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Lectoraat Leerkracht in Samenwerken. Professioneel samenwerken
met de omgeving aan ontwikkelingskansen van leerlingen.

Ontwikkelingen als passend onderwijs, de nieuwe jeugdwet en de participatiewet
brengen met zich mee dat de rol van leraren verandert. Zij gaan meer samen -
werken, zeker ook met partners buiten de school. Dat vraagt van
leraren opleidingen, zoals de masteropleiding Educational Needs, dat zij hun
curriculum kritisch tegen het licht houden en aanpassen waar nodig. 
In ons lectoraat hebben we, met dat doel voor ogen, met een
vergrootglas gekeken naar dat samenwerken, naar de mecha -
nis men die spelen en specifiek naar de rol en positie van de
leraar daarbinnen. We hebben, samen met studenten en
werkveld, vragen gesteld als: Hoe positioneert de leraar zich -
zelf en anderen in dat samenwerken? Hoe benutten we het
aanwezige sociaal kapitaal? Welke expertise brengen de verschil -
lende partners in? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ieders stem gehoord wordt? 
In hoeverre zijn partners sensitief voor de signalen van anderen en in hoeverre
worden deze signalen benut ten behoeve van de ontwikkelings kansen van de
leerling(en)? Welke rol speelt taal en cultuur bij samenwerken? Wat kunnen
leraren doen om het onderlinge vertrouwen te bevorderen? Wat verwachten
partners als ze gaan samenwerken, en hoe zit dat bijvoorbeeld in 
het samenwerken tussen school en ouders? 
We delen onze ontdekkingen en inzichten graag met de lezers van dit boek.

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

De leden van de kernkring van het lectoraat:
vlnr Anja van Zon, Mariette Haasen, Jacqueline van Swet, Elle van Meurs, Karin Diemel, 
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Voorwoord

Samenwerken
Tijdens een training voor managers kregen we de
 opdracht een gerecht samen te stellen en daartoe
werden we in groepen ingedeeld. Enthousiast gin-
gen we  inkopen doen en maakte iedere groep af-
zonderlijk een  verruk kelijk recept klaar. Toen we aan
tafel gingen bleek waar de oefening – want dat was
het – toe diende: te laten zien dat de afzonderlijke
gerechten totaal geen gangen in een menu vorm-
den, want niemand had nagedacht over de samen-
hang ervan. Laat staan de afstemming.

De boodschap was helder: ieder doet zijn best in zijn werk, maar daarbij wordt
wel vaak het gemeenschappelijke doel uit het oog verloren. Samenwerking leidt
tot de beste resultaten, maar is niet vanzelfsprekend. 

Daarom ben ik blij dat wij, Tilburg University en Fontys elkaar steeds vaker weten
te vinden, zoals met de pre-bachelor voor statushouders en nu in het Mediacluster
in de Spoorzone van Tilburg, waar we een nieuwe generatie mediaspecialisten
gaan opleiden die de weg weten in een digitale samenleving. 

Zowel onze universiteit als Fontys streeft naar Bildung van onze studenten, we wil-
len graag studenten opleiden die over een breed palet van kennis en 21-century
skills beschikken, die flexibel inzetbaar zijn. Onze samenleving verandert snel en
eist veel, onze studenten moeten daarop goed voorbereid zijn. En daar hebben we
onze programma’s op in gesteld. Ik heb grote waardering voor de ontwikkelingen
die bij Fontys plaatsvinden op het gebied van Bildung.

Van onze kant willen wij ook graag een T-shaped student zien, een die niet alleen
gericht is op zijn eigen werk, maar ook weet hoe hij met anderen kan samenwer-
ken. De tijd van de ivoren toren voor wetenschappers is voorbij, in isolement aan
research werken ook, want de samenleving wil onderzoekers die kunnen duiden
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met wat voor grote problemen we te maken hebben en wat voor oplossingen zij
voorstaan. Dat vergt een open houding, breed begrip en aanpassingsvermogen.
Het is mij dan ook een groot genoegen te constateren dat Tilburg University en
 Fontys beide die urgentie van Bildung erkennen in hun opleidingen en  samen -
werken in het belang van de student en de maatschappij. Tilburg University is niet
voor niets een universiteit van mens- en maatschappijwetenschappen;
 Understanding  Society is ons motto, maar wij willen ook de samenleving vooruit
 helpen.

Wat mij betreft komt uit deze samenwerking een heerlijk menu voort, met diverse
op elkaar afgestemde gangen, waar we allemaal een uiterst voldaan gevoel aan
overhouden en dat smaakt naar meer.

Emile Aarts
Rector magnificus
Tilburg University



1 Samenwerken door leraren
Waarom, waartoe en hoe?

Ik vind het dan ook belangrijk dat de school nauw samenwerkt met betrok-
ken partijen, zodat de leerlingen een betere positie in de maatschappij heb-
ben. De school heeft de ambitie om een verbindende en inspirerende rol te
 vervullen in de regio. De school kijkt over de grenzen van de eigen school. 
We werken aan sociale innovatie zoals die gerealiseerd kan worden met
 besturen, organisaties en instituties. Samen staan we sterker! Mijn mening is
dat de leerlingen naast de ondersteuning ook zeker hun eigen steentje bij
kunnen dragen.

(Marijke Goossens, Beroepsproduct 3 M EN, 2016)

Dit boek doet verslag van onze ontdekkingsreis als lectoraat naar samenwerken
door leraren. We hebben onderzocht hoe leraren samenwerken teneinde de
 ontwikkelingskansen van hun leerlingen te bevorderen.

Cooperation is working with others to do things that you cannot do by yourself.
(Sennett, 2012). Er is dus een meerwaarde aan samenwerken: je werkt samen om
dingen te doen, of te bereiken, die je alleen minder goed zou kunnen doen. Het
samenwerken op zich nemen we breed: soms ben je écht samen aan het werk,
soms houd je vooral rekening met de ander en doe je weinig echt samen. In de
praktijk werken leraren1 samen met een diversiteit aan partners (andere leraren,
professionals van een andere discipline, ouders, mensen in de wijk, etc.) en in een
diversiteit aan vormen (in teams, in vaste structuren, in meer incidentele en losse
contacten, in formele of in informele relaties, met veel mensen of met weinig
mensen) (Tsakitzidis en Royen 2009; Engeström 2010). 
Het samenwerken dat wij bedoelen, betreft vooral het complexe samenwerken.
Zoals samenwerken in complexe onderwijs- en gezinssituaties, samenwerken met
andere disciplines, en altijd met gepaste betrokkenheid van ouders en leerlingen.

1 In dit boek hanteren we de algemene term leraar en daarmee bedoelen we alle onderwijs -
professionals, zoals groepsleerkracht, vakdocent, intern begeleider, mentor, zorgcoördinator, lid
managementteam, teamleider. We gebruiken de mannelijke vorm (hij, hem) en bedoelen daar
vanzelfsprekend ook de vrouwelijke leerkrachten mee. 
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Dergelijk samenwerken kan je beschouwen als een vak, als een ambacht. Een vak
dat vaardigheden vereist, dat je – gelukkig maar - kunt leren en waarin je je kunt
professionaliseren (Sennett, 2012). 

De kenniskringleden van het lectoraat ‘Leerkracht in Samenwerken’ schrijven in de
volgende hoofdstukken over hun specifieke aandachtsgebied. Ieder hoofdstuk op
zich en het boek als geheel is het product van samenwerken: binnen ons lectoraat,
met co-auteurs, met studenten, met participanten in onze onderzoeken, met het
werkveld, met collega’s en ook bijvoorbeeld met het bedrijfsbureau van Fontys
OSO. In dit proces hebben we ervaren hoezeer samenwerken waarbij je gebruik
maakt van elkaars expertise en perspectieven, kan inspireren en bijdragen aan het
eigen inzicht en aan de kwaliteit van een boek als dit. 
Bij deze aan ieder van hen veel dank!

Leerkrachten werken meer – en anders – samen

Ontwikkelingen als passend onderwijs en daarmee de komst van meer leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben op school, brengen met zich mee dat je rol
als leraar verandert. De ontwikkeling naar meer samenwerken begon al rond de
80-er jaren van de vorige eeuw, toen er meer en meer werd verwacht dat leraren
elkaar ondersteunden en daarbij gingen samenwerken (Onderwijsraad 2013). 
Het huidige samenwerken verschilt echter op enkele punten, omdat leraren ook
 dienen samen te werken met andere disciplines, met ouders en met niet-professio-
nals. Dat vraagt een andere attitude, je kwetsbaar kunnen opstellen en tegelijker-
tijd je professionele waarden en autonomie behouden (Hargreaves 2000).

De wetten Passend Onderwijs (2014) en de nieuwe Jeugdwet (2015) roepen 
beide op tot samenwerken tussen de werelden van het gezin, school en vrije tijd.
Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor een geïntegreerd
aanbod aan ondersteuning en hulp voor kinderen en hun ouders/gezinnen. Binnen
passend onderwijs hebben ouders een belangrijke stem gekregen, bijvoorbeeld
omdat zij eventuele onderwijsondersteuningsplannen (OOP) mede moeten onder-
tekenen. Ook moet er meer preventief gewerkt worden en moet het aantal leer-
lingen dat gebruik maakt van bovenschoolse voorzieningen, worden
teruggebracht. Dat alles vraagt om wat men wel noemt ‘ontschotten’, om verbin-
den van sectoren en instanties die nog weinig samenwerken en van circuits met
verschillende culturen en talen. 
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Deze Nederlandse ontwikkelingen staan niet op zich. Internationale verdragen
roepen alle op tot inclusief denken en tot inclusief onderwijs, tot emancipatie en
participatie van iedereen, en gaan uit van een recht op onderwijs voor iedereen
(Education for All) waarin ieders persoonlijkheid en talenten zoveel mogelijk tot
ontplooiing kunnen komen. 
Scholen en individuele leerkrachten moeten kennis hebben van en handelen over-
eenkomstig internationale en nationale verdragen, (onderwijs)wetten en regels
(zie voor een overzicht hieronder): 

Essentie VN verdrag ‘Gelijke rechten voor ieder mens, 
artikel 24 ‘Onderwijs’
Gelijke rechten voor ieder mens, met en zonder handicap of beperking,
zonder discriminatie. Dit vraagt om inclusief denken op alle niveaus voor
een leven lang leren met de volgende doelen: 
a. De volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en gevoel van

waardigheid en eigenwaarde vanuit respect voor mensenrechten,
 fundamentele vrijheden en menselijke diversiteit.

b. De optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun
persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en
 fysieke mogelijkheden, naar staat van vermogen.

c. Het in staat stellen van personen met een handicap om daadwerkelijk te
participeren in een vrije samenleving op basis van emanciperen en
 participeren (VN-resolutie, 2009, zie wetten.overheid.nl).

Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van Het Kind (IVRK)
Ieder kind heeft het recht zijn mening vrijelijk te uiten over zaken die het
kind betreffen en aan die mening moet passend belang worden gehecht
(art. 12); elk kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting (art. 13);
kinderen hebben recht op bescherming van hun privacy (art. 16); het on-
derwijs dient te zijn gericht op de zoveel mogelijke ontplooiing van de
 persoonlijkheid, talenten en vermogens van elk kind; het dient voor te
breiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving en zal het
kind respect bijbrengen voor mensenrechten, voor zijn ouders, zijn cultu-
rele achtergrond, taal en waarden, en die van anderen (art. 29)
(Kinderombudsman, 2016, zie www.ivrk.nl)
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Wetswijzigingen in Nederland in een notendop:
• Wet Passend Onderwijs – 2014

Scholen hebben een zorgplicht en zijn verantwoordelijk om alle  leer -
lingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek
te bieden. 

• Jeugdwet – 2015
Doel om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter en effectiever
te maken door decentraliseren, een omslag naar preventie en eerder
 ondersteuning, versterken van de eigen kracht van de jeugdige, zijn
gezin en de sociale omvang, minder snel medicaliseren van problemen,
een integrale aanpak met betere samenwerking rond gezinnen en hulp
op maat (één gezin, één plan, één regisseur).

• Participatiewet – 2015
Doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, aan
de arbeidsmarkt deel te laten nemen

• Wet op maatschappelijke ondersteuning (WMO) – 2015
Passend ondersteunen van kwetsbare mensen, zo mogelijk thuis en
 participerend in de samenleving 

• Wet op gelijke behandeling – 2009
Wet voor gelijke kansen voor mensen met een handicap of chronische
ziekte in onderwijs en arbeid

• Ratificatie VN verdrag gelijke rechten voor iedereen – 2016
Wet op gelijke rechten voor iedereen in de samenleving (Herzien. wet
gelijke behandeling: jan. 2017)

• Wet Sociale Veiligheid – 2016 (Initiatief Dekker en Kinderombudsman).
Scholen moeten zich inzetten om pesten tegen te gaan en zorgen voor
sociale veiligheid
Schouten, R. (2015); zie: www.rijksoverheid.nl

De schermvlieger als metafoor

Bij de start van het lectoraat kozen we voor het beeld van de schermvlieger2: 
Leerling en leraar vliegen samen als tandem met hun scherm, vergelijkbaar met de

2 Er is gekozen voor de term ‘schermvliegen’, internationaal worden de termen paragliding en
 parapente gebruikt. Zie http://www.knvvl.nl/afdelingen/schermvliegen/dit_is_schermvliegen en
http://issuu.com/knvvl/docs/riser_boekje?e=0/8592428 (geraadpleegd op 14 juli 2014)
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piloot en leerling bij het schermvliegen. Leraar en leerling hebben samen de lijnen
in handen. Zo trekken zij een aantal jaren met elkaar op en de leraar is gedurende
die jaren een belangrijke persoon voor de leerling. Ze gaan samen de lucht in, een
spannende onderneming, en ze hebben een gezamenlijk doel: werken aan de
 ontwikkeling van de leerling, in dit beeld weergegeven als de zon. Daartoe is het
belangrijk om holistisch te kijken, oog te hebben voor en kennis te hebben van de
belangrijke factoren en personen en de interacties daartussen, zoals dat ook bij
schermvliegen belangrijk is. 

Figuur 1.1: De schermvlieger: samenwerken met de omgeving



3 Bevindingen Survey 2014 en 2015. Interne publicaties van het lectoraat Leerkracht in Samenwerken,
Fontys OSO. 

4 Vanaf studiejaar 2016/2017 is de naam van de opleiding Master Educational Needs (M EN). Daarvoor
was het de Master Special Educational Needs (M SEN). In dit boek hanteren we de termen Master EN
en M EN.
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De leraar heeft – samen met de leerling - de regie en hanteert de vang- en  stuur -
lijnen. In het scherm zijn de mensen en organisaties waarmee wordt samenge-
werkt, geplaatst. De ouders vormen de brede, onderste laag. Met hen wordt altijd
samengewerkt en rekening gehouden. De laag daarboven is die van de verschil-
lende contexten met wie de leerkracht samenwerkt: jeugdhulp, vrije tijd, onder-
wijs, werk. In de buitenste laag de verschillende onderwijstypes. 

Het lectoraat heeft zich in haar onderzoek met name gericht op de mechanismen
die spelen bij dit samenwerken en specifieker op wat dat van de leraar vraagt in
dat samenwerken. Mede daarom gebruiken we zoveel mogelijk het actieve woord
’samenwerken’ in plaats van het zelfstandig naamwoord samenwerking. We rich-
ten ons immers op het positioneren en handelen van de leraar en minder op de
structuren en de organisatievormen van samenwerking. 
We kijken als het ware met een vergrootglas naar wat er precies gebeurt tussen de
lijnen, naar de mechanismen die een rol spelen bij samenwerken. We stellen vra-
gen als: Wat gebeurt er precíes? Hoe positioneert de leraar zichzelf en anderen in
dat samenwerken? Welke expertise is aanwezig en kan worden benut? Hoe wordt
ervoor gezorgd dat ieders stem gehoord wordt? In hoeverre is men sensitief voor
de signalen van anderen en in hoeverre worden deze signalen benut ten behoeve
van de ontwikkelingskansen van de leerling(en)? Welke rol speelt taal en cultuur
bij dat samenwerken? In hoeverre draagt de gesproken en non-verbale taal bij aan
de vorming van de relaties en aan het bevorderen van onderling vertrouwen? 

Uit een tweetal surveyonderzoeken van het lectoraat3 onder 160 leraren, tevens 
M EN studenten4, blijkt dat leraren gemiddeld samenwerken met 9, respectievelijk
13 partners (zie onderstaande tabel gebaseerd op de survey van 2015 die laat zien
hoeveel procent van de respondenten met de betreffende partner heeft  samen -
gewerkt).
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Tabel 1.1 Partners met wie leraren samenwerken.

Er wordt dus het meest samengewerkt met leraren van een andere school of met
ambulant begeleiders vanuit een school voor speciaal onderwijs, gevolgd door
 andere professionals: maatschappelijk werk, mensen die werkzaam zijn in organi-
saties zoals musea of de bibliotheek, artsen, paramedici etc. 

Het belang van samenwerken door leraren

Onderzoek toont keer op keer aan dat de leraar de belangrijkste factor is in het
leerproces van leerlingen (Hattie, 2003; Marzano 2003). Leraren zijn rolmodel en
inspiratiebron en hun relatie met de leerling is uniek, met name omdat school een
vanzelfsprekende en constante factor is in het leven van kinderen. De kinderen en
jongeren zelf zijn daarom in het samenwerken de eerste en meest belangrijke
partner. 
Maar er zijn meer partners, en dikwijls veel meer. Kinderen leven in verschillende
werelden: gezin, school, buurt, vriendengroep, familie. Hun ontwikkeling verloopt
echter niet in sectoren, maar holistisch, als een geheel, hetgeen vraagt om verbin-
ding tussen deze werelden. Dit uitgangspunt ontwikkelde Bronfenbrenner (1979)

AANTAL PARTNERS GEM > 13 (0-22)

Docenten/ leerkrachten andere school / onderwijsinstelling 93,5 %

Ambulant begeleider 92,3

(School)maatschappelijk werk 81,7

Culturele instellingen (bibliotheek, musea) 81,1

Schoolarts (GGD, consultatiebureau) 78,7

Logopedist 74,0

Zorg Advies Team (ZAT) / LOT (lokaal ondersteuningsteam) 71,0

Bureau Jeugdzorg (incl. Centrum Jeugd en Gezin) 69,8

Buiten- of Tussenschoolse Opvang (BSO / TSO) 65,1

Organisaties m.b.t sport en vrijetijdsbesteding 65,1



5 Bovenstaande is in de lectorale rede (van Swet 2014) uitgebreider beschreven.
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in zijn ecologische systeemmodel en later in het bio-ecologische model (Bronfen-
brenner, 2005). Hij onderscheidt micro-, meso- en macrosystemen waarbinnen
 kinderen opgroeien. Leraren kunnen bijdragen aan het verbinden van die werelden. 
Naast dit onderscheid in leefgebieden kunnen er ook ontwikkelingsgebieden
 worden onderscheiden, zoals het cognitieve leren, de sociaal-emotionele ontwik-
keling, de persoonsvorming. Ook hier werken de gebieden en factoren onderling
op elkaar in en kunnen zij slechts theoretisch van elkaar worden  onderscheiden.
Die ingewikkeldheid maakt samenwerken noodzakelijk. Niemand kan de gehele
ontwikkeling van een kind of het leerproces dat hij of zij gedurende zijn school-
loopbaan doormaakt, helemaal verklaren of begrijpen. Ieder kan slechts, vanuit
het eigen perspectief en onderbouwd vanuit het eigen vakgebied, iets zeggen
over een deel van de werkelijkheid5. 

Leraren hebben hun specifieke expertise, zoals hun kennis en kunde over  leer -
processen, over motivatie, over groepsprocessen en preventief werken. Andere
 disciplines zijn specialist op andere gebieden, zoals de (ortho)pedagoog met
 expertise ten aanzien van opvoedrelaties of de logopedist ten aanzien van taal 
en spraak. 
Ook ouders hebben hun specifieke ervaring en inbreng. Samenwerken met ouders
is noodzakelijk en vanzelfsprekend en vraagt specifieke aandacht. Tegenwoordig
worden termen gebruikt als ‘partnerschap’ en ‘betrokkenheid’ waaraan verschil-
lende betekenissen en doelstellingen worden gegeven (zie bijvoorbeeld Bakker
e.a. 2013). Op die discussie gaan we hier niet in. Welke woorden ook gebruikt
worden, leraren zullen in hun samenwerken met ouders altijd dienen te werken
binnen de visie van de school en tegelijkertijd recht doen aan de bedoeling van
het samenwerken met ouders. Meestal komen die bedoeling van school, ouders en
leraar op hoofdpunten overeen. Maar als het botst wordt samenwerken complex. 

