 
kunnen verschillende betrokkenen bijdragen aan die doelen, met wie en hoe dient 
er dan te worden samengewerkt? Op dit soort vragen bestaan geen eenduidige en 
pasklare antwoorden. Hoewel het lectoraat een bredere opdracht en inhoud heeft, 
wordt in dit artikel met name ingegaan op het samenwerken tussen de domeinen 
onderwijs en zorg.

Uitgangspunt is dat de leerkracht een uiterst belangrijke persoon is in het leven 
van leerlingen en hun ouders. De leerkracht dóet ertoe. Zijn of haar kracht zou 
optimaal benut kunnen worden als zij zich bewust worden van hun kracht en 
specifieke expertise én als zij meer dan op dit moment gebeurt, samenwerken met 
anderen die op hun terrein eveneens een belangrijke positie hebben in het netwerk 
rondom de leerling. 
Door ontwikkelingen als Passend Onderwijs, de Transitie Jeugdzorg en de nieuwe 
Jeugdwet wordt dat samenwerken, en met name het samenwerken tussen on-
derwijs en jeugdzorg, zelfs speerpunt van overheidsbeleid. De hoofdthema’s van 
samenwerking die zowel de jeugdwet als de wetswijzigingen passend onderwijs 
raken, betreffen bijvoorbeeld preventie en signalering, het voorkomen van thuiszit-
ten, een doorgaande schoolloopbaan, toegang tot specialistischer vormen van zorg 
en leerlingenvervoer. 
Met deze nadruk op het belang van samenwerken is echter niet gezegd dat samen-
werken een doel op zich is, dat het een oplossing is voor alle problemen en even-
min dat het gemakkelijk is. In de lectorale rede, en daarmee tevens in dit artikel, 
wordt onderbouwd waarom en waartoe leerkrachten zouden dienen samen te wer-
ken, hoe zij zich bij dat samenwerken kunnen opstellen en hoe zij daarin kunnen 
handelen. 

2   Intermezzo: Samenwerken tussen onderwijs en        
jeugdzorg in de praktijk

De realiteit wat betreft samenwerken tussen onderwijs en jeugdzorg is verre van 
ideaal. Beide werelden zijn nog steeds sterk gescheiden systemen. Dat wordt zicht-
baar in recente beleidsstukken, in publicaties die vanuit een van beide domeinen 
worden geschreven en in veel werkmodellen die zijn ontwikkeld. 
Mede in het kader van de huidige ontwikkelingen naar Passend Onderwijs en de 
Transitie Jeugdzorg is er in rapporten van bijvoorbeeld de Onderwijsraad, PO- en 
VO-raad, de Raad Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) veel aandacht voor sa-
menwerking. De grote uitdaging voor de stelselwijziging Transitie Jeugdzorg is 
immers dat zij eraan zal bijdragen dat onderwijs en zorg voor jeugd met elkaar 
worden verbonden. Men ziet veel kansen: gebruikmaken van de eigen kracht van 
gezinnen, van de pedagogische civil society, meer flexibiliteit, aansluiten bij wat 
er in wijken gebeurt, meer normaliseren van wat de afgelopen jaren al snel als 
problematisch en afwijkend werd beschouwd, meer inclusief werken. Hoewel het 
onderwijs en de school wel in algemene zin in rapporten geschreven vanuit de we-
reld van de zorg worden genoemd, zou dat krachtiger en specifieker kunnen. En 
omgekeerd geldt datzelfde voor rapporten en publicaties vanuit de wereld van het 
onderwijs. 
Zo heeft de RMO onlangs - november 2014 - het briefadvies ‘Samen verder, verder 
samen. Zorgen voor kinderen met complexe problemen’ gepubliceerd (Raad voor 
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Maatschappelijke Ontwikkeling, 2014). In dit advies staat de vraag centraal hoe de 
hulp aan kinderen en gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblemen in het 
nieuwe stelsel van jeugdhulp zo vorm kan krijgen dat de inzet van het gezin, het 
sociale netwerk, lichte hulp en ondersteuning en gespecialiseerde zorg in balans 
zijn. In het advies wordt expliciet aandacht besteed aan benaderingen die uitgaan 
van ontzorgen en normaliseren en aan ‘integrale hulp aan gezinnen volgens het 
uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur’ (Tweede Kamer, 2014, p. 9). Hoe 
helder en gefundeerd dit advies ook is geschreven, het onderwijs schittert helaas 
door afwezigheid. Viermaal, in een advies van 24 pagina’s tekst, wordt het woord 
‘school of scholen’ gebruikt. Op pagina 23 voor de eerste keer, als er gesproken 
wordt over de concrete werkwijze van wijkteams. Er wordt aangegeven dat wijk-
teams een schakel vormen tussen alle betrokkenen bij opvoeden en opgroeien: 
ouders, het sociale netwerk, medewijkbewoners, de school, de sportvereniging, en-
zovoort (Sprokkereef, 2014 in RMO 2014). Op pagina 31 eveneens, als voorbeelden 
worden gegeven hoe er in de opvoedcontext zelf gewerkt kan worden als een psy-
choloog een leerling op school, samen met de mentor, begeleidt. De kracht en het 
vakmanschap van de leerkracht, de vanzelfsprekende aanwezigheid van de school 
in het leven van kinderen, jongeren en hun gezinnen en de specifieke mogelijkhe-
den die een school kan bieden, worden in het advies niet benoemd. Op pagina 27 
komt de school nogmaals naar voren als er wordt geadviseerd om ruimte te nemen 
om samen te leren en te experimenteren. De RMO geeft daar aan dat gemeenten, 
jeugdzorgaanbieders, professionals, scholen en andere betrokkenen actief moeten 
zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen en hierover met elkaar en waar moge-
lijk met de betrokken gezinnen in gesprek moeten gaan. Zoals gezegd, dit is slechts 
een voorbeeld van de vele rapporten en adviezen die er zijn waarin de school en de 
kracht van de leerkracht niet of nauwelijks wordt genoemd.

