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Thema: Samenwerken in de keten   
 

   
 

Beste collega,  

We nodigen je van harte uit voor de lentebijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013. Het centrale 

thema voor deze bijeenkomst is ‘Samenwerken in de keten’.  Op het binnenplein van Plein 013 vind 

je materialen voor deze bijeenkomst. We starten met een inleiding, gevolgd door twee inspiraties.  

We gaan we actief aan de slag rondom het samenwerken met ketenpartners en wat je daarin 

tegenkomt als interne begeleider. Daarbij zijn bronnen van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een 

belangrijke inspiratiebron. Zij hebben het project geleid om de verbinding tussen onderwijs en zorg 

te maken, wat in 2012 geleid heeft tot zorgadviesteams (ZAT) op iedere basisschool. Inmiddels heeft 

het ZAT, waarin interne en externe educatieve partners én ouders samenwerken ook andere namen 

gekregen, zoals: zorgteam (ZT) of ondersteuningsteam (OT). In deze bijeenkomst willen we met jullie 

evalueren en evolueren in het samenwerken in de keten, met het ZAT (of OT, ZT) als linking pin.  

We gaan aan de slag met jullie huidige werkwijze in het ZAT met aandachtspunten als: frequentie 

van overleg, samenstelling van partners, werkwijze, regie en monitoring, agenda, werkformulieren.   

 

De gewenste opbrengst van deze bijeenkomst is: 

 Het delen van huidige werkwijze in het zorgteam (ZAT, OT, ZT) en handreikingen hiervoor 

 Je rolneming, afbakening en het bouwen aan een ketennetwerk rondom een leerling 

 Je praktijk en jezelf verder ontwikkelen in het samenwerken in de keten  

 Je onderzoekt hoe je in het zorgteam cyclisch en planmatig samenwerkt in de keten  
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Programma 

• Welkom, doel en inhoud 

• Inspiratie en Goede praktijken 

• Thema: Samenwerken in de keten  

- Planmatig handelen in samenwerken in de keten: formulieren  

- Planmatig handelen: HGW, cyclisch planmatig werken: in jaarplanning ‘groeps-/ll’n besprek.  

 

Pauze 

 

• Mededelingen Plein 013 

• Intervisie en netwerkbewustzijn  

Je rol als interne begeleider in het netwerk van ketenpartners bij leerlingen in de zware 
ondersteuning: je rol naar binnen, je rol naar buiten, jouw taken en verantwoordelijkheden en 
die van anderen. Samen komen tot de rol van de begeleider als een goede linking-pin.  
 

• Evaluatie en afsluiting  

 

Wil je voor het gebruik tijdens deze bijeenkomst werkformulieren meebrengen die jullie gebruiken 
voor het ZAT-OT-ZT overleg, zodat je hier in je netwerk met ib’ers over kunt uitwisselen.  
 

Tot bij de Lente-bijeenkomst  

 

Vriendelijke groeten   

Rian Janssen en Marianne den Otter 
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Aanbevolen om te lezen voorafgaande aan deze bijeenkomst (staat op de 
portal):    
 
Nederlands Jeugd Instituut (NJI, 2009). Een effectief en efficient zorgteam op school. NJI: Utrecht.  
http://www.opvoedingsondersteuning.info/nl/Download-NJi/Publicatie-
NJi/Handreiking_intern_begeleider_bij_wegwijzer.pdf  
 
 

Bronnen die je kunt raadplegen:                                 
Moerkens, M. (2011). Naar een handelingsgericht zorgteam en ZAT. Utrecht: NJI. 
http://www.zat.nl/publicaties/ZAT%20Visie%20Handelingsgericht%20werken.pdf . gevonden op: 12 
november 2012 
 
Nederlands Jeugd Instituut (2015) Passend onderwijs en jeugdhulp. Utrecht: NJI.                                                                                         
http://www.nji.nl/Passend-onderwijs-en-jeugdhulp   
 
Prakken, J. (2015). In de wijk. Samen om het kind. Integraal werken.  Utrecht: NJI 
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Recent-verschenen  
 
Checklist effectieve CvB ZAT 
http://www.zat.nl/zat/download/(V)SO_Checklist_casuistiekbesprekingen_CvB_ZAT.pdf  
  
Samen naar school - Coachingpakket Passend onderwijs  
http://www.booz.nu/samen-naar-school/  
3 hoofdprogramma’s  
5 reflectieprogramma’s  
9 inzoomprogramma’s  
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