Leraren benutten het sociaal kapitaal

Voor de theoretische onderbouwing van ons werk hebben wij ons laten inspireren
door de theorie van sociaal kapitaal, van sociale netwerk theorieën en daaraan
 gerelateerde begrippen als boundary crossing. 
De theorie van sociaal kapitaal werd in de tweede helft van de vorige eeuw
 geïntroduceerd door de socioloog Piere Bourdieu (1990) en de politicoloog/  
be stuurskundige Robert Putnam (2009). Het begrip sociaal kapitaal is sindsdien 
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in  diverse domeinen, ook in het onderwijs, toegepast en nader uitgewerkt. Sociale
netwerktheorieën geven inzicht in hoe kennis en ervaring worden uitgewisseld,
hoe relaties daar een rol kunnen spelen en welke mechanismen (Akkerman &
 Bakker, 2011).
Hargreaves en Fullan (2013) gebruiken in de onderwijscontext het begrip  profes -
sioneel kapitaal dat bestaat uit drie soorten kapitaal die geïntegreerd dienen te
worden: menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal. 
Professioneel kapitaal gaat over gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet over
 individuele autonomie; over wetenschappelijk bewijs, maar ook over persoonlijke
besluitvaardigheid; over openheid naar klanten in plaats van ons boven hen te
stellen; en ten slotte over het streng zijn tegen collega’s die, ondanks alle inspan-
ningen en aanmoediging, toch tekort schieten in hun professionele missie en hun
collega’s en hun studenten teleurstellen. (Voorwoord, pag. 5).
Wij zijn, met ons onderzoek en met dit boek, op zoek gegaan naar hoe leraren
vorm kunnen geven aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid, aan die besluit-
vaardigheid en openheid en aan die strengheid naar collega’s toe. En natuurlijk
hoe wij in onze opleiding studenten hierop kunnen voorbereiden.

Hieronder bespreken we een voor onze context interessante uitwerking (Neal en
Neal, 2013) die Bronfenbrenners ecologische systeemtheorie en de daar gebruikte
begrippen combineert met de netwerktheorie. Zij ontwikkelden een visuele weer-
gave waarin het kind centraal staat met rondom diens familie als microsysteem.
Omdat het kind ook deel uitmaakt van school, wordt tegelijkertijd in hetzelfde
plaatje het ‘school microsysteem’ weergegeven. Daarnaast is er ruimte voor
 andere systemen zoals in onderstaande figuur het beleids/exosysteem waar het
hoofd van de school, de burgemeester en andere beleidsfiguren deel van uit
maken.
Moeder, kind en leraar kunnen worden gezien als een mesosysteem en hiermee
wordt een brug gevormd tussen het gezinsmicrosysteem en het schoolmicro sys-
teem. 
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Figuur 1.2: een netwerkmodel van de ecologie van de leerling. Overgenomen uit
Neal en Neal, 2013, pag. 730

In dergelijke visuele weergaven kunnen typen relaties worden onderscheiden die
in de sociale netwerk theorieën worden benoemd als bonding, bridging en linking
(Forbes, 2009). Bonding betreft relaties binnen een context, zoals een school.
 Bridging betreft relaties buiten de eigen organisatie, dikwijls met personen vanuit
een andere discipline. Linking betreft relaties waarbij er sprake is van hiërarchie-
verschillen, zoals relaties met besturen. Je kunt je afvragen waar relaties tussen
school en ouders het beste passen. In de literatuur worden die meestal onder
 linking geplaatst.
Ook het onderscheid dat wordt gemaakt tussen intern en extern sociaal kapitaal
(Nahapiet, 1998; Leana, 2006), komt in deze weergave tot uiting. Intern sociaal
 kapitaal betreft relaties binnen een organisatie en binnen een discipline en extern
sociaal kapitaal betreft relaties met personen buiten de eigen organisatie. 

Benutten van sociaal kapitaal, en zeker van extern kapitaal waarbij sprake is van
bridging en linking, vraagt dat leraren als het ware over de grenzen van hun eigen
beroep heen stappen. In de Activity Theory (Engeström, 1987; Engeström, 2010)
spreekt men van ‘boundary crossing’. Je betreedt gebieden die je niet goed kent,
waar een andere taal wordt gebruikt en andere gewoontes gelden (Akkerman en
Bakker 2011; Forbes 2012; Schuiling 2012; Snoek 2013). Mensen verschillen in hun
ambitie en vaardigheid om een boundary crosser te zijn. Sommigen vinden dat een
plezierige uitdaging, anderen juist niet en anderen zouden een dergelijke attitude
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en vaardigheid willen ontwikkelen. Boundary crossers in het onderwijs zijn bij-
voorbeeld stagebegeleiders, intern begeleiders, of leden van zorgadviesteams. 
Grenzen kunnen op verschillende manieren worden overgestoken met elk hun
eigen kracht en kenmerken. Zo onderscheiden Akkerman en Bakker (2011) vier
leermechanismen (Bakker e.a. 2016):
• Identificatie: waar grenzen niet worden opgeheven, maar juist worden geïdenti-

ficeerd. Zoals de leraar die zich bewust is van diens eigenheid en specifieke toe-
gevoegde waarde en van die van andere partners.

• Coördinatie: waarbij je zoekt naar samenwerking tussen verschillende praktij-
ken. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van boundary objecten of procedures.

• Reflectie: waarbij je in gesprek gaat met anderen, hetgeen kan leiden tot meer
bewustzijn en explicitering van het eigen perspectief (perspective making) en
van meer waardering van het perspectief van de ander (perspective taking).

• Transformatie: waarbij praktijken worden veranderd en nieuwe rollen binnen
praktijken ontstaan of zelfs nieuwe praktijken. 

Samenwerken is lastig en kan geleerd worden

Sennett (2008; 2012) geeft aan dat complex samenwerken een ambacht is dat
 geleerd kan worden. Dat leren vraagt om reflectie en aandacht; maar vooral
 oefenen en een systematische aanpak. Zoals bij het schermvliegen moet je  vlieg -
uren maken. Sennett gebruikt bij het samenwerken de term empathie waarbij je
met een geïnteresseerde en niet-wetende houding luistert naar de ander zonder
met diens behoeften samen te vallen. Op die manier krijgt de ander ruimte. 
Dit in tegenstelling tot sympathie waarbij je je als het ware identificeert met de
ander en diens behoeften, hetgeen kan verstikken en juist geen ruimte geeft
 (Sennett, 2012).
Samenwerken is ingewikkeld, zeker als het gaat om samenwerken met andere
 disciplines en met ouders. Zo is samenwerken tussen onderwijs en jeugdzorg
 tegenwoordig wel een vereiste, maar in de praktijk is er nog sprake van strakke
schotten, van gescheiden werelden en gescheiden circuits (zie bv Kieft e.a. 2016;
van Swet 2015). Ook zijn domeinen en praktijken elkaar niet altijd even goed
 gezind. Met name tussen elkaar aanpalende praktijken of beroepsgroepen is
 regelmatig sprake van onderlinge competitie en rivaliteit (Wackerhausen 2009). 
Of er zijn juist strakke grenzen tussen domeinen waarbij vast wordt gehouden aan
 interne ‘domein’belangen waardoor grensoverschrijdingen lastig worden 
(Wenger, McDermott et al. 2002). 
Samenwerken door leraren vraagt dan ook van hen dat zij zich ontwikkelen tot
een zogenaamde T-shaped professional, iemand die goed kennis heeft van zijn
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eigen vak en expertise, voldoende weet van andere disciplines en met hen de
 verbinding kan leggen (Evers en Kneyber, 2013). Aarts gebruikt diezelfde term, 
de T-shaped student, in zijn voorwoord voor dit boek.

Bekwaamheidseisen voor de onderwijsprofessional

Samenwerken betekent dus kennis, vaardigheden en een ‘samenwerk’attitude.
 Samenwerken verdient een centrale plaats in het curriculum van lerarenopleidin-
gen (Onderwijsraad, 2014a; de Bruïne et al., 2015). Voor leraren worden twee
competenties betreffende samenwerken onderscheiden: samenwerken met
 collega’s en samenwerken met de omgeving. 
De Onderwijscoöperatie (2014) heeft in een uitgebreid en langdurig proces de
 bekwaamheidseisen herijkt en deze zijn per 1 augustus 2017 in de wet geregeld.
Daar staat genoemd dat leraren zouden moeten samenwerken met de volgende
partners: ouders, professionals in de sfeer van jeugdwerk, maatschappelijk werk,
justitie, gezondheidszorg, buitenschoolse opvang, stagebegeleiders, sport, kunst
en cultuur. 
Een iets uitgebreidere omschrijving van het begrip ‘samenwerken’ wordt gegeven
in het competentieprofiel Inclusief Bekwaam (Claasen, De Bruïne, Schuman,
Siemons & Van Velthooven 2009) dat binnen de Master EN bij Fontys OSO leidend
is. Competentie 6: ‘Competent in samenwerking met de omgeving’ wordt daar als
volgt omschreven:

Een leraar die competent is in het samenwerken met de omgeving geeft
 ouders/verzorgers van leerlingen een stem (voicing). Zij beschouwt hen als
medeverantwoordelijke partners, erkent beslissingen die zij (willen) nemen 
en werkt  effectief met hen samen. Zij levert een zodanige bijdrage aan de
 samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school, 
dat er sprake is van een goede aansluiting tussen buitenschoolse en binnen-
schoolse activiteiten voor alle leerlingen. (pag. 47)

Om inzicht te krijgen op welke wijze samenwerken een plaats heeft in ons eigen
curriculum en om de mening van studenten zelf te horen, hebben wij in de surveys
van 2014 en 2015 de studenten M EN bevraagd. In 2014 is gevraagd in hoeverre zij
vinden dat er in het curriculum aandacht is voor kennis, voor vaardigheden en
voor de attitude ten aanzien van interdisciplinair samenwerken en hoe hieraan
idealiter aandacht wordt besteed. De respondenten geven aan dat zij alle drie
 aspecten belangrijk vinden (gemiddelde scores variëren van 6,2-6,8 op een schaal
van 1-10) en dat zij zouden willen dat elk een grotere plaats in het curriculum
krijgt (gemiddelden 7,8-7,9). Zie de tabel hieronder:



VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken 19

Tabel 1.2: Samenwerken in het curriculum M EN (survey 2014)

Er is tevens gevraagd welke onderdelen met betrekking tot interprofessioneel
 samenwerken zij in het huidige curriculum waarderen. Omdat er ook antwoorden
zijn gegeven die buiten de aangeboden categorieën vallen, zijn voor de survey van
2015 twee categorieën toegevoegd: ‘samenwerken met critical friends’, en ‘voor-
beelden van constructief samenwerken in de praktijk inbrengen en bespreken’. 

In 2015 is gevraagd wat tijdens de opleiding vooral heeft bijgedragen aan hun
competenties ten aanzien van samenwerken. Zij noemen als belangrijkste de
 vorming van hun attitude ten aanzien van samenwerken en vervolgens kennis en
informatie over samenwerken, het samenwerken met critical friends en het
 bespreken van voorbeelden van constructief samenwerken in de praktijk. Het
 oefenen van vaardigheden in samenwerken heeft hen relatief het minst geholpen. 
Op de vraag welke van de vijf categorieën meer benut zouden mogen worden,
geven zij aan dat er meer aandacht zou mogen zijn voor het bespreken van voor-
beelden van constructief samenwerken in de praktijk en voor de vorming van een
attitude van studenten ten aanzien van samenwerken.
Werken aan een attitude ten aanzien van samenwerken komt in deze surveys dus
naar voren als een belangrijk aandachtspunt in het curriculum. Studenten aan de
M EN zijn voor het merendeel parttime studenten met ruime ervaring als leraar.
Werken aan een ‘samenwerk-attitude’ betekent daarom naast aanleren ook de
uitdaging om bestaande, dikwijls onbewuste, denkkaders ten aanzien van samen-
werken ter discussie te stellen, hierop kritisch te reflecteren en deze eventueel te
veranderen. Het vraagt in feite om transformatief leren (Mezirow 1981; 1991;
2000), om het aanpassen van je stijl van en opvattingen over samenwerken. Dat
kan lastig zijn omdat dit soort opvattingen dikwijls gebaseerd zijn op een lange
geschiedenis en min of meer behoren tot je ‘habitus’ (Bourdieu 1990).

Geef een cijfer voor de mate
waarin dit aspect een plaats
heeft/krijgt in M EN

Nu Wens

N Mean Range Mean Range

Kennis 156 6,8 3-10 7,8 4-10

Vaardigheden 6,2 2-10 7,8 5-10

Attitude 6,5 1-10 7,9 4-10



Ook in Workouts6 hebben we met de deelnemers gesproken over het curriculum
van de M EN. Zo hebben we in Workout2, met 60 deelnemers vanuit verschillende
disciplines en achtergronden, gevraagd hoe de opleiding studenten beter kan
voorbereiden op hun taak als samenwerkers. Dit leverde onder meer de volgende
suggesties op:

• Adviezen ontwikkelen hoe leraren ten aanzien van samenwerken te
 begeleiden in begeleidingstrajecten

• Kent de leraar het systeem bij het signaleren van bepaald gedrag?
 Vaardigheden in het signaleren + omgaan met bepaald gedrag.

• Onderzoeken in hoeverre er voldoende info is bij leraren over samen-
werkende partners (actueel, persoonlijk / niet alleen op papier / internet)

• Aandacht in de opleiding voor andere instanties: Wat doen zij? Welke
expertise kun je waar halen? Zorg voor aansluiting bij de Pabo.

• Alles begint bij reflectie: hoe verleid je de leraar om verder te kijken dan
de korte termijn en tijdig te signaleren om samenwerking te zoeken?

• Good practice: laten zien hoe het kan; bezoeken en onderzoeken

Concluderend kunnen we stellen dat er in de opleiding aandacht dient te zijn voor
onderwerpen als het waarom van samenwerken, de meerwaarde ervan, de  toe -
gevoegde waarde van het eigen vak in het samenwerken, kennis over mogelijke
toegevoegde waarden van andere professionals en niet-professionals zoals ouders,
en het vermogen om informatie en ervaringen vanuit verschillende bronnen te
combineren. 

Het onderzoek door het lectoraat

Het lectoraatsonderzoek heeft, naast dit boek, geleid tot publicaties over thema’s
als: bewust worden van je eigen netwerk en van je eigen positie in het systeem
waarin jij (samen)werkt (Otter en van Zon 2016); bewust worden van de eigen
 expertise en van die van anderen (Diemel en van Swet 2016); kennis van je eigen
expertise en die van anderen en van de andere culturen die je zult tegenkomen als
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6 Een Workout is een bijeenkomst waar personen uit verschillende disciplines bijeen komen en 
waar het lectoraat haar inzichten, plannen, hypotheses, resultaten deelt met de deelnemers.
 Workouts fungeren als een member check en als oefenplaats voor samenwerken. Zie de website 
van het  lectoraat voor meer info over de Workouts en verslagen van de Workouts.



je over de grenzen van je eigen discipline heen gaat (Haasen en van Swet 2015);
communicatievaardigheden, de kunst van het luisteren (Smulders en van Swet
2016), omgaan met machtsrelaties en inzicht ontwikkelen in hoe je zelf hiërarchi-
sche relaties ervaart en interpreteert (Boosten, 2017). Zie achterin dit boek de lijst
met publicaties (pag. 191-195).

Dit boek biedt de volgende hoofdstukken:

1. Jacqueline van Swet: Samenwerken door leraren. Waarom, waartoe en hoe?
Dit hoofdstuk biedt een algemene inleiding op het lectoraatsthema: Waar
heeft het lectoraat zich op gericht? Welke vormen van samenwerken heeft het
onderzocht en vanuit welke perspectieven? Wat maakt dat samenwerken door
leraren een lectoraat waard was? Het hoofdstuk geeft een overzicht van theo-
retische begrippen die centraal hebben gestaan binnen het lectoraat.

2. Elle van Meurs & Anja van Zon: Op zoek naar de kracht van samenwerken van
leraren.
Van Meurs en Van Zon hebben onderzocht wat studenten ervaren als de kracht
van samenwerken in hun praktijk en studie. Van Meurs deed onderzoek bij
 leraren werkzaam in VO/MBO die tevens student zijn aan een lerarenoplei-
ding. Van Zon bij critical-friends groepen van studenten master educational
needs (M EN), ook allen werkzaam in het onderwijs. Op basis van hun onder-
zoeksresultaten bespreken zij hoe een opleiding eraan kan bijdragen dat
 (aankomende) leraren het vak van complex samenwerken leren.

3. Frans Smulders: Vertrouw op je taal. Een talige en inhoudelijke
 verkenningstocht
Smulders verkent het abstracte begrip vertrouwen, dat beschouwd wordt als
een basis en sterker nog als het fundament, de bodem voor samenwerken. Hij
stelt de vraag hoe taal bijdraagt aan vertrouwen en beargumenteert dat mis-
communicatie nogal eens leidt tot verlies van wederzijds vertrouwen. Wat is er
eerst? Vertrouwen of samenwerken?

4. Mariette Haasen, Lobke Hubbers, Lonneke Reinewald en Miriam de Werd:
 Onderwijs en jeugdhulp werken samen aan preventie in de klas.
De vier auteurs (lid kenniskring, (ex)studenten M EN en collega jeugdzorg)
doen verslag van een samenwerkingsproject tussen onderwijs en jeugdhulp.
Het project is vernieuwend omdat er binnen het reguliere lesprogramma wordt
samengewerkt tussen de groepsleerkracht en een externe trainer. De auteurs
analyseren de kansen en risico’s van dit project en doen concrete aanbevelingen.
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5. Chris Pols: Samenwerken met leerlingen. De stem van de leerling met een
 verstandelijke beperking in de transitie van school naar werk.
Pols heeft in het kader van zijn promotietraject onderzoek gedaan hoe  leer -
lingen met een verstandelijke beperking zelf kunnen bijdragen aan hun
 transitie van school naar werk. In de praktijk wordt er bij dit soort belangrijke
trajecten en beslissingen nog weinig echt geluisterd naar de stem van de leer-
ling. Zijn onderzoek is bij uitstek een voorbeeld dat samenwerken door leraren
complex is. Het samenwerken in deze doet een beroep op échte luistervaardig-
heden, in de termen van Sennett (2012) op empathie in tegenstelling tot
 sympathie.

6. Karin Diemel: Professionele sensitiviteit: leren van het beeld van de ander.
Diemel onderzoekt in hoeverre gerichte werkvormen kunnen bijdragen aan de
‘professionele sensitiviteit’ van studenten. Daaronder wordt verstaan het ver-
mogen om het perspectief van andere professionals aan te voelen en te benut-
ten, en oog te hebben voor de pedagogische betekenis van het gezichtspunt
van andere professionals en betrokkenen. Door samenwerken met andere dis-
ciplines en andere praktijken word je je meer bewust van je eigen perspectief
en van dat van de ander en ontwikkel je waardering voor dat perspectief van
de ander. 

7. Jacqueline van Swet, Colette Cuijpers en Wendy Nichelmann: Samenwerken
met ouders aan verantwoord gebruik van social media.
De auteurs bespreken het samenwerken tussen ouders en school aan de hand
van een actueel probleem: omgaan met social media. Hun casus laat zien hoe
ingewikkeld het netwerk en de systemen rondom een leerling eruit kunnen
zien en hoe een juridisch perspectief kan bijdragen aan het samenwerken. De
methode van de ‘Rich Picture’ wordt gebruikt om de verwachtingen van ou-
ders over de samenwerking te expliciteren en inzicht te krijgen in hun zorgen
omtrent social media. 