3  Leerkracht in Samenwerken: Waarom en waartoe

Het gaat natuurlijk niet om samenwerken als doel op zich. Samenwerken is een 
middel en het gaat uiteindelijk om het waartoe en het waarom. Dat waartoe is de 
optimale ontwikkeling van leerlingen. Dus niet samenwerken op zich, omdat dat 
leuk en/of gezellig zou zijn. 
Het waarom, de achterliggende opvatting waarom die ontwikkeling door samen-
werken bevorderd kan worden, ligt in de visie dat kinderen zich holistisch ontwik-
kelen. De ontwikkeling van kinderen is een samenhangend geheel, beïnvloed door 
verschillende factoren en actoren in onderlinge samenhang. 
Een citaat van prof. dr. Wim ter Horst, oud-hoogleraar orthopedagogiek, verwoordt 
dit begrip helder als Ter Horst het begrip Problematische Opvoedingssituatie (POS) 
toelicht: ‘de POS is een holon; een geheel waarin verschillende, te onderscheiden fac-
toren hun functie ontlenen aan de samenhang. …… Als de systeemtheorie ons iets 
heeft geleerd is het wel dit. Wie meent bepaalde holon-elementen te kunnen verande-
ren, zonder de andere mede te veranderen, is veel te snel van het holistische naar het 
analytische denken overgegaan. Het nuttige onderscheidende denken is dan doorge-
slagen en gevaarlijk scheidend denken geworden’ (Ter Horst, 1980, p. 109).

In die lijn doordenkend, spreekt het vanzelf dat afzonderlijke beroepsgroepen of 
wetenschappelijke disciplines nooit een voldoende verklaring of beschrijving kun-
nen geven van een kind of jongere en van de ontwikkeling of het leerproces dat een 
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kind gedurende zijn schoolloopbaan doormaakt. Zij dienen dus samen te werken 
en elkaars expertise te benutten. Onderstaande citaten van Wackerhausen (2009) 
geven helder weer waarom vanuit een dergelijke holistische visie de noodzaak van 
samenwerken tussen disciplines voortvloeit.
‘… a profession is able to tell the truth and nothing but the truth about the pheno-
mena inside its own domain. But no profession or scientific discipline will ever be 
able to tell the whole truth about any existing phenomenon’ (p. 457).
‘No single profession has the skills, competences and knowledge to do what is best 
for the patient’ (p. 458).
Wackerhausen zegt daarmee dat professionals zich bescheiden dienen op te stel-
len en zich dienen te realiseren dat zij vanuit hun eigen vakgebied slechts over een 
deel van de werkelijkheid iets kunnen zeggen. Dat zij goed naar elkaar dienen te 
luisteren en elkaars gegevens naar waarde moeten schatten. Hij geeft tevens aan dat 
hulp altijd op een aantal fronten tegelijk dient te worden geboden. 

4   De toegevoegde waarde van de leerkracht                       
in het samenwerken

Leerkrachten zijn buitengewoon belangrijke personen in het leven van hun leerlin-
gen en hun ouders. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van hun leerlingen; hun 
kracht en vakmanschap dient dus optimaal benut te worden. De relatie tussen leer-
kracht en leerling is om een aantal redenen uniek, onder meer omdat de school een 
vanzelfsprekende en constante factor is in het leven van kinderen en omdat de band 
tussen leerkracht en leerling een bijzondere band is (Berding & Pols, 2014; Vaessen, 
2013). Leerkrachten kunnen de verbindende schakel zijn tussen contexten waarin 
kinderen zich begeven. Onderzoek van Bronfenbrenner (1979) wees al op het be-
lang van een sterk verbonden (meso)systeem, met sterke en wederzijdse verbindin-
gen tussen de verschillende onderdelen van dat systeem, zoals school en gezin, voor 
de ontwikkelingskansen van leerlingen. 
Leerkrachten zouden op hun eigen expertisegebied, zoals het leren van hun leer-
lingen en aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de regie kunnen - en 
wellicht zelfs moeten! - nemen. Dat betekent niet dat de leerkracht op alle ontwik-
kelingsgebieden van even groot belang is. Het betekent trouwens evenmin dat alle 
professionals die vanuit verschillende disciplines bijdragen aan ontwikkelingskan-
sen van leerlingen, eenzelfde bijdrage daaraan hebben. De meest wenselijke optie is 
juist dat er een goede balans wordt gevonden en dat disciplines hun eigen expertise 
blijven houden en tegelijkertijd onderling optimaal samenwerken (Riksen-Walraven, 
2014). Dat vraagt van leerkrachten, net als van de andere betrokkenen, een brede 
blik, kijken over de grenzen van het eigen vak, expertise op het eigen vakgebied, 

Leerkrachten zouden op hun eigen expertisegebied, zoals het leren van hun leerlin-
gen en aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de regie kunnen - en wel-
licht zelfs moeten! - nemen. Dat betekent niet dat de leerkracht op alle 
ontwikkelingsgebieden van even groot belang is. Het betekent trouwens evenmin 
dat alle professionals die vanuit verschillende disciplines bijdragen aan ontwikke-
lingskansen van leerlingen, eenzelfde bijdrage daaraan hebben. De meest wense-
lijke optie is juist dat er een goede balans wordt gevonden en dat disciplines hun 
eigen expertise blijven houden en tegelijkertijd onderling optimaal samenwerken
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inzicht in de eigen professionele identiteit, in zowel de eigen mogelijke bijdrage aan 
die ontwikkeling als in de bijdrage die anderen daaraan zouden kunnen hebben. 