8. Marianne den Otter: Samenwerkend op weg naar een multifunctionele
 accommodatie. Samenwerken in een holistisch perspectief.
Den Otter beschrijft het proces en haar rol in dat proces waarin een innovatie-
project rondom een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA)
tot stand komt. Een dergelijke MFA biedt kansen om de werelden van gezin,
school en vrije tijd te verbinden en om een bijdrage te leveren aan nationale
en internationale wetten en ambities zoals de Participatiewet en het VN-ver-
drag betreffende gelijke rechten voor iedereen.
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9. Naorah Lockhart: A Brief Introduction to Social Capital and Social Network
Theories
Lockhart werkt als postdoc aan SUNY Binghamton University (US) en was
 tijdens haar verblijf in Nederland (2015-2017) lid van de brede kring van het
lectoraat. In haar bijdrage (in het Engels) bespreekt zij de Nederlandse context
van passend onderwijs en het interprofessioneel samenwerken door de leraar
vanuit de theoretische perspectieven van sociaal kapitaal, netwerk theorieën
en sociale netwerkanalyse. Zij beargumenteert dat deze theorieën leraren
 kunnen helpen bij hun keuzes met wie zij samenwerken en hoe, en dat deze
theorieën kunnen ondersteunen bij onderzoek en praktijk. 

10. Linda van den Bergh: Samenwerken met het werkveld. waarom en hoe?
Van den Bergh beschrijft een onderzoek naar de behoeften van het werkveld
(PO, VO, SO en MBO) wat betreft het samenwerken met Fontys waarbij zij een
aantal good practices analyseert. In dat samenwerken wordt gebruik gemaakt
van boundary objecten, zoals documenten met afspraken of het onderzoeks-
verslag, als brug tussen de praktijk van de opleiding en het werkveld van de
student.

11. Ellen den Arend: Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken! De rol van 
de gemeente in het professioneel samenwerken met de omgeving aan
 ontwikkelingskansen van kinderen. 
Den Arend is strateeg bij de Gemeente Tilburg en lid van de brede kring van
het lectoraat. In haar hoofdstuk blijkt dat een gemeente als Tilburg een duide-
lijke visie heeft op samenwerken en op samenwerken ten behoeve van onder-
wijs. Er wordt gepleit voor samenwerken waarbij ieders specifieke expertise en
toegevoegde waarde benut wordt, want samen weet en kan je meer dan
 alleen. Een praktische en concrete invulling van de theorie van sociaal kapitaal.

12. Jacqueline van Swet in samenwerking met de kenniskring: De masteropleiding
Educational Needs in de samenleving. De triade als leidraad.
Dit hoofdstuk blikt terug en relateert de bevindingen over samenwerken aan
het onderdeel van de triade, het didactisch model van de opleiding M EN, dat
nog weinig is geëxpliciteerd: de samenleving. 
Reflecteren op die samenleving betekent reflecteren op mechanismen zoals
omgaan met vertrouwen, invloed van taal en cultuur, benutten van sociaal
 kapitaal. Het gaat om ontwikkelingen in het onderwijs van medisch-modelden-
ken naar sociaal-modeldenken en denken vanuit een rechtenperspectief. Het
gaat om de problematiek van de schotten tussen domeinen, het samenwerken
tussen disciplines, de veranderingen in de relaties tussen school en ouders.
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2 Op zoek naar de kracht van
samenwerken van leraren

Elle van Meurs & Anja van Zon

Leraren werken misschien wel meer samen dan we denken. In surveys van
het lectoraat blijkt dat leraren met vele en met diverse partners (gemiddeld
18) samenwerken. Voorafgaand aan de vraag of het samenwerken bijdraagt
aan betere ontwikkelingskansen van leerlingen, willen wij meer weten van
dit samenwerken.

In dit hoofdstuk beschrijven en bespreken we ons onderzoek bij twee onderzoeks-
groepen: enerzijds masterstudenten uit de M EN opleiding in hun ‘critical-friends-
groepen’ (CF-groepen), allen als ervaren leraar werkzaam in PO/VO, en anderzijds
bachelor- en masterstudenten aan de lerarenopleiding van Fontys Tilburg, als le-
raar werkzaam in VO/MBO.
We onderzoeken dit thema samen, ieder gericht op één van de twee groepen. Dat
leidt tot een werkwijze waarbij we allereerst samen het thema exploreren en de
onderzoeksvraag formuleren, vervolgens ieder in onze context het onderzoek
vorm geven, weer samen komen, onze data bespreken en analyseren en een ver-
volgstap zetten voor een nieuwe onderzoeksronde. 

Uit de Survey 2015 (Lectoraat Leerkracht in Samenwerken 2015) blijkt dat samen-
werken van leraren een bijdrage levert aan hun professionaliteit en indirect leidt
tot meer ontwikkelingskansen van leerlingen. We zijn nieuwsgierig hoe dit samen-
werken eruit ziet en wat erin gebeurt, zoals van Swet (2014) in haar lectorale rede
zegt: ‘..onderzoeken wat de kracht is van dit samenwerken?’ (pag. 9). We willen
tot aanbevelingen komen voor de opleiding M EN en het werkveld VO/MBO,
 vanuit het idee: samenwerken is te leren. Dit met het oog op bewustere, betere
samenwerkers in de onderwijspraktijk en de veronderstelling dat elke leraar een
betere leraar wil worden, niet alleen op kennisgebied. We sluiten daarmee aan bij
 Sennett (2012) die zegt dat complex samenwerken een ambacht is dat  vaardig -
heden vereist en geleerd kan worden. 
Wij zien het samenwerken in studiegroepen en de ontwikkeling daarin als een
‘proeftuin’ voor het samenwerken in het onderwijs. Samenwerken van leraren in
CF-groepen binnen de opleiding M EN is geen doel op zich, maar een middel in de
ontwikkeling naar netwerkende onderwijsprofessionals. Het samenwerken van
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 leraren in het VO/MBO willen wij in beeld krijgen zodat wij aanbevelingen kunnen
doen voor de lerarenopleiding en het werkveld hoe zij dit samenwerken kunnen
bevorderen.
Dit leidt tot de onderzoeksvraag: Wat is de kracht van samenwerken van leraren in
de opleiding M EN (CF-groepen) en in hun praktijk (VO/MBO)?

Het onderzoek is opgebouwd in drie fases. In elke fase worden data geanalyseerd
en wordt een eerste conclusie getrokken waarna wordt bekeken wat de volgende
stap is.

Figuur 2.1 Leeswijzer van het hoofdstuk.
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Wat is de kracht van samenwerken van leraren in de opleiding en in hun praktijk?

Bevindingen die leiden tot overwegingen en aanbevelingen.

Fase 2b (Van Zon)
Verdiepend onderzoek naar de kracht
van samenwerken bij critical friends

 master EN d.m.v. analyse toetsen,
observaties, focusgroepinterviews en

vaardighedenspel.

Fase 3a (Van Meurs)
Onderzoek naar componenten en

 persoonlijke kenmerken bij de onder-
zoeksgroep lerarenopleiding:

Onderzoeksdata:
Analyse vragenlijst uit fase 2 (fig.2.8);

 focusgroep, vragenlijst overige leraren,
telefonisch interview (fig. 2.9).

Fase 3b (Van Zon)
Onderzoek naar componenten,

 persoonlijke kenmerken en tevens
 invloeden op professionele  samen -
werking bij critical friends M EN:

Onderzoeksdata:
Focusgroepinterview met 6 critical
friends; 10 2e jaars M EN studenten.

Fase 2a (Van Meurs)
Verdiepend onderzoek naar de kracht

van samenwerken bij de 
onderzoeksgroep lerarenopleiding

d.m.v. vragenlijst.

Fase 1
Gezamenlijk verkennen van het thema: de kracht van samenwerken.

Fase 3
Op zoek naar de componenten van professioneel samenwerken en de persoonlijke

 kenmerken (op basis van Bronstein, 2003)



FASE 1 
Gezamenlijke verkenning van het thema samenwerken 

Tijdens een eerste gezamenlijke verkenning van het thema hebben we als
 lectoraat studenten M EN in een survey bevraagd op hun ervaringen met en visie
op  samenwerken waarbij de volgende vragen zijn gesteld (Lectoraat Leerkracht in
 Samenwerken, 2015: 
‘Wat is de kracht van samenwerken voor jou?’
‘Wat heeft jou tot nu toe geholpen om de competentie samenwerken te ontwik-
kelen?’

Bij de analyse van de data kwamen de volgende drie krachten naar voren:
Krachten direct gericht op de verbetering van de begeleiding van de leerling.
Dit betreft bijvoorbeeld reacties als: verkrijgen van inzicht in een leerling, nemen
van gezamenlijke verantwoordelijkheid, afstemmen van de aanpak en het benutten
van elkaars expertise.
Krachten indirect gericht op het leren, de ontwikkeling van de onderwijsprofessio-
nals. Dit betreft reacties als: het samen leren, met elkaar in gesprek gaan, reflecte-
ren en het verkennen van elkaars mogelijkheden, bijvoorbeeld in intervisie.
Krachten indirect gericht op de ontwikkeling van de organisatie zoals de school of
het team. Dit betreft reacties als: delen van doelen; preventie; professionaliseren
van organisatie en collega’s; breder aanbod, externe specialisten; organiseren van
ideeën; duidelijke visie.

Op basis van deze analyse besluiten we om ieder vervolgonderzoek te doen naar
de kracht van samenwerken in de twee groepen en te onderzoeken of deze drie
krachten ook daar herkenbaar zijn en in hoeverre. 

FASE 2 
De kracht van samenwerken in de twee onderzoeksgroepen

Onderzoeksgroep lerarenopleiding
De vragenlijst voor de leraren in het VO/MBO betreft een aantal generieke
vragen over de context van de leraar: waar werkzaam, hoeveel jaar werk-
zaam in het onderwijs, en vragen gericht op samenwerken: met wie wordt
samengewerkt, wat is de kracht van dat samenwerken en in hoeverre draagt
dat samenwerken bij aan de drie bovengenoemde componenten.
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Van de 750 leraren, allen masterstudenten van de lerarenopleiding, die de
vragenlijst hebben ontvangen, hebben 135 deze (gedeeltelijk) ingevuld.
Door 54 leraren zijn alle vragen beantwoord: zij zijn allen vakdocent, 36 van
hen zijn ook mentor, van wie zeven nog een andere taak vervullen zoals
 decaan, teamleider, stagecoördinator. De resultaten van deze 54 responden-
ten zijn gebruikt voor de analyse. 

Voorafgaand aan de vraag met wie zij samenwerken is de open vraag
 gesteld welk beeld zij hebben bij samenwerken met de omgeving vanuit hun
praktijk als leraar (figuur 2.2)

Figuur 2.2 Welk beeld hebben leraren bij samenwerken? (x) betreft het
 aantal reacties. N=54

In antwoord op deze open vraag geven de leraren aan met wie zij intern
(met collega’s in de school) en extern (met collega’s buiten de school) samen-
werken en er wordt een verbinding gelegd met de doelen die dit samenwer-
ken voor hen heeft. 

Samenwerken Met wie werken zij
samen.

Wat is het doel van het
 samenwerken? 

Intern 
samenwerken

(vak) collega’s/ mentor
(12), zorgteam (4), 
leerlingen/studenten (4)

Curriculum; lesmateriaal;
samen leren; leerling be gelei-
ding; helpen van de leerling;
vakoverstijgend projecten;
ontwikkelingskansen van
leerlingen verbeteren 

Extern 
samenwerken

Bedrijven (16); 
maatschappelijk 
organisatie (5)
collega’s andere 
scholen; culturele 
instanties (4)

Stage leerlingen;  even -
ementen organiseren;
 huiswerkbegeleiding;
 gastlessen; begeleiding van
de leerlingen; ontwikkeling
van projecten;  betekenis -
voller onderwijs

Ouders (12) Functioneren van leerlingen;
ontplooien talenten



De vragenlijst
In het eerste deel van de vragenlijst wordt de vraag gesteld met wie de res-
pondenten intern samenwerken. Hieruit blijkt dat 96% samenwerkt met het
team, de teamleider, medementoren, de vakgroep en vakcollega’s (groep A).
Ongeveer de helft (groep B) werkt samen met specialisten in de school, zoals
zorgcoördinator, intern begeleider, remedial teacher en dyslexiespecialist.
Analyse op functie laat zien dat van de leraren die zowel vakdocent als men-
tor zijn, 96% samenwerkt met groep A en 78% met groep B. Van de leraren
die allen vakdocent zijn, werkt 94% samen met groep A en 39% met groep B. 
Kijkend vanuit het ecologisch model (Jeninga en Meersbergen, 2012) en
 inzoomend op het milieu school zouden we kunnen zeggen dat de leraren
van groep A tot de eerste lijn rond de leerling behoren en de leraren van
groep B tot de tweede lijn. 

Figuur 2.3: de leerling met rond zich de eerste lijn van vakdocenten en de
tweede lijn van meer specialisten.

De hoge mate van samenwerken binnen groep A kan duiden op een goede
ontwikkeling in het samenwerken rond de leerling. Wat opvalt is dat de vak-
docent-mentoren meer samenwerken (78%) met groep B dan de leraren die
alleen vakdocent zijn (39%). Ook hier lijkt een positieve ontwikkeling
gaande voor wat betreft de taak(-opvatting) van de mentor. Immers een in-
tensievere samenwerking tussen de mentor en groep B kan duiden op een
intensievere begeleiding van de leerling. 
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In het tweede deel is een schaalvraag gesteld over de mate waarin respon-
denten ervaren dat intern samenwerken bijdraagt aan een van de drie
 componenten, zoals genoemd in de inleiding: krachten gericht op ontwikke-
lingskansen van leerlingen , krachten gericht op de professionaliteit van
de leraar en krachten gericht op ontwikkeling van de organisatie .

Figuur 2.4 Ervaren mate van samenwerken en bijdrage aan drie krachten.
Verticale as; aantal respondenten. N=54

Respondenten blijken een bijdrage aan de drie krachten te ervaren.

In het derde deel van het onderzoek wordt de open vraag gesteld wat de
kracht van dit intern samenwerken is: wat gebeurt er in het samenwerken
waardoor dit bijdraagt aan de drie krachten? Deze vraag levert een grote
variëteit aan antwoorden op, die zich moeilijk laat rubriceren. Globaal kan
gezegd worden dat het samenwerken zich richt op: 
• kennis over het vak of verbetering van het onderwijs aan een leerling of

klas, door inzicht te delen of problemen te verhelpen; 
• samenwerken met elkaar in de vorm van hulp bieden, inzichten verwer-

ven, afstemming van werk of leerling. 
Om de data nader te kunnen analyseren besluiten we ons te oriënteren 
op een theoretisch model rond samenwerken.
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Onderzoeksgroep critical friends M EN 
Studenten M EN werken, ook buiten de studiegroepen en lesbijeenkomsten
om, intensief samen in kleinere critical-friendgroepjes en reflecteren op deze
samenwerking in hun toetsen. 
In deze fase wordt naast de vraag naar wat de kracht is van samenwerken
ook gevraagd naar welke kwaliteiten en vaardigheden van jou en van de-
gene waarmee je samenwerkt, bijdragen aan het samenwerken. Hiervoor is
een aantal onderzoeksmethodes gebruikt: toetsanalyse, observatie en focus-
groepinterviews.

Toetsanalyse: hoe wordt samenwerken met critical friends beschreven in 
20 toetsen uit cohort 2014/2016?
Tot 2016 is er de verplichting om formatieve feedback te vragen aan critical
friends voordat een toets ingeleverd kan worden. Daarnaast wordt van stu-
denten verwacht te reflecteren op deze samenwerking. De analyse laat zien
dat samenwerken met critical friends van doorslaggevende betekenis is ge-
weest voor het welslagen van hun opleiding. Dit blijkt uit opmerkingen als:
‘Je houdt elkaar op het spoor. Je motiveert elkaar. Je bent kritisch op elkaar.
en Je compenseert elkaar.’. 

Ik heb ervaren wat critical friendship-voor mij kan doen; me aan het
 denken kan zetten, andere invalshoeken helpt verkennen en me helpt
nieuwe inzichten te krijgen. Ik heb ook ervaren dat ik van waarde ben als
critical friend (cf) voor anderen. Ik heb geleerd eerlijk en positief  kritisch
feedback te geven en door te vragen op een oplossingsgerichte manier.

Mijn cf’s hebben me hierin weer bruikbare feedback gegeven. Dit
schooljaar heeft echter het persoonlijke aspect van critical-friendship
centraal gestaan. Afgelopen schooljaar stond in het kader van CRITICAL
friends en dit jaar stond in het kader van critical FRIENDS. De steun die
iedereen in onze groep vond, op persoonlijk vlak, maar ook tijdens
 lastige momenten in de opleiding, heeft ons hecht en sterk gemaakt.

…. Daar waar ik voorheen vooral aardig en bescheiden was in het geven
van feedback heb ik geleerd om ook (positief) kritisch te durven zijn
naar anderen. ….. Het geven van kritische feedback zal ik ook zeker
 mee nemen naar mijn onderwijspraktijk, wat bijdraagt aan de  ontwik -
keling van een professionele teamcultuur.
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Studenten zijn hun critical friends dankbaar voor feedback en voelen zich
geholpen en gesteund door samen te werken bij hun onderzoek en studie.
Kennelijk is bij samenwerken het geven en ontvangen van feedback van
 belang (van Swet et al., 2008). Dit belang van samenwerken van studenten
in kleinere groepen, zoals bij critical friendsgroepen, wordt bevestigd in
 diverse publicaties over opleiden in het HBO (Ponte, 2014), het begeleiden
van leraren bij onderzoek (Verhoeven, 2015) en het doen van praktijkgericht
onderzoek (Van Swet & Munneke, 2017). In de toetsen geven de studenten
inhoud aan de vijf functies van critical friends: helpen bij het kritisch reflec-
teren op elkaars handelen, gedrag modelleren, elkaar informeren, elkaar
 bemoedigen en ervaringen uitwisselen (Ponte, 2014).

Observatie samenwerken in critical-friendsgroepen 
Tijdens twee studiegroep bijeenkomsten is geobserveerd met een kijkwijzer
‘samenwerken volwassenen’ die is gebaseerd op  ‘samenwerkingsvaardig -
heden bij coöperatief leren’ (Denessen et al., 2007). Opvallend in beide
 groepen is dat studenten in de samenwerking wel expliciet positief,  infor -
matief, adviserend en opbouwend zijn, maar niet kritisch. De gesprekken
gaan vooral over de toetsing en daarmee samenhangende onderwerpen. 

Focusgroepinterviews en vaardighedenspel in studiegroepen 
In twee, gedeeltelijk verschillend samengestelde, focusgroepen is aan 14
 studenten gevraagd naar het samenwerkend leren in de studiegroepen, naar
de persoonlijke kenmerken die helpen om vorm te geven aan critical-friend-
ship, het belang van critical friends en naar aanbevelingen voor de opleiding. 

Het verplicht werken in een critical-friendgroep wordt als positief en sterk
motiverend genoemd: je helpt elkaar als het ware door de opleiding heen.
Er wordt aangegeven dat er niet vaak echt discussie is en zelden verschil van
mening. Daarnaast wordt het belang van beschikbaarheid (tijdens/ na een
critical-friendgroep) van een studiebegeleider als noodzakelijk gezien. Deze
kan op bepaalde momenten doorslaggevende informatie of bevestiging
geven. Zeker in het begin van de opleiding weten studenten niet of ze de
juiste dingen benoemen en of ze elkaar de goede feedback geven en
 voldoende kritisch zijn.
Het wordt als moeilijk ervaren om deze manier van samenwerken ook door
te voeren in de eigen praktijk, bijvoorbeeld omdat collega’s te weinig
‘critical’ of te weinig ‘friendly’ willen of kunnen zijn. Mogelijk hangt dit
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samen met de subjectief ervaren positie binnen samenwerkingsrelaties zoals
beschreven in ‘Leraren en interprofessioneel samenwerken’ (Boosten, 2017)

Als krachtige persoonlijke kenmerken van hun critical friends wordt, in eigen
woorden van de student en daarna geclusterd, een aantal vaardigheden en
kwaliteiten genoemd. Zoals persoonlijke steun bieden, relativeringsvermo-
gen dat vooral nodig is bij het herkaderen van feedback en het perspectief
nemen vanuit een andere context. Vaardigheden als kritische feedback
 kunnen geven op grote lijnen of juist op details als het om taal en zakelijker
schrijven gaat, worden gewaardeerd. Critical friends die weten te  enthou -
siasmeren en de ander zelfvertrouwen kunnen geven, zijn onmisbaar.
Vervolgens hebben de critical-friendgroepen het vaardighedenspel van
 Gerrickens (2000), met 140 sociale en communicatieve vaardigheden op
kaartjes, gespeeld. Zij kenden elkaar met name vaardigheden toe uit drie
van de 16 competentiegebieden die Gerrickens onderscheidt: communicatie,
samenwerken en zelfmanagement. 

Figuur 2.5: clusters van vaardigheden, krachten die critical friends van elkaar
waarderen (n=14)

Vaardigheden uit het cluster ‘samenwerken’ worden het meest gekozen,
 gevolgd door communicatie en zelfmanagement. Onder samenwerken
 vallen vaardigheden als: anderen aanmoedigen, mogelijkheden zien, sfeer
scheppen en beïnvloeden. Communicatievaardigheden, die bij elkaar
 worden herkend, zijn: gericht (door)vragen, verwachtingen aangeven,
 opbouwende feedback en advies geven. Bij zelfmanagement worden
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vaardigheden als prioriteiten stellen, eigen en andermans werk organiseren,
overzicht houden en omgaan met werkdruk, gewaardeerd in de ander. 
Samengevat : het goed functioneren van een critical-friendgroep is het
sterkst afhankelijk van de samenwerkingsvaardigheden van de leden
 gevolgd door communicatie en zelfmanagement. 

FASE 3
Op zoek naar de componenten van professioneel samenwerken
en de persoonlijke kenmerken 

Omdat in fase 1 en 2 door de diverse groepen vele en uiteenlopende begrippen
gebruikt werden die moeilijk te rubriceren zijn, zijn we meer gericht op zoek
 gegaan naar een theoretisch model om deze begrippen te kunnen clusteren en
 vaardigheden, eigenschappen en voorwaarden met elkaar in verband te brengen. 
Het model van interdisciplinair samenwerken zoals ontwikkeld door Bronstein
(2003), dat we binnen ons lectoraat hebben verkend, zou daartoe mogelijk een
goed kader kunnen bieden.
In haar artikel ‘A model for Interdisciplinary Collaboration’ beschrijft Bronstein
vier invloeden van interdisciplinaire samenwerking (Influences, fig. 2.6) en vijf
componenten van professioneel samenwerken (components, fig 2.7). Bronstein
 onderzoekt met name het interdisciplinair samenwerken tussen ‘social workers’ en
andere professionals. Wij zijn benieuwd in hoeverre haar analyses ook in het
 onderwijs herkenbaar zijn. 

Figuur 2.6 Influences on Interdisciplinary Collaboration (Bronstein, 2003)

Professional Role

Interdisciplinary Collaboration
Interdependence

Newly Created Professional Activities
Flexibility

Collective ownership of goals
Reflection on Process

Structural Characteristics

Personal Characteristics History of Collaboration



In Bronsteins model worden vier invloeden op de kwaliteit van professioneel
 samenwerken benoemd: 
• professionele rol, 
• organisatie structuur/cultuur, 
• historie/ervaring met samenwerken, 
• persoonlijke kenmerken. 

Wij zijn vooral geïnteresseerd in de invloed ‘persoonlijke kenmerken’ van de
 professional, omdat in fase 2 onder de leraren in de critical-friendgroep data zijn
verzameld over de persoonlijke kenmerken die een rol spelen bij samenwerken.
Voor ons vervolgonderzoek en bij de analyse van data gebruiken we de vijf
 componenten van professioneel samenwerken (zie figuur 2.7):

Figuur 2.7 Components of Interdisciplinary Collaboration Model (Bronstein, 2003)

• Onderlinge afhankelijkheid: je hebt het samenwerken nodig om je doelen en
taken te bewerkstelligen.

• Nieuw gecreëerde activiteiten: je gaat samen iets doen, door het samenwerken
kom je tot nieuwe activiteiten, programma’s of aanpak die een appèl doen op
ieders expertise.

• Flexibiliteit : je bent bereid productieve compromissen te sluiten om te komen
tot samenwerken

• Gezamenlijk eigenaarschap van doelen: gedeelde verantwoordelijkheid voor 
het gehele proces om de doelen te bereiken. 

• Reflectie over het proces: het samenwerken is onderwerp van gesprek om de
 relatie en effectiviteit te versterken. 
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We besluiten om de formulering van onze onderzoeksvraag meer toe te spitsen 
op de vraag: ‘Wat zijn de componenten van en invloeden op professioneel samen-
werken volgens het model van Bronstein bij leraren in hun praktijk en in de
 opleiding M EN?’
We richten ons op twee onderdelen van het model:
1. We analyseren de data uit eerder onderzoek aan de hand van haar vijf  com -

ponenten van professioneel samenwerken (fig 2.7) en onderzoeken in hoeverre
deze componenten een rol spelen bij het professioneel samenwerken.

2. We doen vervolgonderzoek naar de rol van persoonlijke kenmerken bij
 professioneel samenwerken. 

We kiezen ervoor focusgroep-interviews af te nemen in beide groepen. Bij de
 leraren van de lerarenopleiding wordt tevens een vragenlijst afgenomen. Bij vraag
2 kunnen de respondenten vijf kenmerken kiezen. Ter voorbereiding is aan beide
onderzoeksgroepen gevraagd zich een eerder ‘critical incident’ (van Swet &
 Munneke, 2017) rond samenwerken voor de geest te halen.

Onderzoeksgroep lerarenopleiding
Componenten van professioneel samenwerken
Allereerst worden de eerder moeilijk te rubriceren data uit de vragenlijst op
de vijf componenten van professioneel samenwerken geanalyseerd. 

Figuur 2.8 Resultaat van onderzoek naar de vijf componenten van 
professioneel samenwerken
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Vragenlijst
N=54
Kolom 1

Focusgroep
N=5
Kolom 2

Vragenlijst
N=20
Kolom 3

Interview
N=2
Kolom 4

1. Onderlinge afhankelijkheid 10 2 8

2. Nieuw gecreëerde 
activiteiten

37 3 17 2

3. Flexibiliteit 3 2 8 1

4. Gezamenlijk eigenaarschap
van doelen

7 2 18 1

5. Reflectie over het proces 6 1 9



Het blijkt dat de component ‘nieuw gecreëerde activiteiten’ (met 37 reacties)
veel wordt genoemd (figuur 2.8, kolom 1). De overige componenten worden
veel minder genoemd en de aantallen liggen dicht bij elkaar. 
In het focusgroep-interview hebben de leraren de twee voor hen belangrijk-
ste componenten gekozen naar aanleiding van hun critical incident. De com-
ponent ‘nieuw gecreëerde activiteiten’ wordt door drie van de vijf leraren
gekozen (figuur 2.8, kolom 2).
In de vragenlijst aan de overige leraren van deze groep (N=20) is gevraagd
hun top 3 te benoemen. Naast de ‘nieuw gecreëerde activiteiten’ wordt hier
ook vooral het ‘gezamenlijk eigenaarschap van doelen’ gekozen (figuur 2.8,
kolom 3).
Voor een telefonisch interview met twee leraren uit de praktijk, die scholing
volgen via een professionaliseringstraject verzorgd door Fontys OSO, is ook
hen gevraagd zich voor te bereiden middels de critical-incidentmethode.
Ook deze leraren noemen ‘nieuw gecreëerde activiteiten’ (figuur 2.8 kolom 4).

Leraren van de lerarenopleiding blijken dus vooral de component ‘nieuw
gecreëerde activiteiten te noemen: je gaat samen iets doen, door het samen-
werken kom je tot nieuwe activiteiten, programma’s of aanpak die een
appèl doen op ieders expertise. Ook dikwijls genoemd wordt ‘gezamenlijk
eigenaarschap van doelen’: gedeelde verantwoordelijkheid voor het gehele
proces om de doelen te bereiken.

Persoonlijke kenmerken bij professioneel samenwerken
De leraren is gevraagd om uit een lijst met persoonlijke kenmerken de voor
hen vijf belangrijkste kenmerken te kiezen die een rol spelen in het professi-
oneel samenwerken (zie figuur 2.9).
‘Bijdragen aan veiligheid’ wordt door alle drie de groepen als persoonlijk
kenmerk genoemd. Twee van de drie groepen noemen de kenmerken luiste-
ren; initiatief / leiding nemen / voorstellen doen / ondernemend; leergierig;
flexibel; behulpzaam; creatief; nieuwsgierig; open en structuur bieden. 
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Onderzoeksgroep critical friends Master EN
In een focusgroep interview met zes critical friends is gevraagd naar  com -
ponenten van hun professioneel samenwerken. Ook zij hadden dit interview
voorbereid aan de hand van een ‘critical incident’. Alle zes noemen vooral
‘onderlinge afhankelijkheid’ en de ‘gezamenlijke doelen’ als drijfveer: 

Je hebt elkaar nodig om door te kunnen gaan met de studie, toetsen
voor te bereiden, op tijd elkaars producten te bekijken en elkaar  kritisch
te bevragen. 
In de eerste helft van de opleiding moeten toetsen eerst aan critical
friends worden voorgelegd voordat ze kunnen worden ingeleverd. Later
in de opleiding hangt het af van de fase in het onderzoek met welke
critical friends de student het beste of meest doelgericht  samenwerkt. 
Wanneer een critical friend in een heel andere fase van de studie 
zit, vraagt dit veel flexibiliteit om je te kunnen verplaatsen in de feed-
backbehoeften van de ander.
Samen ‘nieuwe activiteiten ontwikkelen’ als kenmerk van professionele
samenwerking is volgens de studenten vanzelfsprekend  aan wezig bij
een gezamenlijke studie. 
Bij ‘reflectie op het proces van samenwerken’ wordt soms stilgestaan in
toetsproducten maar vooral en expliciet in het reflectie / procesverslag
bij de ijkmomenten en de eindtoets. 

Er is ook gevraagd naar de ‘invloeden op professionele samenwerking’: ‘Is
jullie samenwerken te koppelen aan het theoretisch model van Bronstein
wat betreft deze invloeden?’ Het gaat dan om vier bepalende invloeden:
professionele rol, historie/ervaring met samenwerken, organisatie struc-
tuur/cultuur en persoonlijke kenmerken (fig. 2.6).

Men noemt vooral organisatorische invloeden: de opleiding schept voor-
waarden voor samenwerken zoals de studiestructuur, een rooster met maan-
delijkse studiegroepen en critical friends, de mogelijkheid om gezamenlijk
modules te volgen en het interactief werken aan opdrachten in groepen tij-
dens de lessen. Er zijn ook voldoende en diverse digitale mogelijkheden om
samen te werken zoals via de opleidingsportal en social media. De (bij voor-
keur fysieke) aanwezigheid en expertise van een docent/studiebegeleider
wordt met name in de fase waarin de student aan zijn of haar onderzoek
werkt, als noodzakelijk gezien om verder te komen.
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De samenstelling van een critical-friendgroep dient zorgvuldig te geschieden
bijvoorbeeld door erop te letten dat het ‘klikt’ en in de loop van het tweede
jaar af en toe te wisselen van groep. 

Naast over deze organisatorische invloeden is vooral gesproken over de per-
soonlijke kenmerken, de krachten van samenwerken. In figuur 2.9 staan de
frequent genoemde persoonlijke kenmerken. Bij doorvragen wordt aange-
geven dat het geven en nemen in een critical-friendgroep in balans dient te
blijven en dat een groep studenten met complementerende kenmerken het
best werkt. Op de vraag wat ieder als persoon bijdraagt aan samenwerken,
worden antwoorden gegeven als: vertrouwen, bevestiging geven, motive-
ren, relativeren van feedback, wederkerigheid, je inleven in de ander, open
staan, hulp durven vragen, gericht vragen stellen, efficiënt zijn, goed kun-
nen plannen, prioriteiten stellen, je wilt iedereen wel helpen maar staat zelf
ook onder tijdsdruk. 

Presentatie persoonlijke kenmerken van de ‘samenwerker’
Anders dan in het onderzoek bij de leraren van de lerarenopleiding, beperken de
critical friends zich niet tot de persoonlijke kenmerken. Zij benoemen tevens de
‘invloeden van de organisatie’ op samenwerken en ervaren de invloed van de ’per-
soonlijke kenmerken’ van de samenwerkende critical friend als doorslaggevend. 

De persoonlijke kenmerken, zoals geformuleerd door Bronstein, zijn ook door cri-
tical friends/ leraren PO/VO geclassificeerd. Tien masterstudenten in een studie-
groep met 2e jaars deeltijd studenten aan het einde van hun studie is gevraagd om
de vijf belangrijkste persoonlijke kenmerken die vooral een rol spelen bij professi-
oneel samenwerken van leraren, aan te kruisen. Meest frequent worden kenmer-
ken genoemd als behulpzaam (10) , luisteren (8), structuur bieden (7), initiatief
nemen (6) en flexibel zijn.
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Figuur 2.9 Persoonlijke kenmerken van professioneel samenwerken.

Bijdragen aan veiligheid, behulpzaamheid, initiatief nemen en luisteren wordt in
alle onderzoeksgroepen genoemd. De leraren van de minorgroep van de leraren-
opleiding leggen daarnaast het accent meer op creativiteit en leraren van de
 Master EN-opleiding meer op structuur bieden (figuur 2.9).

Op zoek naar het antwoord op de onderzoeksvraag

In fase één van ons onderzoek blijkt uit de analyses van de gezamenlijke verken-
ning van de Surveys dat we de data kunnen groeperen tot drie krachten: krachten
direct gericht op verbeteren van de begeleiding van de leerling, krachten indirect
gericht op het leren en de ontwikkeling van de onderwijsprofessionals en krachten
indirect gericht op de ontwikkeling van de organisatie zoals de school of het team. 
In fase twee waar we verdiepend onderzoek hebben gedaan naar de kracht van
samenwerken bij leraren van beide onderzoeksgroepen, worden in de  onder -
zoeksgroep lerarenopleiding deze drie krachten herkend. Een open vraag naar 
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de kracht van samenwerken levert een aantal uiteenlopende begrippen op die
moeilijk te rubriceren zijn. In de onderzoeksgroep critical friends M EN leveren de
 focusgroep interviews omschrijvingen op van krachten variërend van persoonlijke
kwaliteiten en vaardigheden tot voorwaarden van samenwerken. 
Vervolgens hebben we ons gericht op invloeden op en componenten van professi-
oneel samenwerken overeenkomstig het model van Influences on Interdisciplinary
Collaboration (Bronstein, 2003). Een kritische discussie van professioneel samen-
werken aan de hand van dit model levert in beide onderzoeksgroepen herkenning
op. In de groep lerarenopleiding wordt met name de component ‘nieuw ge cre ëerde
activiteiten’ veel genoemd: samen iets doen, door het samenwerken kom je tot
nieuwe activiteiten, programma’s of aanpak die een appèl doen op ieders
 expertise. In de onderzoeksgroep critical friends M EN worden vooral de invloeden
als ‘structuur van de opleiding‘ met werken in critical-friendgroepen en ‘persoon-
lijke kenmerken van critical friends’ als belangrijke invloed herkend.
Onderzoek in beide groepen naar persoonlijke kenmerken die invloed hebben op
professioneel samenwerken, levert het volgende op: 
• alle leraren vinden behulpzaamheid, initiatief nemen en luisteren sterke per-

soonlijke kenmerken. 
• de leraren van de lerarenopleiding leggen daarnaast het accent meer op creati-

viteit (‘nieuwe activiteiten’) en leraren in critical- friendgroepen meer op struc-
tuur bieden (vooral de opleidingsstructuur).

• bijdragen aan veiligheid, zowel in de opleiding als in de praktijk, wordt in alle
onderzoeksgroepen genoemd. 

Dan komen we nu terug op de onderzoeksvraag die wij aan het begin van dit
hoofdstuk hebben geformuleerd: Wat is de kracht van samenwerken van leraren
in de opleiding M EN (critical-friendgroepen) en in hun praktijk (VO/MBO)?
Volgens de respondenten in ons onderzoek draagt de kracht van samenwerken 
bij aan:
• een betere begeleiding van de leerling, 
• de eigen professionele ontwikkeling en 
• de ontwikkeling van de organisatie. 
Ieder van deze aspecten draagt op hun beurt direct of indirect bij aan ontwikke-
lingskansen van de leerling.

Wat er precies gebeurt binnen dit samenwerken, wat de kracht in het samenwer-
ken zelf is, wordt zichtbaar in de resultaten van de derde fase van ons onderzoek.
Leraren noemen vooral het samen doen: samen werken aan nieuwe activiteiten, je
expertise inzetten en leren van de ander. Bronstein (2003) benoemt dat als: ‘more
to gain than lose!’ (p 300), vergelijkbaar met Bolhuis en Simons (1999) die zeggen



dat je met velen meer kunt bereiken dan alleen. Zoals een leraar aangeeft:
 “Samenwerken met iemand die expertise inbrengt, versterkt”.

Met dit onderzoek zijn we ons nog meer bewust geworden dat goed professioneel
samenwerken afhankelijk is van de invloed van ‘persoonlijke kenmerken’. Behulp-
zaamheid, luisteren en initiatief nemen en bijdragen aan veiligheid, worden 
door de respondenten het meest gewaardeerd. Binnen de opleiding worden de
structuur van de organisatie met studiegroepen, critical-friendgroepen en studie-
begeleiders genoemd. Uit het onderzoek komt naar voren dat goed samenwerken
ook betekent het kunnen reflecteren op het proces, feedback kunnen geven en
ontvangen.
We hebben ontdekt dat leraren inderdaad meer en vooral ook bewuster samen-
werken dan we dachten. 

Op zoek naar aanbevelingen

Kracht en het model van Bronstein
Samenwerken van leraren lijkt vanzelfsprekend en gebeurt meer dan wij denken.
De vraag is echter: Hoe werken leraren samen en wat gebeurt er in die samenwer-
king? Wat is de kracht ervan? Uit eerder onderzoek (survey 2015) onder de M EN
studenten, leraren in het PO en VO, blijkt de kracht van samenwerken onder an-
dere een bijdrage te leveren aan hun professionaliteit. In fase twee van ons onder-
zoek blijkt de term ‘kracht’ te breed te zijn. Het model van Bronstein, waarmee we
positieve ervaringen hadden in Workout2, heeft ons richting gegeven voor fase 3
van ons onderzoek. Als we hadden gekozen voor andere theoretische concepten
zoals uit de theorie van professionele leergemeenschap, social capital of boundary
crossing, had dit mogelijk andere onderzoeksuitkomsten opgeleverd. 

Opleiden tot samenwerken
Samenwerken is een vaardigheid die je kunt leren (Sennett, 2012). Voor het oplei-
den van leraren betekent dit dat we een leeromgeving moeten creëren, zowel in
hun praktijk als in de opleiding, die uitdaagt tot – leren over en oefenen met -
 samenwerken. 

Wat kunnen we in opleidingen doen om krachten die leraren zelf als belangrijk
noemen, zoals ‘samen doen’, ‘gezamenlijke doelen stellen’ en ‘een duidelijke
structuur’ nog meer te stimuleren? Verbiest (2003) zegt hierover dat professionele
leergemeenschappen ondersteunende structurele condities kennen, zoals ruimte
en tijd voor frequente interactie tussen de groepsleden. Kools (2014) noemt als
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 bevorderende factoren voor samenwerken het elkaar kunnen ontmoeten of het
delen van een taak. 
Dat vraagt van opleidingen dat er tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten en dat
er mogelijkheden worden geboden om samen aan taken te werken. Voor master-
opleidingen denken we aan meer tijd nemen voor het beter, explicieter en effec-
tiever werken in groepen, zoals in critical-friendgroepen, voor intervisie en voor
het optimaal organiseren en benutten van werkplekleren. 
Een derde factor voor effectief professioneel samenwerken die veelvuldig ge-
noemd wordt, is een gedeelde visie (Kools, 2014; van Swet, 2014) en doel- en taak-
gerichtheid (Swart, 2009). Dit sluit aan bij de vierde component in het model van
Bronstein: gezamenlijk eigenaarschap van doelen. Zowel in de opleidingen als in
de praktijk is het van belang aandacht te besteden aan het formuleren en geza-
menlijk dragen van doelen, van individuele doelen en gezamenlijke doelen. In
 critical-friendgroepen zou dit bijvoorbeeld een doel als het geven van kritische
feedback kunnen zijn. 
De genoemde aanbevelingen: tijd en ruimte, elkaar ontmoeten, de gezamenlijke
taken, visie en doelen zijn alle ook bevorderend voor het samenwerken in de prak-
tijk van leraren. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer gezamenlijk  voor -
bereiden van lessen, observeren via klasbezoek, gemeenschappelijke proefwerken,
uitwisselen van materialen, bespreken van nieuwe onderwijsstrategieën, begelei-
den van collegae en job-rotation (Verbiest 2003). 