Deze visie op een nieuwe invulling van de professionaliteit van leerkrachten is niet 
nieuw. Hargreaves bijvoorbeeld spreekt al in 2000 over de postmoderne of ook wel 
de postprofessionele leerkracht van wie wordt verwacht dat hij op een wezenlijk 
andere manier dan daarvoor te werk gaat en in zijn werk meer moet samenwerken, 
niet alleen met collega’s binnen de school, maar ook buiten de school en ook met 
niet-professionals zoals ouders of mensen in de wijk: 
‘Teachers have been encouraged to work more with their colleagues ……. Schools 
are having to reach out more to parents and communities, and this raises questions 
about teachers’ expertise and how they can share it with people beyond their schools’ 
(p. 151).
Op zo’n manier samenwerken geeft kleuring aan je professionele identiteit. Het 
vraagt een open houding, bereidheid om over de schutting te kijken en om te le-
ren van anderen en je kwetsbaar durven opstellen. En dat alles met behoud van 
je professionele waarden en autonomie. Dat is niet altijd makkelijk, niet voor 
leerkrachten en niet voor andere betrokken professionals. Professionals gaan daar 
verschillend mee om. Sommigen reageren vooral vanuit weerstand en houden star 
vast aan hun vanzelfsprekende kader, om met Bourdieu (1990) te spreken: aan 
hun ‘habitus’. Een dergelijke weerstand kan gebaseerd zijn op angst om het eigen 
mooie beroep, de roeping, los te moeten laten. Of leerkrachten - én vaak ook hun 
leidinggevenden - reageren juist met een soort verheerlijking van het samenwerken 
(O’Flynn, 2009). Alsof samenwerken haarlemmerolie is, een oplossing voor alles.
De Nederlandse onderwijspraktijk kent overigens veel werkwijzen waarin samen-
werken, ook tussen school en de wereld buiten de school, een centrale plaats heeft, 
bijvoorbeeld in het HandelingsGericht Werken (HGW) (Pameijer & Van Beukering, 
2006). In HGW is daarbij de samenwerking met allen die betrokken zijn bij de ont-
wikkelingsmogelijkheden van de leerling, essentieel. Een vergelijkbare, contextuele 
benadering teneinde de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen optimale kan-
sen te bieden, wordt gehanteerd bij praktijken in het onderwijs zoals Brede Scholen 
en Integrale Kindcentra, modellen zoals ‘de ecologie van de leerling’ en de 1-zorg-
route (Van Meersbergen & Jeninga, 2012) en ontwikkelingen als School Wide Posi-
tive Behavior Support (SWPBS). Uitgangspunt is dat kinderen deel uitmaken van 
een systeem (gezin/familie, school, buurt, vrije tijd) en dat professionals rekening 
dienen te houden met die omgeving en hiermee verbindingen dienen te maken.

5  Het samenwerken zelf

Samenwerken kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. In dit artikel 
vatten we het breed op en beperken we ons tot een algemene omschrijving, zon-
der toevoegingen als interdisciplinair of interprofessioneel. Het lectoraat spreekt 
bewust van samenwerken en gebruikt niet het zelfstandig naamwoord samen-
werking. Daarmee wordt geaccentueerd dat samenwerken een actieve bezigheid 
is. Als toevoeging wordt in de titel van het lectoraat wel het woord ‘professioneel’ 
gebruikt. Daarmee wordt aangegeven dat het zich richt op het samenwerken door 
de leerkracht als vakman of vakvrouw. Het samenwerken wordt niet beperkt tot 
een bepaalde vorm van samenwerken: bijvoorbeeld samenwerken in teams, of 
juist in meer incidentele contacten. Het gaat om samenwerken in brede zin, in sa-
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menwerkingsvormen die zich in de praktijk voordoen. Het samenwerken kan met 
veel mensen plaatsvinden. Om een aantal te noemen: collega’s binnen de school 
of daarbuiten, professionals buiten de school vanuit een andere discipline of niet-
professionals, en natuurlijk ouders.
Daarmee wordt aangesloten bij formuleringen van samenwerken in verschillende 
competentieprofielen, zoals het competentieprofiel ‘Inclusief Bekwaam’ en de be-
kwaamheidseisen onderwijspersoneel in de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). 
Vanwege de breedheid en algemene toepasbaarheid wordt de omschrijving gebruikt 
die het Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) hanteert 
voor de term ‘collaborative practice’: ‘working in partnership between professionals 
and/or between organisations with individuals, families, groups and communities’ 
(Barr & Low, 2013, p. 3).
Die algemeenheid betekent volstrekt niet dat samenwerken gemakkelijk is. Het is 
een complexe bezigheid die kan leiden tot voldoening en tot goede resultaten, en 
tegelijkertijd dikwijls tijdrovend en intensief is en lang niet altijd vlekkeloos ver-
loopt. 