Terug naar Bronstein: de componenten
De indeling in componenten van interdisciplinair samenwerken die Bronstein in
haar model beschrijft, blijkt bij ons onderzoek, in een onderwijssetting, ook bruik-
baar. Met name de componenten ‘nieuw gecreëerde activiteiten’ en ‘structuur van
de opleiding’ worden door onze respondenten herkend. Twee van de vijf compo-
nenten, flexibiliteit en reflectie, worden minder herkend. Een kenmerkende uit-
spraak van Bronstein (2003) voor de component flexibiliteit is bijvoorbeeld:
‘succesfull collaboration exhibit adaptibility!’ (pag. 301). Een verklaring dat in ons
 onderzoek flexibiliteit weinig wordt genoemd, is wellicht dat de bereidheid tot
het sluiten van compromissen als vanzelfsprekend wordt ervaren en impliciet
plaatsvindt. 

Ook reflectie op het samenwerkingsproces wordt in dit onderzoek minder
 herkend. Dit komt overeen met uitspraken van Verbiest (2003), zoals: 

leeractiviteiten die door de docent zelf kunnen worden uitgevoerd en die het
eigen lesgeven betreffen, komen vaker voor dan activiteiten .......... die meer
 reflectief van aard zijn (p.13). 
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Het vermogen tot reflectie is echter essentieel om zelfstandig te blijven leren als
leraar (Beijaard, Korthagen & Verloop, 2007). Al zijn leraren zich vaak niet zo be-
wust van hun handelen en de oorzaken daarvan, je mag van professionals verlan-
gen dat zij hun handelen overdenken en verantwoorden (Koster, 2002) en dat ze
bewust en systematisch leren van hun ervaringen (van Woerkom, 2003). Dit geldt
ook voor ervaringen op het gebied van samenwerken. Hoe kunnen we de krach-
ten waarvan leraren zich minder bewust zijn, zoals reflectie op het samenwer-
kingsproces, voldoende aandacht geven in onze opleiding? Dit vereist op zijn
minst dat opleidingen hun studenten aanzetten tot bewustwording en hen leren
systematisch te kijken naar hun samenwerkingservaringen.

Terug naar Bronstein: invloeden persoonlijke kenmerken 
Bronstein noemt als een van de persoonlijke kenmerken ‘trust’. Hoewel wij dit in
ons onderzoek niet expliciet tegenkwamen, wordt vertrouwen in publicaties over
samenwerken dikwijls benadrukt, ook in ons lectoraatsonderzoek (zie Smulders in
hoofdstuk 3; Lockhart in hoofdstuk 9; van Eck & Walraven, 2015, Smulders en van
Swet, 2016, Boosten, 2017). Kelchtermans (2012) gebruikt de term zelfverstaan
met het zelfbeeld als een van de componenten. 

Dit beeld is gebaseerd op zelfperceptie, maar in belangrijke mate ook op wat
anderen terugspiegelen naar de betrokkene… afhankelijk hoe iemand door
anderen wordt gezien. (pag. 9). 

Bij het samenwerken kom je niet alleen de ander tegen maar zeker ook jezelf. In
opleidingen (in studiegroepen, voortgangsgesprekken en (eind)toetsen) zou
daarom expliciet en structureel aandacht moeten worden besteed aan ieders
 persoonlijke invloed op samenwerken. 
In dit onderzoek hebben we ons gericht op de invloed van persoonlijke kenmer-
ken waarbij in de critical-friendgroepen ook de invloed van structuur, tijd en
ruimte, naar voren kwam. 
In hoeverre de andere twee invloeden ‘professionele rol’ en de persoonlijke
 ‘geschiedenis van samenwerken’ een rol spelen, hebben wij niet onderzocht.
 Bronstein beveelt aan om, in het geval samenwerken niet goed verloopt, de vier
 invloeden te gebruiken als hulpmiddel bij analyse. Het zou interessant zijn om ons
onderzoek te verbreden en de eigen praktijk ook op deze invloeden te  onder -
zoeken.

44 VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken  



Op zoek naar de krachten van ‘ons’ samenwerken 

“Samenwerken kost meer tijd maar brengt je verder”
Als we met de lens van het model van Bronstein naar ons samenwerken voor dit
hoofdstuk kijken, blijken haar componenten eveneens verhelderend. Ook wij her-
kennen dat flexibiliteit, zoals de bereidheid tot compromissen, en reflectie op ons
proces meer impliciet bleef en dat onderlinge afhankelijkheid, nieuwe activiteiten
en gezamenlijk eigenaarschap van doelen meer expliciet en herkenbaar waren.
Mogelijk hebben ook wij constant onbewust compromissen gesloten. De wil om
samen te werken, open staan voor de perspectieven van de ander en het vertrou-
wen in elkaar, is voor ons een belangrijke kracht, onze ‘drive’, in de woorden van
Kools (2014). Vertrouwen in elkaars competenties, ervaren van steun en  saam -
horigheid dragen voor ons bij aan die bereidheid tot geven en nemen (Deci &
Ryan, 2002). Reflectie op het proces bleef ook bij ons onbewust en beperkte zich
tot  evalueren.
Terugkijkend zien we de andere drie componenten expliciet in ons samenwerken
aan dit onderzoek. 
• Onderlinge afhankelijkheid: beiden hebben we het samenwerken nodig gehad

om ons doel, het schrijven van dit hoofdstuk over de kracht van samenwerken,
te bereiken. 

• Nieuwe activiteiten zoals samen onderzoek doen in het kader van het lectoraat,
was nieuw en deed een appèl op ieders expertise. 

• Gezamenlijk eigenaarschap van doelen was voor ons belangrijk en we hebben
een grote gedeelde verantwoordelijkheid ervaren voor het gehele proces. We
hebben onder andere geleerd van het samen plannen, schrappen, de kritische
beschouwing van bronnen en het trekken van conclusies.

De titel van de kenniskring, ‘Leerkracht in Samenwerken’ hebben wij in actie 
omgezet en de kracht van samen doen heeft ook ons professioneel verder
 gebracht. Samenwerken blijkt voor de betrokken leraren én voor ons echt een
werkwoord te zijn.
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3 Vertrouw op je taal
Een talige en inhoudelijke verkenningstocht

Frans Smulders

We nemen het woord ‘vertrouwen’ makkelijk in de mond, maar het zit
waarschijnlijk in je hart. Of is vertrouwen gebaseerd op kennis, dus toch een
hoofdzaak? Vertrouwen is de basis voor samen werken aan ontwikkelings-
kansen voor leerlingen: het lectoraatsthema. In dit hoofdstuk komen achter-
eenvolgens aan de orde: de semantiek van het begrip vertrouwen, een
aantal theorieën en praktijkvoorbeelden waarin vertrouwen centraal staat,
en tenslotte een aantal geboden en verboden.

Mensen die vertrekken van een hoge positie zeggen in hun afscheidsrede vaak,
zelfs als dat afscheid niet geheel vrijwillig is, dankbaar te zijn voor het in hen
 gestelde vertrouwen. Vertrouwen is een bouwsteen voor het samenwerken. Ver-
trouwen is niet meetbaar, en ook niet vooraf vast te leggen in afspraken of con-
tracten. Het is een abstract woord, een symboolwoord, en heeft altijd te maken
met relatie. Aan vertrouwen bouwen betekent voortdurend werken aan de geza-
menlijke betrekking en daar prioriteit aan geven (Leufkens, 2016). Het is niet hele-
maal zeker of het begrip in alle taalgemeenschappen voorkomt en of het overal
dezelfde betekenis of dezelfde lading heeft. Taal is immers niet statisch en  taal -
gebruikers stemmen hun taal voortdurend af op de wereld om hen heen. 

Een semantische verkenning van het begrip vertrouwen

‘Ver-trouwen’ kun je op vele manieren uitleggen. Je kan het een parapluwoord 
of containerbegrip noemen. Enkele betekenissen zijn: staat maken op, zich
 verlaten op, fiducie hebben in, steunen op, met zekerheid hopen, rekenen op,
erop  rekenen…
Vertrouwen is een betrekkingsbegrip en het woord vertrouwen wordt in principe
altijd gecombineerd met een voorzetsel, meestal het woordje ‘op’. Het gaat altijd
om een relatie, een contact, een verbintenis.
Vertrouwen is vooral een concept. Het is een zwaar woord, een term met prestige:
je moet vertrouwen verdienen. Denk bijvoorbeeld aan religie (‘Vertrouw op God’)
of politiek (‘Geef mij uw vertrouwen’, ‘Vertrouw op mij’). Vertrouwen is daarmee
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een taalbegrip met status. Een woord dat eerder duidt op formeel taalgebruik,
maar daarnaast komt het ook voor in informeel en dagelijks taalgebruik
 (Leufkens, 2016). In het dagelijks leven worden zinnen gebruikt zoals: ‘Hand 
erop’,  ‘Vertrouw me nou maar’, ‘Geloof je me niet?’. In de media wordt gezegd
dat het vertrouwen in de politiek weg is. Of is het vertrouwen weg omdat ’de
media’ dat steeds zeggen en het reciteren als een mantra? Vertrouwen gaat in 
dit verband over betrouwbaarheid: politici houden hun woord niet, wordt dan
 gezegd of  geschreven. 
Dat schrijft ook Sitalsing (2016) die analyseert hoe gezagsdragers de luisteraar 
of lezer imponeren met woorden die de indruk moeten wekken dat er iets belang-
rijks, iets substantieels gezegd wordt. Die woorden zijn waar noch onwaar, maar
zijn vooral een uiting van eigenbelang. Jezelf groter maken door ‘blabla’. Zij haalt
daarbij Frankfurt (2006) aan, die stelt dat ‘bullshit’ (gelul) een grotere vijand van
de waarheid is dan leugens. Een leugenaar realiseert zich dat hij een grens over-
gaat, maar een praatjesverkoper maakt het eigenlijk niet uit of wát hij zegt waar
is of niet: het doel heiligt de middelen. Geklets om indruk te maken, maar eigen-
lijk niets zeggend; het vol ‘lullen’ van tijd en leegte. Dodelijk voor het vertrouwen
en dus de betrekkingsrelatie tussen zender en ontvanger. Kletskoek ondermijnt 
de verbinding. En de bullshit neemt steeds grotere vorm aan in deze tijd
 (Frankfurt, 2006). 
Inzicht in dit soort mechanismen kan helpen om echt vertrouwen tot stand te
brengen of te behouden. Vertrouwen moet je immers winnen. Al is het, indien
 geschaad, gelukkig vaak wel te herstellen. Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard, zegt een bekend Nederlands spreekwoord. Het is een echte ‘catch phrase’,
toegeschreven aan de grote politicus Thorbecke en zelfs in het Engels overgeno-
men (Den Boon, 2016): ‘trust comes on foot and leaves on horseback; hard to gain
but easy to lose.’ Er zijn varianten van dit gezegde bekend uit de zestiende eeuw,
maar die gaan over ziekte – ook iets dat je diep raakt. Iets goeds, zegt het paard-
voet-gezegde, verwerf je moeizaam, maar raak je gemakkelijk kwijt. Het komt
schuifelend aan, schrijft Den Boon over deze metafoor, maar het kost veel moeite
en tijd om vertrouwen te herwinnen. 
In het samenwerken, in het bouwen aan vertrouwen heeft emotie een sleutelrol
en komt wellicht vóór cognitie. Het gevoel, de eerste associatie gaat vooraf aan
nadenken, aan beschouwen.

Uitspraken genoemd in Workout2 van het lectoraat

Vertrouwen is interesse tonen, of ook – cynisch gezegd - veinzen? Een zorgcoördi-
nator uit het voortgezet onderwijs vertelt regelmatig ‘interessant, boeiend’ te
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 zeggen in zijn dialogische aanpak. Dat wekt vertrouwen en bevordert het samen-
werken, is het idee. Observaties en navraag bij deelnemers aan het zorgteam
 leveren op dat de gesprekspartners juist ergernis en irritaties voelen over het
 suggereren van empathie: ”Ik ben toch niet gek. Er wordt niet geluisterd, de    
co ördinator staat zelf centraal. We missen empathie.”
Mentor havo - leerlingen: “Ik vroeg aan een zestienjarige jongen waarom hij ruzie
had met zijn klasgenoot. Hij verklaarde dat hij gewoon wat woorden in een
 bepaalde volgorde had gezegd…”
Schoolpsycholoog: ”Een teruggetrokken jongen vertelde in mijn spreekuur dat 
hij niemand vertrouwde. Dat was ook zijn computerwachtwoord: trustN01, trust-
en-nul-een, trust no one. Door dat te vertellen nam hij me wel in vertrouwen, 
zei ik hem”.
Vanuit taal-beleving kunnen gesprekspartners een totaal ander beeld hebben van
hetzelfde woord. Woorden als ‘vertrouwen’, ‘controle’, ‘toetsing’ en ‘verantwoor-
ding’ kunnen een dusdanige diversiteit aan beelden oproepen dat zonder verdere
verkenning het contact en het samenwerken kan verzanden in onbegrip of wan-
trouwen en uiteindelijk in een onbevredigend gevoel. Vooral bij samenwerken
tussen verschillende partijen zou een helder en identiek taalregister helpen. In het
samenwerken gaat het dus niet alleen om de taal, maar ook om de gezamenlijke
vertaling daarvan: bedoelen we wat we zeggen, snap je? Een verkenning van de
taal en beelden die we in het gesprek gebruiken is daarom nodig, zeker als er nog
weinig vertrouwen is. Met name in managementboeken en zakenwereld spreekt
men in dit kader van het vertrouwensbeginsel: als het vertrouwen ontbreekt gaat
de koop niet door. Een koopman zegt in een interview: ”Dat aangaan van de
juiste verbanden brengt je ver. Als je getalenteerde mensen om je heen verzamelt,
moet je ze ook goed verzorgen. Anders blijven ze niet bij je”. De mensen met wie
hij samenwerkt, dat worden zijn vrienden. ”Die kun je tenminste vertrouwen”,
zegt hij. ”Ze gunnen je meer”. (Corré, 2016). Burt (2005) geeft een verdieping van
dit begrip vertrouwen in het volgende citaat:

You trust someone when you commit to a relationship before you know how
the person will behave. Distrust is a reluctance to commit without guarantees
about the other person’s behavior. The two definitional qualities are that trust
is a relationship with someone (or something if the object of trust is a group,
organization, or social cetegory) in which contractual terms are incompletely
specified. The more unspecified, taken-for-granted, the terms, the more that
trust is involved……When you exchange sensitive information with someone,
trust is implicit in the risk you now face that the other person might leak the
information. (pag. 93)
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Inderdaad: vertrouwelijke informatie is eerder een last dan een lust. Burt geeft in
dit citaat aan dat vertrouwen niet zonder risico kan. Als je op iemand afstapt, kan
het ook mislukken. Dat is altijd het risico.

Hoe draagt taal bij aan vertrouwen?

Taal draagt in belangrijke mate bij aan de klik in het samenwerken en dan niet zo-
zeer de feitelijke en harde kant van taal, maar de gevoelskant, de proceskant,
onder de oppervlakte. Er zijn handige praters, vlotte babbelaars, overtuigende
sprekers. Eigenlijk zijn we allemaal meertalig (Cornips, 2012): we spreken thuis-
taal, beroepentaal, streektaal en vernieuwen steeds onze woordenschat met
 modewoorden. Ieder heeft zijn eigen taalregister, zoals een orgelinstrument ook
een  register heeft: een persoonlijke stijl. Dat kan variëren van milde straattaal tot
 natuurlyriek, van hete aardappel tot tweewoordzinnen, van verhullend tot zeggen
waar het op staat. Horen we de taal van onze geboortegrond, dan klinkt dat ver-
trouwd in de oren. Anderzijds kan er sprake zijn van taalonmacht: onbegrip, doof
voor argumenten, blokkades bij spreken of luisteren door emoties of een gebrek
aan woorden. Idealiter zijn spreker en luisteraar gericht op samenwerken bij het
communiceren: de spreker doet zijn best om begrepen te worden en de luisteraar
doet zijn best om de bedoeling van de spreker te begrijpen. Maar de realiteit is,
zoals we dagelijks ervaren, nogal eens weerbarstig. 

Communiceren en samenwerken zijn een complexe aangelegenheid. De bedoeling
zou moeten zijn om te zeggen wat noodzakelijk is en niet meer, om altijd de
waarheid te spreken, en om relevant en duidelijk te zijn. Maar dat betekent niet
dat het altijd lukt of dat het altijd klopt wat je zegt. Juist door cultuur-, oplei-
dings-, positie- en taalverschillen zeggen we elkaar niet altijd de waarheid. Soms
vergissen we ons, en soms verhullen of onthullen we iets (Smulders en Van Swet
2016). Vooral miscommunicatie heeft invloed op het wederzijds vertrouwen. Com-
municeren via taal is complex, doordat de gecommuniceerde boodschap vaak geen
objectieve werkelijkheid is.

Dat geldt zeker in het onderwijs waar de betrokkenen uit verschillende groeperin-
gen komen en verschillende talen spreken. Het simpele model ‘zenden  ontvan-
gen’ gaat dikwijls niet op. In gesprekken tussen bijvoorbeeld leerkracht,
leerlingen, ouders en andere professionals is juist de kleuring en de wijze waarop
dit model inhoud en vorm krijgt, bepalend. Kijken de ouders tegen de juf op bij
het tien-minutengesprek? Begrijpt de Poolse moeder wat over haar kind gezegd
wordt? Heeft de schoolmaatschappelijk werker het doel van haar interventies
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 helder verwoord? Zowel zender als ontvanger moeten op zoek naar de bedoeling
of richting en deze verhelderen. Dit geldt des te meer bij verbaal zwakke personen
of bij moeilijk onder woorden te brengen onderwerpen. Communicatie is daarmee
een creatieve, gezamenlijke inspanning van verschillende kanten, wederkerig van-
uit gemeenschappelijke kennis, interesse en doelen. Die doelen vormen de focus
voor het werken aan vertrouwen. Ondanks goede bedoelingen komen boodschap-
pen echter nogal eens anders over dan bedoeld. Taal is in het sociale verkeer niet
alleen een communicatiemiddel, maar een wezenlijk onderdeel van identiteit. Taal
is nooit alleen maar taal. Cultuur- en taalverschillen kunnen grensblokkades op-
werpen tussen mensen. Het is elke dag zichtbaar dat er misverstanden ontstaan,
wanneer communicatiepartners niet of in onvoldoende mate op de hoogte zijn
van elkaars systemen voor betekenistoekenning en de daaraan inherente onuitge-
sproken codes (gedragsregels, omgangsvormen, bedoelingen). Hoe vinden we de
stap van breukvlak (wantrouwen) naar raakvlak (vertrouwen)? (Smulders en Van
Swet, 2016). 