Een tweetal citaten dat bovenstaande illustreert:
Van Meurs (Van der Linden, 2013, p. 10):
‘Tal van partijen zijn bezig met jeugdzorg en die communiceren allemaal anders. 
Dat op elkaar afstemmen kost tijd. Evenals het opbouwen van het onderling vertrou-
wen… … Als de interventies kleinschalig en laagdrempelig zijn, zoals met kindon-
dersteuningsprojecten binnen de school, dan heeft de schoolleiding de regie in han-
den. Dreigt escalatie, dan wordt de stem van jeugdzorg zwaarder.’
Of het citaat van Van Staveren & Slingerland-van Dalen (2012, p.7): ‘Voor een tran-
sitie in de jeugdzorg is het nodig dat managers en middenkader handelingsruimte 
creëren voor professionals en de regie overdragen: niet als project, maar als atti-
tude… Hoe zorg je ervoor dat niet iedereen alleen zijn eigen kleine stukje bewaakt, 
maar het hele proces gaat zien?’
Of verderop: ‘Het project Voorbeeldige jeugdzorg laat zien dat samenwerking cruciaal 
en lastig is. Voorbeeldige jeugdzorg gaat over waarden en betekenis, over inclusieve 
verantwoordelijkheid en over het creëren van een andere cultuur waarin een profes-
sional zegt: ‘Hé, ik heb wel een protocol, maar in deze specifieke situatie kan ik het 
beter anders regelen’ (p. 11).
Uit dit soort citaten kan worden geconcludeerd dat samenwerken professioneel 
dient te gebeuren. In de literatuur wordt een aantal elementen genoemd die belang-
rijk zijn bij het samenwerken. 

Een eerste voorwaarde voor succesvol samenwerken is dat de partners de doelstel-
ling gezamenlijk expliciteren en onderschrijven. Dat bevordert een gezamenlijk 
gevoel van verantwoordelijkheid en bevordert dat ieder de verantwoordelijkheid 
neemt voor diens aandeel in het succes of mislukken. Hoewel deze stap ogenschijn-
lijk een vanzelfsprekende is, wordt hij in de praktijk nogal eens overgeslagen en 
blijkt het bovendien een lastige te zijn. Zo vraagt dit van alle betrokkenen dat zij 
steeds weer de balans zoeken tussen hun eigen inzichten over de doelstellingen van 
het samenwerken en datgene wat de omgeving en de anderen als doelstelling zien. 
Zeker bij sectoren als onderwijs en jeugdzorg is het lastig om dergelijke overeen-
stemming te bereiken (Hayes, 2007; Scholte, 2008), deels waarschijnlijk vanwege 
de grote verschillen tussen de tradities, de missies en de werkwijzen van beide sec-
toren (Vaessen, 2013).
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Een tweede voorwaarde voor succesvol samenwerken is helderheid over de wijze 
van besluitvorming. Het gaat dan om vragen als wie de regie heeft, wie eindver-
antwoordelijk is, kortom hoe een optimale balans tussen sturing en autonomie 
kan worden verkregen. In veel besluitvormings- en participatiemodellen worden 
niveaus in participatie onderscheiden en wordt ervan uitgegaan dat het met name 
gaat over voldoende helderheid over welke participant op welk niveau inbreng 
heeft en aan de besluitvorming deelneemt (Arnstein, 1969; Wilcox, 1994). Derge-
lijke modellen kunnen helpen in het gesprek hierover.
Bij elke vorm van samenwerken spelen cultuurachtergronden en taalgebruik een 
belangrijke rol. Hoewel verschil in denkkaders in het algemeen inspirerend zal 
werken (Edwards, 2011), zijn te grote verschillen niet productief en leiden gemak-
kelijk tot spraakverwarring (Bood & Coenders, 2004). Aandacht en begrip voor 
deze verschillen en explicitering hiervan, vereist een open sfeer en gelegenheid om 
onderling vertrouwen te ontwikkelen.

Meer specifiek toegepast op de - professionele - identiteit, is het bij samenwerken 
van belang om een balans te vinden in aandacht en erkenning voor overeenkom-
sten én verschillen in die professionele identiteit. Pas dan is het mogelijk om 
elkaars specialistische bijdrage te benutten (Rose, 2011), om inzicht te krijgen in 
de eigen specialistische vakkennis, voldoende zelfvertrouwen en beroepstrots te 
ontwikkelen (Crow, 2012; Doornenbal, 2012; Linders, 2014) en om te erkennen dat 
er tegelijkertijd gebieden van conflict kunnen en zullen zijn (Humes, 2012). In dat 
opzicht is de Positioning Theory (Slocum-Bradley, 2009) interessant, omdat zij een 
kader biedt om de keuzes die professionals maken voor hun handelen in een be-
paalde context te bespreken, inclusief de gevaren van een te strakke en vanzelfspre-
kende koppeling tussen identiteiten en rechten en plichten. En dan komt het neer 
op sociale reflexiviteit, een term van Lichterman, aangehaald door Lilian Linders 
(2014) in haar lectorale rede. Hiermee wordt bedoeld dat professionals in staat moe-
ten zijn tot reflectie ‘op het eigen handelen in relatie tot het handelen van anderen 
binnen een specifieke context’ (p. 17). Dergelijke reflexiviteit wordt des te belangrij-
ker in de huidige tijd waarin binnen de zorg de rollen van alle actoren ten opzichte 
van elkaar opnieuw gedefinieerd moeten worden. 