Is vertrouwen een voorwaarde voor samenwerken, of legt een goede, geslaagde
samenwerking de basis voor vertrouwen? Hoe smeed je een band, wat is nodig
voor een match, de ‘klik’? Het ontbreekt ons nog aan inzicht in mechanismen in
dit soort processen. 
Het begrip ‘alliantie’, ook wel genoemd ‘werkrelatie’, wordt tegenwoordig dik-
wijls gebruikt, met name in de praktijk van pedagogisch en sociaal werkers en is
mogelijk een begrip dat ook verhelderend is voor de werkrelaties in het onderwijs.
Naast partnership, bondgenoten en stakeholders (deelnemende actoren, aandeel-
houders) is geallieerd – verbonden- zijn, een duidelijke vorm van vertrouwen: met
elkaar in zee gaan. Alliantie kan rond een taak gevormd worden of op een gevoel
(streven, ideaal) gebaseerd zijn. Taakalliantie is de mate waarin hulpverlener en
jongere/opvoeder overeenstemming bereiken over het doel van hun samenwer-
king en de wijze waarop dat doel gerealiseerd wordt. Emotionele alliantie is de
‘klik’ tussen hulpverlener en jongere/opvoeder (Barnhoorn et al, 2013). 
Het begrip alliantie verwijst naar de kracht van de samenwerkingsrelatie tussen
cliënt en hulpverlener en de kwaliteit ervan is – op basis van (inter)nationaal on-
derzoek in de (volwassenen) ggz – een belangrijke voorspeller voor het resultaat
van de geboden hulp (Norcross, 2011; Pijnenburg, 2010).

Bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen bouw je op. Je vertrouwt op elkaar, je ontwikkelt vertrouwen in je
 samenwerkingspartners. Ook Nahapiet & Ghoshal (1998) pleiten daarbij voor een
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gedeelde taal, gezamenlijk opgebouwde concepten, beelden en codes. Samen
 bouwen aan begrippen en verhalen. Zij stellen dat vertrouwen – vanuit een open
houding - de communicatie en dialoog tussen zender en ontvanger zeker stelt.
Waar het vertrouwen groot is, zijn mensen meer geneigd om te investeren in het
samen werken, zich te verbinden aan uitwisseling en interactie. Goede bedoelin-
gen, gedeelde zorg en waarden, geloof in elkaars kennis en vaardigheid, zo
bouwt vertrouwen aan sociaal en intellectueel kapitaal:

There is a two-way interaction between trust and cooperation: trust lubricates
cooperation, and cooperation itself breeds trust (pag. 255).

Vertrouwen, zeggen zij, kent vele dimensies, zoals verwachtingen, verplichtingen
maar vooral het interpersoonlijke contact. De kracht en kwaliteit van persoonlijke
relaties bepalen mede het vertrouwen in de boodschap, zeker bij  onduidelijk -
heden over de interpretatie. Gedeelde waarden, normen en verwachtingen
 borgen de band tussen zender en ontvanger.

In de modules Loopbaanoriëntatie en beroepskeuzebegeleiding (LOB) van de
 Master EN spraken ruim veertig studenten in de periode 2014-2017 in  focus -
groepen en round tables over het belang van vertrouwen voor een goede en
 effectieve samenwerking, en wat daarvoor nodig is. 

Zij noemen een aantal voorwaarden en competenties:
• de klik, de match; 
• de relatie wordt vooral bepaald door authenticiteit;
• daardoor groeit (langzaam) vertrouwen … het heeft tijd nodig; 
• elkaar kennen, belangstelling tonen, in elkaar geloven, waardering hebben 

voor elkaar is de basis;
• goede communicatie, open elkaar informeren over zaken, duidelijke informatie-

verstrekking voorkomt misverstanden die kunnen leiden tot wantrouwen;
• faciliteren en afstemmen. 
Samengevat gaat het om onderling overleg, goede afstemming, goede  taak -
verdeling en heldere afspraken over rollen, functies en taken.

Eerder concludeerden wij (Smulders en Van Swet, 2016) dat het belangrijk is dat
taal bewust wordt ingezet als middel om elkaar te leren kennen, vragen te stellen,
te confronteren, de goede toon, het juiste woord, de juiste blik en intonatie, het
passende gebaar te vinden. Het gaat dan niet alleen om verbale signalen, maar
ook om non-verbale signalen, om lichaamstaal. Idealiter zijn spreker en luisteraar
gericht op samenwerken: de spreker doet zijn best om begrepen te worden en de
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luisteraar doet zijn best om de bedoeling van de spreker te begrijpen. Ga daar
voor, ondanks verschillen. Bouw minder met spreken, maar vooral met echt luiste-
ren en wederzijds begrip aan vertrouwen en aan het versterken van de relatie. Uit-
eindelijk gaat het om een balans te vinden tussen vertrouwen en ‘wantrouwen’. 

Het Engelse ‘dis-trust’ lijkt een andere lading te hebben, maar ‘on-trouw’ ook.
Wantrouwen doet denken aan wanhoop, de hoop op vertrouwen is weg. Wan-
trouwen is een valkuil volgens Young & Klosko (2002): ‘Je gaat ervan uit dat je zult
worden gekwetst, verraden, misbruikt of op zijn minst gebruikt. Je mist bij de
ander respect of acceptatie en vertrouwt hem voor geen cent. Je dekt je in, bent
niet onbevangen meer en laat de ander niet dichtbij komen. Nare ervaringen en
herinneringen kunnen de oorzaak vormen van het wantrouwen’. Young & Klosko
raden aan om meer te vertrouwen te geven aan mensen die dat verdienen en
meer uit te gaan van goede bedoelingen als er geen echt bewijs is van het tegen-
deel. Wantrouwen kun je afbouwen. Dat vereist bereidheid tot begrip en toenade-
ring zoeken tot elkaar. Tannen (1997) adviseert dat we tegelijkertijd afstand
bewaren om onafhankelijkheid te behouden, zodat anderen ons niet de wet voor-
schrijven of ons onder de voet lopen. 
Dit dualisme weerspiegelt de menselijke situatie. We zijn individuele én sociale
wezens die een balans zoeken tussen macht en solidariteit, misschien ook wel tus-
sen vertrouwen en wantrouwen. Het vraagt beweging om dit evenwicht te bewa-
ren: dynamiek, soms meebuigen maar ook veerkracht (Tannen, 1997). 

Vertrouwen en samenwerken

Zelf volgde ik een aantal jaren geleden een training met de titel ‘De vertrouwde
adviseur’ (Maister, Green en Galford, 2008). Een centraal thema daar was dat ver-
trouwen verworven en verdiend moet worden. Je moet iets doen om anderen het
bewijs te leveren waarop zij hun beslissing om jou al dan niet te vertrouwen, kun-
nen baseren. Dat vereist bereidheid om eerst te geven om later te ontvangen. Wie
goed doet, goed ontmoet: je oogst wat je gezaaid hebt. Net als bij liefde moet
vertrouwen van twee kanten komen; reciprook dus. Een tweezijdige relatie. Twee
mensen die van elkaar houden, delen de ervaring van liefde. De een voelt mis-
schien meer liefde dan de ander en de mate van elkaar liefhebben kan van tijd tot
tijd variëren, maar wat die twee doen is in essentie hetzelfde: van elkaar houden.
Toch ligt het bij vertrouwen wat anders dan bij liefde: er is er één die vertrouwt en
de ander wordt vertrouwd. De rollen zijn niet gelijk. Vertrouwen lijkt meer op
stijldansen, waarbij geleid en gevolgd wordt. Als niet duidelijk is wie welke rol
daarbij heeft, verwordt de dans tot twee parallelle oefeningen in solistisch bewe-
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gen. Interessant hierbij is dat we in staat zijn vertrouwen te geven, betekent niet
dat we te vertrouwen zijn. Echter, als we niet in staat zijn vertrouwen te geven is
het lastig om vertrouwd te worden. We kunnen direct nadat we iemand ontmoet
hebben, zeggen of we hem aardig vinden (of niet). We trekken vergelijkbaar snel
onze conclusies over het respecteren of saai vinden van iemand en zeggen al snel:
ik vertrouw hem niet. Maar feitelijk vertrouwen wacht op nader bewijs, het ont-
staat niet zonder wilskracht of inspanning. 

Het komt maar zelden voor, stellen Maister et al (2008), dat vertrouwen zich
ineens ontwikkelt, behalve tijdens een indringende ervaring. Vertrouwen ontstaat
uit een opeenstapeling van ervaringen door de tijd heen. Het kan echter ook ge-
schonden worden, bijvoorbeeld als afspraken of verplichtingen niet worden nage-
komen. Vertrouwen is zowel rationeel als emotioneel: je waardeert de kennis,
vaardigheden en attitude van de ander met je verstand (ratio). Toch is dat niet
 voldoende. Vertrouwen is een veel rijker begrip dan logica alleen, een significant
onderdeel van succesvol samen werken. Je ‘voelt je goed’ bij de toewijding, onder-
steuning, hulp, ja zelfs de kritiek van je vertrouwensgenoot. En dan is juist die
non-verbale taal, de lichaamstaal, zo belangrijk. In deze training werd ik met
name geïnspireerd door de volgende adviezen: 
1. Luister naar alles.
2. Toon (echte) empathie.
3. Merk op wat de ander voelt.
4. Stel een gemeenschappelijke agenda op.
5. Ontspan je geest.
6. Vertel de waarheid.
7. Houd van je werk.
8. Kom afspraken na.
9. Geef niet iedereen altijd van alles de schuld.
10. Het is een wij-spelletje, niet een ik-verhaal.

Wij, niet ik. Burt (2005) koppelt vertrouwen aan samenwerken: 
In sum, past cooperation is a basis for future cooperation such that trust is
 correlated with the strenght of a relationship. A history of repeated  coope -
ration between two people strengthens their relationship, increasing the    
pro bability that they trust one another. (pag. 101)

Met samenwerken bouw je dus aan vertrouwen.
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Slotreflectie

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd om het abstracte begrip ‘vertrouwen’ te dui-
den, kritisch te analyseren en te verbinden met de praktijk van het samenwerken
in het onderwijs. Het begrip vertrouwen is op zich leeg, een lege huls, oftewel een
‘empty signifier’ dat vraagt om gezamenlijke vulling, in alliantie, om inhoud, af-
spraken en concretisering. Of is het meer een metafoor, een beeldspraak, iets sym-
bolisch, misschien wel ongrijpbaar? Is vertrouwen als een hoger doel, als iets waar
we naar streven en dat we onderweg weer kwijt kunnen raken? Met deze talige
en inhoudelijke verkenningstocht heb ik een poging gedaan om de macht en de
kracht van de begrippen vertrouwen en taal en de relatie daartussen (Montesano,
Montessori, Schuman en De Lange, 2012) kritisch te duiden. Montessori et al
(2012) spreken in hun boek van ‘een discours’: een geheel van met elkaar samen-
hangende begrippen (zoals vertrouwen) waarmee groepen mensen de werkelijk-
heid structureren en betekenis geven. Elke groep praat over deze begrippen
vanuit een eigen perspectief: media, politiek, het grote publiek. Wie gebruikt ver-
trouwen, in welke omgeving, met welk doel? Wie vult het met (een bepaalde) be-
tekenis en wordt dat geaccepteerd? Is vertrouwen net zo complex als bijvoorbeeld
een woord als democratie? Het maakt nogal een verschil vanuit welk domein je de
termen hanteert: filosofie, psychologie, taalkunde, maar ook etnografie (volken-
kunde). Een goed gesprek legt een basis voor vertrouwen, maar het begrip ‘goed
gesprek’ is rekbaar. Een gesprek kent veel fasen, zoals kennismaken (de beroemde
eerste indruk), aftasten (elkaar leren verstaan) en na een korte of langere tijd al of
niet uitkomsten. Dat kan gaan om teleurstelling, patstelling of een gezamenlijke
doelstelling die vertrouwen schept in de toekomstige gesprekken. Een precair
 proces. Maar wat komt eerder? Samenwerken of elkaar vertrouwen? 

‘Heb vertrouwen’ is een veelgehoorde oproep, geruststelling. In vertrouwen
nemen, of genomen worden, betekent soms heel veel, ‘een last’ noemden we het
eerder. Vertrouwen als avontuur, een grote stap, een investering? Burt (2005) stelt
dat vertrouwen meer vanzelfsprekend is in een sterke dan in een zwakke relatie.
Dat roept vragen op, zoals: is het veilig om te vertrouwen? En misschien nog
 belangrijker: is het de moeite waard om te vertrouwen? Talig noemt men dit, met
name in de politiek, de vertrouwenskwestie stellen, waarbij een motie van wan-
trouwen wordt ingediend tegen een gezagsdrager. Misschien begint een sterke
 alliantie wel bij zelfvertrouwen. Dat is iets anders dan zelfverzekerd, want  ver -
zekeren is het afdekken van risico’s en vertrouwen is juist gebaseerd op het aan-
gaan van risico’s in het samen werken binnen de alliantie, zagen we. Zo bezien is
vertrouwen een vorm van feedback op de samenwerking. Het vormt immers het
fundament, de basis, de bodem.
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4 Onderwijs en Jeugdhulp werken
samen aan preventie in de klas

Mariette Haasen, Lobke Hubbers, Lonneke Reinewald, Miriam de Werd

Sinds 2014 wordt op vrijwel alle (43) basisscholen in Den Bosch het pro-
gramma ‘Weerbaarheid In ’s-Hertogenbosch’ (WIsH) uitgevoerd. Dit
 programma, gericht op sociale weerbaarheid, wordt beleidsmatig en  finan -
cieel ondersteund door de gemeente. Kenmerkend is het intensief samen-
werken tussen basisonderwijs, jeugdhulp en andere onderwijsspecialisten,
gericht op preventie én vroeg-signalering van gedragsproblemen. Kern van
WIsH vormt de (sociale) weerbaarheidstraining en follow-up die aan alle
leerlingen vanaf groep 6 wordt aangeboden.

Beter samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp is een actueel politiek thema.
Beleidmakers en professionals verwachten dat het zal leiden tot het voorkomen
van (gedrags)problemen bij kinderen, tot betere en meer preventieve interventies,
tot efficiënte integrale hulp aan kinderen binnen hun dagelijkse omgeving en tot
minder aanmeldingen bij specialistische zorg (Prinsen e.a., 2015). Tegelijkertijd er-
varen professionals dat samenwerken over grenzen van disciplines en organisaties
heen complex is en niet altijd de beoogde effecten heeft (Forbes & Watson, 2012,
van Swet 2015, Diemel & van Swet, 2016, Smulders & van Swet, 2016). Er zijn ech-
ter goede voorbeelden bekend van effectieve samenwerkingsrelaties en pilotpro-
jecten die gericht zijn op preventie, zoals bijvoorbeeld worden beschreven in het
rapport ‘School en Wijk verbonden’ (Wienke, 2014). 
Fontys lectoraat Leerkracht in Samenwerken is vanaf 2014 betrokken bij WIsH 
met onder meer kleinschalige evaluaties en (master)onderzoek. In dit hoofdstuk
 beschrijven we hoe het samenwerken tussen professionals vanuit verschillende con-
texten in het WIsH programma wordt bevorderd, doen we verslag van ons  onder -
zoek, analyseren we de kansen en risico’s en doen we een aantal  aan bevelingen. 

Samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp

Met de invoering van de Wet op Passend Onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015)
hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden met als doel het onderwijs en
de jeugdhulp te verbeteren en op elkaar af te stemmen. Een van de punten van
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kritiek op het vorige jeugdstelsel was dat de focus teveel zou liggen op proble-
men, in plaats van op het ‘gewone’ opgroeien en opvoeden (Raad voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling, 2012). In het huidige stelsel ligt er meer nadruk op
preventie en op het bieden van hulp die zo licht mogelijk, maar ook zo zwaar als
nodig is. Het samenwerken heeft al voor de stelselwijziging vorm gekregen met de
invoering van zorgadviesteams (ZAT). Sinds 2012 is iedere school, zowel basison-
derwijs als voortgezet onderwijs, wettelijk verplicht een ZAT in te zetten als kop-
peling tussen onderwijs en jeugdhulp. 
Nu deze nieuwe wetten daadwerkelijk van kracht zijn, zijn er verschillende regio-
nale initiatieven en projecten waarin onderwijs en jeugdhulp samen verantwoorde-
lijkheid dragen voor gezamenlijke visie, beleid, praktijkontwikkeling en uitvoering.
Op die manier beter samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp is niet alleen in
Den Bosch een actueel thema. Ook in de huidige beweging van curatieve naar
meer preventieve ondersteuning wordt ervoor gepleit om de expertise van profes-
sionals werkzaam binnen jeugdhulp te benutten in reguliere scholen (Haasen & van
Swet, 2015). Prinsen e.a. (2015) concluderen in hun onderzoek naar preventie in de
jeugdzorg dat vroegtijdig ingrijpen beter is dan interveniëren op latere leeftijd en
dat preventieve interventies bij beginnende problematiek goedkoper zijn dan later
ingrijpen. Zij geven aan dat een duurzaam kosteneffectief jeugdbeleid gerealiseerd
kan worden met een collectief-preventieve of een doelgroepgerichte preventiestra-
tegie. De Onderwijsraad (2014b) geeft aan dat een gedeelde visie, bijvoorbeeld op
preventie, meer moet focussen op een ononderbroken schoolloopbaan. De kans op
een ongestoorde schoolgang wordt groter als de expertise vanuit de jeugdhulpver-
lening meer in dienst komt te staan van het onderwijsproces. 
Om de toegang tot jeugdhulp te vergroten en de letterlijke afstand tussen onder-
wijs en jeugdhulpverlening te verkleinen, organiseren andere landen de jeugd-
hulpverlening meer in en om de school. Niet alleen zitten onderwijs en jeugdhulp
daarmee onder één dak, maar ook bepalen ze samen de pedagogische visie van de
school. Regelmatig zet men programma’s in die gericht zijn op het bevorderen van
positief gedrag en op een veilig en zorgzaam schoolklimaat, zoals School Wide Po-
sitive Behavior Support (SWPBS) (Radema e.a., 2014; Haasen & van Swet, 2015). Sa-
menwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening krijgt meer kans van slagen
als de jeugdhulpverlening betrokken is bij het versterken van de basisvoorzienin-
gen voor ondersteuning binnen de school en het samenwerkingsverband. 

WIsH

Het WIsH programma bestaat uit een lessencyclus van acht theoretische en acht
praktijklessen voor leerlingen van groep 6 van de basisschool
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 (http://www.compasnul13.nl/wish/). Het samenwerkingsverband de Meierij
 coördineert het WIsH programma. De methode WIsH is ontwikkeld vanuit verschil-
lende bestaande programma’s op het gebied van sociale weerbaarheid, zoals het
project Marietje Kessels en de methode Rots en Water. Bij WIsH leren leerlingen
voor zichzelf op te komen en te vertrouwen op hun eigen kracht, inventiviteit,
 gevoelens en intuïtie. Er wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld, wilskracht en
doorzettingsvermogen (mentale weerbaarheid). Er is aandacht voor thema’s 
als  pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, omgaan met grenzen en
 lichaamstaal. 
Het WIsH programma is sekse-specifiek van opzet en de leerlingen krijgen geschei-
den les. Meisjes hebben een vrouwelijke trainer, jongens een mannelijke, zodat zij
zich sekse-specifiek kunnen identificeren. Er wordt vanuit gegaan dat weerbaar-
heid verschillende kanten kent, waarvan de ene kant meer voorkomt bij jongens
en de andere meer bij meisjes. 
Ouders worden, voordat de training start, uitgenodigd voor een interactieve infor-
matieavond waarbij wordt geoefend met vaardigheden die de kinderen ook
 krijgen. De werkbladen behorende bij de training gaan mee naar huis en ouders
hebben toegang tot de website. Zij kunnen tijdens de examenles (laatste les) in de
klas aanwezig zijn. 
Uit onderzoek naar de effecten van het programma Weerbaarheid in het Basison-
derwijs (WIBO) door Boelhouwer (2013) in samenwerking met het CMO-Groningen
(Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling), blijkt dat leerlingen na het volgen
van het programma beter reageren op bedreigende situaties. Vooral de kinderen
die voorafgaand aan het programma weinig weerbaar waren, blijken baat te
 hebben bij de lessen, ook drie maanden na afloop nog. Daarmee lijkt het  les -
programma ook langdurende effecten te hebben.
Een specifiek kenmerk van WIsH is, dat het wordt verzorgd door de interne WIsH
trainer (een leerkracht uit de eigen school, die opgeleid is voor deze taak) samen
met een externe trainer (een professional uit de jeugdhulpverlening). Professionals
uit de jeugdhulp werken ín de klas, samen met de leerkracht, aan de weerbaar-
heid en werken daarmee tegelijkertijd samen aan preventie en aan het voorko-
men van gedragsproblemen. Waar jeugdhulpprofessionals voorheen slechts een
beperkte groep kinderen zagen die werden aangemeld voor ‘zwaardere’ interven-
ties oftewel behandeling, hebben zij nu toegang tot alle leerlingen binnen het
 onderwijs in Den Bosch. 
Een tweede specifiek kenmerk is dat er gezamenlijke intervisie en scholing voor de
leerkrachten en de professionals uit de jeugdhulp wordt georganiseerd. Op deze
wijze blijven de ontwikkelaars van de methode betrokken bij de uitvoering en
hebben zij de mogelijkheid om het WIsH programma, waar nodig, aan te passen,
te  verbeteren en te onderzoeken.
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Een derde kenmerk van WIsH is dat er binnen de basisschool wordt gestreefd naar
het ontstaan van een doorgaande ontwikkelingslijn voor het aanleren van sociale
weerbaarheid. In de basisscholen worden daartoe elementen uit het WIsH-pro-
gramma nogmaals in de groepen 7 en 8 als herhalingslessen door de interne WIsH-
trainer aangeboden. 
Een vierde specifiek kenmerk van WIsH is dan ook dat er niet wordt gekozen voor
individuele interventies gericht op de behandeling van kinderen, maar dat er
wordt gekozen voor groepsinterventies aan kleine groepen leerlingen. Deze pre-
ventieve interventies zijn gericht op het aanleren van gedrag in plaats van op
 behandeling. Naast het reguliere WIsH-programma is er een verdiepend trainings-
aanbod ontwikkeld, gecoördineerd vanuit het trainingscentrum. Dit programma
wordt uitgevoerd door professionals uit de jeugdhulpverlening en wordt ingezet
als aanvullend ondersteuningsarrangement voor leerlingen die onvoldoende profi-
teren van het klassikaal aangeboden programma, zoals kinderen die te snel boos
worden of faalangstig gedrag vertonen.