6  Conclusie en discussie

Samenwerken is belangrijk, zeker als het kinderen en jongeren betreft die speciale 
aandacht nodig hebben. Als we vinden dat professionals die met kinderen en jonge-
ren werken, de taak hebben om optimaal bij te dragen aan de ontwikkelingskansen 
van die kinderen en jongeren, is samenwerken onontkoombaar. Kinderen en jon-
geren ontwikkelen zich immers holistisch. Geen enkele afzonderlijke beroepsgroep 
kan die ontwikkeling voldoende verklaren of beschrijven. Professionals vanuit ver-
schillende domeinen, zoals vanuit onderwijs en jeugdzorg, behoren dus samen te 
werken en elkaars expertise benutten. Het gaat daarbij om een goede balans tussen 

Leerkrachten hebben vakkennis op het gebied van het leren en van de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Die combinatie van een belangrijke en vanzelfsprekende 
positie in het netwerk van leerlingen, en van vakkennis op relevante ontwikkelings-
gebieden, maakt hen belangrijke partners in het samenwerken
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het behouden van de eigen expertise en optimaal onderling samenwerken. 
Leerkrachten hebben bij dat samenwerken een belangrijke rol. Zij zijn belangrijke 
personen in het leven van leerlingen. De school is een vanzelfsprekendheid voor 
kinderen en jongeren: daar brengen zij gedurende een groot aantal jaren dagelijks 
een aantal uren door. Leerkrachten hebben vakkennis op het gebied van het leren 
en van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Die combinatie van een belangrijke en 
vanzelfsprekende positie in het netwerk van leerlingen, en van vakkennis op rele-
vante ontwikkelingsgebieden, maakt hen belangrijke partners in het samenwerken. 
In de praktijk van het samenwerken, bijvoorbeeld die tussen onderwijs en jeugd-
zorg, wordt die kracht lang niet altijd optimaal benut. Niet door de leerkrachten 
zelf en niet door de professionals in het netwerk van de betrokken leerling.
Daarvoor is een aantal redenen aan te geven en een aantal oplossingsrichtingen om 
hierin verandering aan te brengen.
Een van de redenen is de onderlinge onbekendheid met elkaars vakgebied. Onderwijs 
en jeugdzorg zijn van oudsher streng gescheiden gebieden. Men kent elkaars specifie-
ke expertise, vakjargon of referentiekader vaak onvoldoende. Daarmee samenhangend 
zijn de besluitvormingsprocessen dikwijls onhelder en niet uitgekristalliseerd. Het is 
dikwijls onduidelijk wat de doelstelling is van het samenwerken, welke partners hier-
bij betrokken dienen te zijn, wie waarover de regie heeft en op welke wijze en met 
welke doelstelling de verschillende betrokkenen participeren in het samenwerken. 

De ingrijpende stelselwijzigingen die op dit moment gaande zijn bieden kansen 
om tot meer samenwerken te komen. Tegelijkertijd zijn zij op dit moment voor een 
deel debet aan deze onduidelijkheden. Voor allen die betrokken zijn bij onderwijs 
en jeugdzorg, zoals de professionals, de betrokken kinderen en jeugdigen, hun ou-
ders en verzorgers, zijn er op dit moment nog veel vragen. 
Op basis van deze analyse over de redenen waarom het samenwerken tussen do-
meinen als onderwijs en jeugdzorg nog onvoldoende gebeurt, kan tegelijkertijd een 
aantal oplossingsrichtingen worden benoemd.