Praktijkgericht onderzoek naar WIsH

Omdat WIsH haar werkwijze met onderzoek wilde onderbouwen, ontstond de
 samenwerking tussen Fontys OSO en het SWV De Meijerij. Samen met de stuur-
groep WIsH is een drietal onderzoekslijnen vastgesteld:
1. een survey afgenomen onder studenten van de Master EN (Lectoraat 2014; 2015)
2. onderzoek evaluatiedata die verzameld waren door WIsH na afloop van elke

 training 
3. onderzoek naar het samenwerken aan signaleren en registreren door Lonneke

Reinewald, Master-ENstudent en tevens leerkracht op een WIsH-school 
(Reinewald, 2017)

Survey afgenomen onder studenten van de Master
In de survey van 2015 is onder meer specifiek gevraagd naar het doel van het
 samenwerken door leraren met instellingen voor jeugdhulpverlening (Haasen,
2015). De vraag over preventief samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp
luidde concreet: Als ik samenwerk met Jeugdhulp (maatschappelijk werk, BJZ,
GGZ), dan is onze samenwerking gericht op:
• ondersteuningsplannen voor individuele leerlingen
• ondersteuningsplannen of begeleiding voor groepen leerlingen
• preventieve interventies die gericht zijn op alle leerlingen
• anders, namelijk…(open)
• ik werk nooit samen met jeugdhulp
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Tabel 4.1 percentages per antwoordcategorie op vraag samenwerken onderwijs –
jeugdhulp

Hieruit kunnen we concluderen dat er wordt samengewerkt tussen onderwijs en
 instellingen voor jeugdhulpverlening en dat dit samenwerken vooral is gericht op
individuele interventies (zie tabel 4.1). Over het algemeen zijn individuele  inter -
venties meer ‘behandelend’ van aard. 

Samenwerken binnen het WIsH-programma
Om de mate van tevredenheid over het samenwerken binnen het WIsH-pro-
gramma te meten, worden jaarlijks vragenlijsten na afloop van het programma
aan de interne en externe WIsH-trainers voorgelegd. De resultaten van de vragen-
lijsten die in 2015 zijn afgenomen, zijn in ons onderzoek nader geanalyseerd. 
Aan 30 respondenten werden gesloten vragen voorgelegd die op een vierpunts-
schaal beantwoord konden worden (uitstekend, goed, voldoende en onvol-
doende) met daarnaast ruimte voor een toelichting. 
Aan de interne WIsH-trainers werd gevraagd: ‘Hoe is de samenwerking tussen u en
de externe WIsH-trainer verlopen?’. Van de 30 respondenten beantwoorden 16 de
vraag met uitstekend en 14 met goed, wat een hoge mate van tevredenheid weer-
geeft. Punten die in de aanvullende opmerkingen naar voren komen voor succes-
vol samenwerken zijn: Deskundigheid van de externe trainer, het overleg
voorafgaand of na afloop van de training, enthousiasme, open communicatie en
het nakomen van afspraken. 
In een volgende vraag is aan de interne en externe trainers specifiek naar het
voorbereiden en het nabespreken van het WIsH-programma gevraagd, met de
vraag: ‘Was er tussen de professionals voldoende mogelijkheid om voor te berei-
den en na te bespreken?’ Deze vraag is door 28 respondenten beantwoord. Uit de
antwoorden komt naar voren dat 24 respondenten voldoende voorbereidingstijd
ervaren, vier ervaren dit als niet voldoende. Uit de aanvullende opmerkingen van
de interne en externe WIsH-trainers blijkt dat het voorbereiden en evalueren als
belangrijk wordt ervaren in het samenwerken. Zowel mondeling als via de mail is

Percentages per antwoordcategorie 
(169 respondenten)

Ondersteuningsplannen voor individuele leerlingen 82%

Ondersteuningsplannen of begeleiding voor groepen leerlingen 7%

Preventieve interventies die gericht zijn op alle leerlingen 15%

Ik werk nooit samen met jeugdhulp 15%



voor en na elke  bijeenkomst van het WIsH-programma afstemming nodig. De ex-
terne trainers geven aan dat het samenwerken wordt bemoeilijkt als er sprake is
van samenwerken met wisselende leerkrachten, bijvoorbeeld in geval van veel ver-
vanging in een groep. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan dat samen-
werken tijd kost en dat er voor samenwerken en afstemmen over het
WIsH-programma tijd gemaakt moet worden. Een van de respondenten geeft aan
dat dit soms een grotere tijdsinvestering vraagt dan vooraf gedacht. 
Tenslotte is de interne WIsH-trainers gevraagd hoe het samenwerken met de leer-
kracht verliep. Deze vraag was relevant als de interne WIsH-trainer niet de leer-
kracht van groep 6 was, omdat hij in die situatie immers naast het overleg met de
externe trainer ook afstemming had met de leerkracht van de klas. De vraag is
door 23 respondenten ingevuld. Zestien respondenten geven aan dat de interne
afstemming (tussen de leerkracht van groep 6 en de interne WIsH-trainer) goed
verloopt. Drie respondenten ervaren deze samenwerking als uitstekend, en drie als
voldoende. Interne afstemming lijkt over het algemeen tussen de leerkrachten
binnen de school goed te verlopen. 

Het onderzoek naar het samenwerken aan signaleren en registreren (Reinewald,
2017)
Omdat het lectoraat ernaar streefde om samen met een aantal studenten onder-
zoek te doen rondom een gemeenschappelijk thema is aan de Master-ENstuden-
ten die binnen een WIsH school werken, gevraagd of ze willen participeren in het
WIsH onderzoek. Lonneke Reinewald had de opleiding tot interne WIsH-trainer
gevolgd en het WIsH-programma binnen haar school uitgevoerd en was geïnteres-
seerd in deze mogelijkheid. Vanuit haar ervaring met WIsH formuleerde zij haar
onderzoeksvraag hoe het samenwerken ten behoeve van signaleren en registreren
van leerlinggegevens op de scholen waar WIsH wordt uitgevoerd, vorm krijgt. 
Elke basisschool is wettelijk verplicht om een leerlingdossier aan te leggen. Hierin
worden verschillende gegevens van de leerling opgeslagen. Dit dossier biedt een
overzicht van de kenmerkende zaken van een leerling vanaf het begin van de
schoolloopbaan. Het leerlingdossier is vertrouwelijk en mag alleen worden inge-
zien door de schoolleiding en het onderwijsgevend personeel van de school. In
principe heeft de externe WIsH-trainer dus geen toegang tot dit leerlingdossier.
Daarnaast hebben ouders of andere personen met het wettelijk gezag over het
kind het recht om het dossier in te zien. In alle overige gevallen moet er toestem-
ming gegeven worden door een persoon met wettelijk gezag over het kind.

De wet passend onderwijs, de nieuwe jeugdwet en de meldcode vragen alle om
een goede overdracht van informatie en signalen. Zonder signalen, zonder dossier,
is het niet mogelijk om een kind op de juiste manier te ondersteunen. Om deze sa-
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menwerking ten behoeve van signaleren en registreren, en daarmee de zorg voor
 kinderen, optimaal te laten verlopen is het doorgeven van zoveel mogelijk (feite-
lijke) informatie belangrijk. 
Lonneke Reinewald heeft in haar eigen praktijk van de WIsH-school ervaren dat
het samenwerken aan het leerlingdossier niet altijd optimaal verloopt. Samen ver-
trouwelijke informatie van leerlingen vastleggen in het leerlingdossier naar aanlei-
ding van het programma WIsH, blijkt wettelijk niet toegestaan, maar is ook
praktisch bijvoorbeeld door tijdsgebrek vaak niet realiseerbaar. 
Om te onderzoeken hoe de WIsH-trainers omgaan met de dossiervorming is in het
voorjaar van 2016 een vragenlijst ontwikkeld en afgenomen onder 23 WIsH-trai-
ners (zeven externe WisH-trainers uit de jeugdhulp en 16 interne WisH-trainers die
leerkracht zijn) met vragen over signalering en hoe signalen vastgelegd worden.
De vragenlijst start (zoals bij het evaluatie onderzoek) met een aantal vragen met
betrekking tot het samenwerken. Op die manier wordt nogmaals, aanvullend op
de gegevens van de evaluatie, een beeld verkregen over hoe de samenwerking
tussen leerkrachten en de externe WIsH-trainers verloopt, of er voldoende gele-
genheid is voor de interne en externe trainers om elkaar voorafgaand aan een
training te spreken en of er voldoende gelegenheid is voor de nabespreking. Net
als bij het evaluatie-onderzoek komt naar voren dat de samenwerking voor zowel
externe als interne trainers goed verloopt.

Uit dit onderzoek naar signaleren en registreren, komt naar voren dat de externe
WIsH-trainers geregeld de gelegenheid missen om voorafgaand aan een training
met de groepsleerkracht in gesprek te gaan om aandachtspunten uit dagelijkse
klassenobservaties te bespreken. Zij vinden dit overleg belangrijk, omdat deze
 dagelijkse klassenobservaties een eerste indicatie kunnen zijn voor signalen die
 tijdens de uitvoering van het WIsH-programma verdiepend geobserveerd kunnen
worden. Het overgrote deel van de respondenten ervaart voldoende gelegenheid
voor het nabespreken van een training. Uit de vragenlijst komt naar voren dat het
per school erg wisselt wie er aan de nabespreking deelnemen. In alle gevallen
overleggen de externe en interne WIsH-trainers, waarbij de leerkracht van de
groep vaak aansluit als deze niet de interne WIsH-trainer is. Verder sluiten op tien
scholen ook de intern begeleiders aan bij de evaluatie. 
Om inzicht te krijgen in het type signalen dat door zowel interne als de externe
WIsH trainers worden waargenomen, is de vraag gesteld: ‘Welke individuele leer-
ling-signalen worden tijdens de training waargenomen?’
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Figuur 4.1: individuele leerling-signalen die tijdens de training worden 
waargenomen

Interne en externe WIsH-trainers blijken beiden tijdens een training signalen van
leerlingen die zouden kunnen duiden op problemen waar te nemen. De 23 res-
pondenten noemen een brede range aan signalen, variërend van signalen van
 ernstige problematiek tot lichtere problematiek (zie figuur 4.1). 
Wanneer waargenomen signalen door externe en interne trainers worden
 gesplitst, is te zien dat de externe trainers alle genoemde signalen waarnemen en
dat het bij geen van beide groepen voorkomt dat er geen signalen worden waar-
genomen (zie figuur 4.2 en 4.3).

Figuur 4.2 individuele leerling-signalen die worden waargenomen door externe
trainers
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Figuur 4.3 individuele leerling-signalen die worden waargenomen door interne
trainers (leraren)

Van de respondenten geeft 86% aan dat zij signalen waarnemen tijdens de uitvoe-
ring van het WIsH-programma. Zowel de interne als de externe trainers geven aan
dat ze in alle gevallen dat er signalen zijn waargenomen, deze bespreken met de
groepsleerkracht of met elkaar als de interne WIsH-trainer de groepsleerkracht is.
Bij 22 van de 23 respondenten verloopt de overdracht in een mondeling overleg,
zonder schriftelijke verslaglegging of gespreksverslagen. Van de 22 respondenten
waarbij de overdracht mondeling verloopt, geven 14 respondenten aan dat ze niet
betrokken zijn bij het vastleggen van signalen in het leerlingdossier, of niet weten
of de besproken signalen worden opgenomen in het leerlingdossier. De respon-
dent waarbij de overdracht schriftelijk verloopt, is hier evenmin zeker van. De acht
respondenten die aangeven wel betrokken te zijn bij het vastleggen van signalen
in het leerlingdossier, zijn allen interne WIsH-trainers. 

Discussie, conclusie en aanbevelingen

Als we, in lijn met het wettelijk kader van passend onderwijs en de nieuwe jeugd-
wet, het belangrijk vinden dat er meer preventief gewerkt wordt ten behoeve van
groepen leerlingen en als we het samenwerken tussen jeugdhulp en onderwijs wil-
len benutten om meer preventief te werken, dan is er, zo blijkt uit bovenstaande
resultaten, nog een weg te gaan. Het gaat daarbij om twee doelen: het bevorde-
ren van samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp op zich én het bevorderen
van samenwerken ten behoeve van preventie voor alle leerlingen in plaats van een
gerichtheid op begeleiden of behandelen van individuele leerlingen (Haasen &
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van Swet, 2015). Door groepsinterventies gericht op gedrag en vroeg signalering
kunnen kleine problemen klein en hanteerbaar blijven en zal het beroep op dure
en ingrijpende gespecialiseerde hulp zoveel mogelijk voorkomen worden. Boven-
dien zal samenwerken aan preventie een bijdrage kunnen leveren aan een meer
inclusieve schoolcultuur en op den duur leiden tot minder stigmatisering en labe-
ling van leerlingen. 
Met de ondersteunging aan het programma WIsH heeft de gemeente Den Bosch
een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van een pro-
gramma voor preventie en samenwerken tussen onderwijs en jeugdzorg. Het pro-
gramma is gericht op het samenwerken, het wordt aangeboden aan alle
leerlingen en biedt extra ondersteuning aan kleine groepen leerlingen die vervol-
gens aanvullende sociale vaardigheden zouden moeten ontwikkelen. In plaats van
het bieden van individuele begeleidingen, is het programma erop gericht om bij te
dragen aan de ontwikkeling van álle leerlingen in de klas. Of het programma leidt
tot minder aanmeldingen bij de jeugdhulpverlening is vooralsnog onbekend. Door
het intensiever en samen met jeugdhulp signaleren zou het programma in theorie
kunnen leiden tot meer aanmeldingen. Het zou interessant zijn om hiernaar nader
onderzoek te verrichten. 
Het samenwerken tussen interne trainers uit de school en externe trainers uit de
instellingen voor jeugdhulpverlening blijkt succesvol en naar ieders tevredenheid
te verlopen. Uit bovenstaande onderzoeken blijkt bij herhaling dat de tevreden-
heid over dit samenwerken groot is. Wij vermoeden dat dit mede wordt veroor-
zaakt doordat er voldoende aandacht is voor de essentiële voorwaarden voor
effectief samenwerken, zoals het hebben van gezamenlijke en geëxpliciteerde
doelen. Het programma WIsH is geprotocolleerd en biedt daarmee duidelijkheid
voor ieders rol in het samenwerken en in de uitvoering van het programma. 
Uit de gegevens naar het onderzoek van het signaleren en registreren, waarvoor
nog geen WIsH-protocol bestaat, zien we dat er verschillende werkwijzen voor het
handelen ontstaan, wat als minder prettig wordt ervaren door de externe en in-
terne WIsH-trainers. Ook zien we dat het samenwerken minder positief wordt er-
varen als het samenwerken slechts bestaat uit informeren en niet uit samen aan de
slag gaan. Hieruit kunnen we opmaken dat samenwerken om continuïteit vraagt
en om het onderhouden van een (werk)relatie. Eenmalige uitwisselingen bijvoor-
beeld over individuele leerlingen met problemen resulteren in een vluchtige
 relatie. Terwijl bij WIsH wordt gebouwd aan echt samenwerken in een vertrou-
wensrelatie. Uit beide onderzoeken blijkt dat het overleg over het programma
WIsH het beste verloopt als dit plaatsvindt tussen de uitvoerders van de training
zelf. Dan ontstaat gedeeld plezier. Zodra de leerkracht enkel wordt geïnformeerd
en er dus niet daadwerkelijk wordt samengewerkt binnen de training, is men
 minder tevreden over het voorbereiden en evalueren, de tijdsinvestering die dit
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 informeren kost en het signaleren en registreren in het leerlingdossier. Juist het
samen uitvoeren van het programma, samen overleggen over de doelen voor de
bijeenkomsten en samen een intervisieprogramma volgen, wordt als belangrijk
 ervaren. Men stemt af, men ontwikkelt aandacht en begrip voor elkaars cultuur en
taalgebruik. Een open houding wordt daarbij als een belangrijke voorwaarde erva-
ren. In de evaluaties benoemen leerkrachten positieve ervaringen zoals: de mede-
werkers van jeugdhulpverlening kwamen op tijd en hielden zich aan afspraken.
Dergelijke (voor)oordelen over elkaar zoals het al of niet op tijd komen, lijken met
het gezamenlijke uitvoeren overwonnen te worden. Kortom: men vertrouwt
 elkaar en in meerdere evaluaties wordt aangegeven dat men graag met elkaar
verder wil werken. 
Voor WIsH lijkt het dus zeer belangrijk om dit concrete en uitvoerende  samen -
werken voort te zetten en de kracht van het samen uitvoeren van het programma
te borgen en waar nodig te bevorderen. Dit zou kunnen door er als vanzelfspre-
kend voor te zorgen dat de interne WIsH-trainer ook de leerkracht van de groep
is. We bevelen aan om daar waar de leerkracht van groep 6 nog geen opleiding als
trainer heeft gehad, dit aan te bieden en niet te kiezen voor een andere leer-
kracht uit de school die het programma uitvoert. 
Het samenwerken middels het programma WIsH brengt leerkrachten veel nieuwe
kennis over dit samenwerken, het draagt bij aan ontschotten tussen onderwijs en
jeugdhulp, het bevordert het leren van elkaars cultuur en taal, het geeft professio-
nals inzicht in hun eigen identiteit en helpt hen regie nemen, het leert hen elkaars
expertise te benutten, en men leert over programma-specifieke zaken met betrek-
king tot weerbaarheid. Belangrijk is tevens dat professionals uit de  jeugdhulp ver -
lening toegang krijgen tot groepen leerlingen en zien hoe leerlingen zich in hun
dagelijkse context van de school ontwikkelen. Voor leerkrachten ligt er een kans om
te leren over specifieke leerlingkenmerken en het goed signaleren en registreren. 

Aandachtspunt voor verdere ontwikkeling voor het programma WIsH is nog meer
duidelijkheid verschaffen over wie de regie en eindverantwoordelijkheid heeft. Uit
het onderzoek naar het registreren in het leerlingdossier blijkt bijvoorbeeld dat
zowel de interne als externe WIsH-trainers gericht zijn op overleg, maar dat de
 gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor dossiervorming en het registreren
van gegevens nog ontbreekt. Heldere protocollen en afspraken omtrent verant-
woordelijkheid kunnen het samenwerken effectiever maken. Zo zou een evalua-
tieprotocol ontwikkeld kunnen worden waarin de werkwijze voor evaluatie en
registratie vastgelegd wordt, rekening houdend met de wettelijke kaders voor de
persoonsregistratie. Mogelijk leven bij de trainers nog meer aandachtspunten voor
verdere ontwikkeling. Deze zouden geïnventariseerd en nader uitgewerkt kunnen
worden, zoals de werkwijze bij specifieke situaties zoals de culturele context van
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de wijk waar de school staat, specifieke trainingsprogramma’s in het speciaal
 onderwijs of voortgezet onderwijs. 