Allereerst is het belangrijk dat de opleidingen van de professionals die met kinderen 
en jongeren werken, aandacht besteden aan het interdisciplinair werken tussen de 
verschillende disciplines. Dat zou betekenen dat studenten vanaf het begin van hun 
opleiding leren wat hun eigen expertise is - of zal zijn na hun afstuderen - en dat zij 
tegelijkertijd een attitude ontwikkelen waarin zij ook de expertise en toegevoegde 
waarde van andere disciplines leren waarderen. Daartoe is het belangrijk dat zij 
inzicht krijgen in wat andere disciplines concreet kunnen toevoegen, dat studenten 
de taal van andere disciplines leren verstaan, dat zij expertise ontwikkelen in het 
samenwerken op zich. 
Dit zal een vanzelfsprekende olievlekwerking hebben als, via de studenten en hun 
praktijkstages, -opdrachten en praktijkgerichte onderzoeken, gaandeweg deze visie 
en de kennis vanuit de opleidingen in de praktijk een plaats krijgt.
Daarnaast is het belangrijk dat we leren van de goede praktijken op het gebied van 
samenwerken die er nu al zijn. Ook daarin kunnen opleidingen een belangrijke 
rol hebben. Zo heeft het lectoraat ‘Leerkracht in Samenwerken’ de ambitie om be-
staande goede praktijken te volgen, waar gewenst en mogelijk met behulp van actie-
onderzoek en daarmee bij te dragen aan verbetering van deze praktijken.
Ook andere partners, zoals ouders en de leerlingen zelf, kunnen hierbij een be-
langrijke rol spelen. Zij kunnen aangeven welke vormen van samenwerken in hun 
ervaring effectief zijn. En misschien nog belangrijker: welke opstelling van de pro-
fessionals in hun ervaring effectief is. Een open dialoog tussen professionals, ouders 
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en leerlingen waarin men niet alleen wil samenwerken, maar ook samen wil leren, 
is misschien wel het krachtigste middel om tot effectief samenwerken te komen. Een 
uitdaging voor állen en dus ook voor het Hoger Onderwijs. 
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BNVGOO - Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van 
Opvoeding en Onderwijs - 21 maart 2015 jubileum 40 jaar

De vereniging bevordert de bestudering van de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, als-
mede het onderwijs in de historische pedagogiek in het hoger en wetenschappelijk onderwijs en 
brengt Belgische en Nederlandse onderzoekers, docenten, historici en pedagogen op dit vakge-
bied samen. De feestelijke bijeenkomst zal worden gehouden in Het heropende Nationaal 
Onderwijsmuseum - Gebouw De Holland - Burgemeester de Raadtsingel 97 - 3311 JG Dordrecht.

Programma:
10.30u.  -  Koffie

11.00u.  -  Huishoudelijke vergadering BNVGOO

12.00u.  -   Opening, welkom en Bespiegelingen bij 40 jaar BNVGOO door de voorzitter, dr. Nelleke Bakker (UHD 

Historische Pedagogiek RuG)

12.15u.  -   Lezing door Linda Greveling Msc (AIO Pedagogiek RuG) Onderwijsvernieuwing in chocoladeletters. De 

beeldvorming van de Middenschool in de krant, 1969-1993

12.55u.  -  Uitreiking Maurits de Vroede-prijs 2015 door de juryvoorzitter, prof. dr. Mineke van Essen

13.00u.  -  Lunch in het NOM, gelegenheid het gebouw te bekijken

14.00u.  -   Lezing door dr. Sarah van Ruyskensvelde (docent Historische Pedagogiek KU Leuven) Een bit-je ge-

schiedenis en een byt-je onderwijs? Enkele reflecties over de mogelijkheden van digital history voor de 

onderwijsgeschiedenis

14.20u.  -   Lezing door prof. dr. Mineke van Essen (emeritus hoogleraar Genderstudies RuG) Naar een efficiënte in-

novatiestrategie. De verhouding tussen onderwijsvernieuwing en onderwijskunde

15.00u.  -  Thee/koffie

15.20u.  -   Lezing door prof. dr. Marc Depaepe (hoogleraar Historische Pedagogiek KU Leuven, Campus Kortrijk, 

oud-voorzitter BNVGOO) De historische pedagogiek ‘am Ausgang Ihrer Epoche?’ Mohikaanse mijme-

ringen naar aanleiding van 40 jaar BNVGOO in de Nederlanden

16.00u.  -  Afsluiting/Borrel

Deelname en toegang zijn gratis, voor de lunch wordt een eigen bijdrage gevraagd. Na afloop kan een kijkje wor-

den genomen in het vernieuwde museum.
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