Terugblik op ons eigen samenwerken

We hebben als auteurs ervaren dat werken vanuit een gezamenlijk doel en een
gemeenschappelijke overtuiging kan leiden tot elkaar inspireren, tot samenwer-
ken, tot het ontwikkelen van visie en een mooi eindresultaat. Hieronder een paar
persoonlijke opmerkingen van ieder van ons:

Mariette Haasen: Samenwerken is niet altijd makkelijk, alleen al omdat de tijd
vaak ontbreekt en afspraken maken lastig is. Toch is ons samenwerken gelukt. We
hebben laten zien dat we vanuit zeer verschillende achtergronden en contexten
elkaar konden verstaan op een gemeenschappelijk thema. We vonden in elkaar in-
spiratie en voelden intuïtief aan dat er in gezamenlijkheid meer mogelijk is.

Lobke Hubbers: Tijdens mijn werkzaamheden als docent binnen het voortgezet
onderwijs waren er regelmatig situaties waarbij een goede samenwerking tussen
onderwijs en hulpverlening van groot belang was. Ik was dan ook zeer geïnteres-
seerd in het onderwerp van dit hoofdstuk. Het was een mooie uitdaging om nu
niet in de uitvoerende rol van docent deel te nemen, maar juist dieper in de ach-
terliggende wet- en regelgeving te duiken. Het was bijzonder om te zien hoe uit-
eindelijk in samenwerking al onze verschillende benaderingswijzen, ervaringen en
achtergronden hebben geleid tot dit hoofdstuk. 

Lonneke Reinewald: Samenwerken aan een onderwerp dat alle betrokken aan-
spreekt en grijpt, werkt motiverend en inspirerend. Door samenwerking wordt een
onderwerp vanuit verschillende hoeken belicht en dat biedt andere perspectieven.
Het werken aan een project als dit verloopt niet zonder slag of stoot,  doordat het
een proces is wat naast alle andere dagelijkse bezigheden en werkzaam heden
loopt, maar het resultaat maakt het de moeite waard en smaakt naar meer.

Miriam de Werd: Samenwerking in hectische drukke tijden is niet altijd makkelijk.
Het is soms sneller om het zelf alleen te doen of onderzoek te laten voor wat het
is. Met dit hoofdstuk laten we zien wat de opbrengsten zijn van samenwerking
tussen onderzoek en praktijk. Het levert meteen concrete resultaten op die we in
de praktijk van WIsH kunnen toepassen. 
Door elkaar continue te voeden, inspireren en op te peppen als het even tegen
zat, is WIsH nu een gemeenschappelijk thema geworden wat iedereen uitdraagt.
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5 Samenwerken met leerlingen
De stem van de leerling met een verstandelijke beperking in de
transitie van school naar werk

Chris Pols

Onderzoek toont aan dat, voor een optimaal transitieproces, de leerling
 centraal dient te staan en dat de samenwerking tussen leerling, ouders,
 leraar, werkgevers en begeleiders op de werkvloer van groot belang is (King
et al. 2005, Kamps et al. 2010, Pols, 2015). Samenwerken met leerlingen, en
dan in het bijzonder samenwerken met leerlingen met een verstandelijke
beperking, vraagt van alle betrokkenen een hoge mate van reflectie op de
positie van de leerling en het eigen handelen. 

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat deze leerlingen een
veel genuanceerder beeld van hun eigen situatie hebben dan vaak wordt gedacht
en dat zowel in het onderwijs als daarbuiten hun capaciteiten worden onderschat
(Pols 2015). 
Zoals in het inleidende hoofdstuk al is benoemd, is samenwerken een vak dat
 vaardigheden vereist. In dit hoofdstuk wordt beoogd bouwstenen aan te dragen om
leraren te ondersteunen bij het reflecteren op hun eigen handelen en het ontwikke-
len van vaardigheden om samen te werken met leerlingen met een verstandelijke
beperking. Belangrijkste doel is echter om te onderbouwen dat leerlingen met een
verstandelijke beperking meer invloed op hun eigen onderwijs zouden kunnen en
moeten hebben dan nu vaak het geval lijkt te zijn. Leraren kunnen daaraan vanuit
hun regiefunctie in het proces van samenwerken, een belangrijke bijdrage leveren.

Theoretisch kader

Het belang van samenwerken
Werk kan positief bijdragen aan de gevoelens van eigenwaarde van jongeren met
een verstandelijke beperking en is een belangrijke, en voor veel van hen gewenste,
vorm van participatie in de maatschappij. Deelnemen aan het arbeidsproces is een
belangrijk aspect van sociale inclusie. Dit wil niet zeggen dat arbeid een  alles -
omvattende oplossing biedt voor inclusie van alle jongeren met een (verstande-
lijke) beperking in de samenleving. Abberley (2002) betoogt dat werk mogelijk
zou moeten zijn voor die jongeren die het ambiëren, maar dat de maatschappij
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 tegelijkertijd mogelijkheden zou moeten creëren voor jongeren met een beper-
king die feitelijk niet in staat zijn om deel te nemen aan het arbeidsproces en/of
andere activiteiten meer waarderen. Het is voor jongeren met een beperking
moeilijk om werk te vinden en te behouden. Om die reden is het belangrijk om,
met name in de transitiefase van school naar een leven na school, te kiezen voor
een holistische benadering zodat er geen eenzijdige focus ontstaat op arbeid
(King et al., 2005). Vrijwilligerswerk en/of participeren in dagbestedingsactiviteiten
kunnen een zinvol alternatief bieden voor betaalde arbeid. Het leren invullen van
hun vrije tijd zou ook een onderdeel van het onderwijsprogramma kunnen zijn.
Een breder perspectief op een zinvol leven kan voorkomen dat leerlingen het ge-
voel krijgen te falen als het vinden van arbeid niet direct lukt. 

Jongeren in de transitiefase van school naar werk of naar verdere scholing moeten
nieuwe rollen voor zichzelf ontwikkelen in allerlei situaties. Een voorbeeld hiervan
is de transitie van leerling naar een deel van de week leerling en een deel stagiair
in een bedrijf naar zo mogelijk werknemer. De leerlingen krijgen andere verant-
woordelijkheden, er worden andere eisen aan ze gesteld. Deze veranderingen
brengen vanzelfsprekend onzekerheid met zich mee. In dit proces naar een
nieuwe fase in hun leven hebben ze steun en betrokkenheid nodig van ouders/ver-
zorgers, leraren, stagebegeleiders, collega’s en anderen in hun naaste omgeving.
Samenwerken met deze leerlingen is een complex proces en begint bij het luiste-
ren naar de stem van deze leerlingen. 

Luisteren naar de stem van de leerling
Daadwerkelijk luisteren naar de stem van de leerling met een verstandelijke be-
perking in zaken die voor hen van belang zijn, is een dikwijls onderschat en com-
plex proces. Complex, omdat de mening van alle betrokkenen, inclusief de leerling
zelf, onder meer wordt beïnvloed door de maatschappelijke context en de denk-
beelden over beperkingen. Op deze invloed van de denkbeelden over beperkin-
gen en de maatschappelijke context zal ik nader ingaan in de paragraaf over
beeldvorming hieronder.

Het luisteren naar leerlingen met een beperking wordt dus vaak onderschat. Men-
sen zijn zich vaak niet bewust van de plichten en verantwoordelijkheden die er
aan luisteren naar de stem van de leerling ten grondslag liggen. Allereerst moet
worden erkend dat leerlingen het recht hebben hun mening te geven en dat deze
mening moet worden gewogen in alle beslissingen die over hun toekomst worden
genomen. De UN Convention on the Rights of the Child van 1989, stelt in haar ver-
klaring dat leerlingen die in staat zijn hun mening te vormen het recht hebben te
worden gehoord. 
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‘…assure to the child who is capable of forming his or her own views the right
to express those views freely in all matters concerning the child…’
(citaat gebruikt door Lewis en Porter, 2004, p.191).

In het gebruik van het begrip ‘in staat zijn een eigen mening te vormen’ schuilt
een risico. Het kan leiden tot de redenering dat leerlingen met een verstandelijke
beperking niet volledig in staat zijn hun eigen mening te vormen. Dit zou beteke-
nen dat anderen voor hen zullen moeten spreken en beslissingen nemen. In dat
geval is het cruciaal dat gezocht wordt naar manieren om deze leerlingen een
stem te geven en ze op de een of andere manier toch te betrekken bij beslissingen
over hun toekomst. In het geval van leerlingen met een zeer ernstige verstande-
lijke beperking kan het zo zijn dat de zaken waarover zij hun mening kunnen
geven gelimiteerd zijn maar zij hebben nog steeds het recht dit te doen. Hymes
(1996) en Maybin (2013) onderkennen dit en wijzen er op dat kinderen en jong
volwassenen niet alleen de mogelijkheid moeten krijgen hun stem te laten horen,
maar ook de vrijheid, gelegenheid en steun om die te ontwikkelen. Leerlingen
ontwikkelen hun stem in dialoog met hun omgeving. Hun mening en ervaringen
in het delen van die mening worden beïnvloed door persoonlijke  omstandig -
heden, vrienden, ouders, familie, leraren alsmede de school als organisatie en het
schoolklimaat. In hoeverre worden ze uitgenodigd, geactiveerd en onderwezen in
de manier waarop ze hun stem kunnen laten horen en wat wordt er vervolgens
met die informatie gedaan? Zien de leerlingen terug dat hun visie belangrijk
wordt gevonden en serieus genomen? 
Als leerlingen de mogelijkheid krijgen hun stem te laten horen, impliceert dat
 tegelijkertijd dat er naar die stem geluisterd wordt. Schostak en Schostak (2008)
 wijzen er op dat een stem alleen bestaat als er luisteraars zijn. Dit lijkt een eenvou-
dige constatering maar het tegendeel is waar. Mensen kunnen het gevoel hebben
en zelfs beschrijven hoe en wanneer ze naar een ander hebben geluisterd terwijl die
persoon het gevoel kan hebben niet te zijn gehoord. Bij leerlingen met een verstan-
delijke beperking ligt dit nog ingewikkelder. Er worden bij het spreken over deze
leerlingen vaak begrippen gebruikt als kwetsbaar, beperkingen, handicap, gebrek
(Jingree en Finlay, 2013). Dit leidt ertoe dat ze een lage status hebben en dat heeft
invloed op de manier waarop mensen naar hen luisteren en hoeveel invloed ze zelf
hebben op beslissingen die er over hen genomen worden. Luisteren wordt dus
beïnvloed door het beeld dat mensen hebben van de persoon naar wie ze luisteren. 
Alleen de mogelijkheid scheppen om een mening te geven is dus niet voldoende.
Maybin (2013), stelt dat er de noodzaak is van een actief proces waarin leerlingen
leren hun stem te laten horen maar waarbij de luisteraars ook leren om die stem te
interpreteren en waarderen. Luisteren heeft een relatie met macht (Cairns en
Brennan, 2005). Als men bereid is om te luisteren naar wat de leerlingen te zeggen
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hebben, betekent dit ook dat er bereidheid moet zijn om een deel van de macht,
om beslissingen te nemen, met de leerlingen te delen. Of beter nog een deel van
de macht over te dragen aan de leerling. Dit betekent overigens niet dat de visie
van de leerling alles bepalend is. Er is sprake van een dialoog waarbij de leerling
een gelijkwaardige positie inneemt ten opzichte van anderen in het  beslissings -
proces. Werkelijke participatie in beslissingsprocessen betekent dat de machts ba-
lans in het proces is geanalyseerd en voor zover mogelijk geneutraliseerd. Als van
tevoren vaststaat dat de uiteindelijke beslissingen door leraar en/of ouders worden
genomen, is daarvan geen sprake. Ideaal gezien zou de mening van de leerling het
 uitgangspunt moeten zijn. Het gaat tenslotte over zijn of haar toekomst. 
Luisteren naar de stem van de leerling houdt in dat de verantwoordelijkheid wordt
genomen hun mening werkelijk te laten meewegen in beslissingen. Volgens Lewis
(2011) is daarvoor een organisatie nodig waarbij de participatie van leerlingen, in
discussies over allerhande zaken die hen aangaan, onderdeel is van de schoolcul-
tuur. Shier (2001) heeft een model ontwikkeld waarbij het mogelijk is vast te stellen
op welk niveau leerlingen participeren in beslissingen over hun  toekomst. 
1. Er wordt geluisterd naar leerlingen.
2. Leerlingen worden gesteund in het naar voren brengen van hun mening.
3. Er wordt rekening gehouden met de mening van leerlingen.
4. Leerlingen zijn betrokken bij processen waarin beslissingen worden genomen.
5. Leerlingen delen macht en verantwoordelijkheid in processen waarin  beslis -

singen worden genomen.
In de transitiefase van school naar werk is het van belang dat leerlingen op het
hoogste niveau betrokken zijn bij en verantwoordelijkheid delen in beslissingen
over hun toekomst. Onderzoek van Wehmeyer et al. (2009) en Crossover (2011)
toont aan dat participatie in het nemen van beslissingen een positief effect heeft
op het zelfbewustzijn van leerlingen en kansen op succesvolle transitie vergroot.
Het betekent dat er een grotere kans is dat hun capaciteiten en arbeid op elkaar
kunnen worden afgestemd. 

Beeldvorming over leerlingen met een verstandelijke beperking
Bij het samenwerken met leerlingen met een verstandelijke beperking is het voor
professionals van belang te reflecteren op het eigen referentiekader met betrek-
king tot beperkingen en handicaps. In Nederland is de manier van denken over
 beperkingen voor een groot deel bepaald door het psycho-medische model. In een
dergelijk model gaat men er vanuit dat beperkingen aan de hand van objectieve
criteria kunnen worden vastgesteld. Belangrijke kritiek op dit model is dat maat-
schappelijke factoren worden onderschat of zelfs ontkend. Oliver (1996), stelt dat
niet de individuele beperkingen het probleem zijn. Hij maakte gebruik van het
 sociale model waarin de nadruk komt te liggen op de manier waarop de maat-
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schappij een rol speelt bij het ontstaan van beperkingen. De beperkingen zijn,
 volgens hem, geen hoedanigheid van het individu maar veel meer een product van
sociale omstandigheden. Deze omstandigheden belemmeren volledige participatie
voor een deel van de burgers van de gemeenschap. Het door Oliver ontwikkelde
sociale model heeft veel invloed gehad op de bewustwording en emancipatie van
mensen met een beperking.
Veel leerlingen met een verstandelijke beperking ervaren belemmeringen die vol-
ledige participatie in de samenleving bemoeilijken of zelfs verhinderen. Hun erva-
ringen zullen echter van elkaar verschillen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de
denkbeelden van leerlingen met een verstandelijke beperking vanuit het idee dat
deze leerlingen niet in staat zijn hun mening naar voren te brengen (Watson
2012). Dit hangt samen met het gebruik van een psycho-medisch model om beper-
kingen vast te stellen. Terzi (2004), Shakespeare (2006) en Watson (2012) stellen
dat beperkingen of handicaps complexe variabelen zijn die worden beïnvloed
door en invloed hebben op politieke, sociale en culturele ervaringen van  leer -
lingen. Het psycho-medische model zoekt oorzaken van belemmeringen in de
 persoon, het sociale model richt zich voornamelijk op de maatschappelijke
 omstandigheden en zoekt daarin de oorzaak van beperkingen. Beide modellen
gaan voorbij aan de diversiteit van mensen met een beperking en bieden geen
 oplossing voor de relatie die er is tussen beperking en belemmeringen die niet
 veroorzaakt worden door de beperking zelf, maar veeleer een gevolg zijn van
maatschappelijke ontwikkelingen en/of denkbeelden. Mensen ervaren soms dat ze
in hun activiteiten belemmerd worden als gevolg van hun beperking. Deze effec-
ten van hun beperkingen definiëren echter niet hun handicap. Een voorbeeld: 
Een leerling met een verstandelijke beperking heeft adequate sociale vaardighe-
den maar basale lees- en rekenvaardigheden. Deze leerling zal bij het lezen van
 instructies of het uitvoeren van complexe rekentaken restricties ervaren op grond
van zijn of haar beperking. Dit betekent echter niet dat deze leerling niet prima
zou kunnen functioneren in een filiaal van een groot winkelbedrijf zoals bijvoor-
beeld de Hema. Hij of zij zou zelfs kassawerkzaamheden kunnen verrichten omdat
dergelijke werkzaamheden geautomatiseerd zijn. Producten worden gescand en
er wordt geen beroep gedaan op complexe rekenvaardigheden. Instrueren van
deze leerling zal misschien wat meer tijd vragen omdat niet kan worden volstaan
met schriftelijke instructies. Als de leerling uit dit voorbeeld niet wordt  aange -
nomen op grond van het feit dat er sprake is van een verstandelijke beperking
wordt deze beperking een handicap op grond van externe omstandigheden. De
mate waarin een beperking als een handicap wordt ervaren, wordt bepaald 
door de  fysieke en/of psychische beperking en barrières die worden opgeworpen
door de samenleving. Deze restricties die door de samenleving worden opgelegd
 kunnen nooit worden verklaard vanuit de individuele beperking. 
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1 Capability is een lastig te vertalen begrip en in de rest van dit hoofdstuk wordt de keuze gevolgd die
gemaakt is door de vertaler van het werk van Martha Nussbaum (2012). Capability wordt onvertaald
gebruikt in de tekst.
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Om deze relatie tussen individuele beperkingen en de rol van de samenleving te
kunnen begrijpen, stelde Terzi (2005a, 2005b, 2010) de capability approach1 voor.
Capability is een begrip waarin capaciteiten (vermogen maar ook mogelijkheden
die geboden worden) min of meer samenkomen. Een uitgangspunt van deze
 benadering is dat beperkingen een onderdeel zijn van de menselijke diversiteit en
geen afwijking van de norm of uiting van abnormaliteit. Het gaat er in deze bena-
dering niet om de oorzaken van beperkingen vast te stellen, maar om te evalueren
in hoeverre mensen met een beperking in staat zijn hun leven te leven op de wijze
die zij nastreven. Capabilities zijn de mogelijkheden die mensen hebben maar ook
krijgen om de activiteiten te ontplooien die ze willen. Het is een vorm van recht-
vaardigheid dat mensen met een beperking worden ondersteund in het realiseren
van de doelen die binnen hun mogelijkheden liggen. De leerlingen hebben het
recht hun eigen doelen te stellen. Hun ambities dienen te worden bekeken in rela-
tie tot hun persoonlijke en sociale omstandigheden. Daar hoort bijvoorbeeld bij
dat bekeken wordt welke ondersteuning verwacht kan worden van ouders/verzor-
gers maar ook welke mogelijkheden de arbeidsmarkt biedt. Het gaat er in de
 capability approach om dat wordt vastgesteld welke belemmeringen kunnen
 worden weggenomen of op welke manier ondersteuning kan voorkomen dat de
 beperking van de leerling daadwerkelijk een handicap wordt. De beperking heeft
bepaalde effecten voor het individu maar de belemmeringen die worden opge-
worpen door de maatschappij hebben veel meer invloed op het feit of een beper-
king als een handicap wordt ervaren of niet (Reindal, 2008). Deze laatst genoemde
aspecten bleken in de uitkomsten van mijn eigen onderzoek een prominente
plaats in te nemen zoals in de volgende paragrafen duidelijk zal worden.

Onderzoek in de praktijk

Opzet van het onderzoek
In deze paragraaf ga ik nader in op een aantal aspecten van mijn promotieonder-
zoek naar de zienswijze van leerlingen met een verstandelijke beperking op hun
positie in de transitie van school naar werk (Pols, 2015).
De onderzoeksgroep bestond uit negentien leerlingen, van een school voor zeer
moeilijk lerenden (ZML), in de transitiefase van school naar werk, vijf van hun
 ouders, zes leraren en drie werkgevers. Daarnaast is onderzocht op welke manier 
de positie van de leerlingen werd beschreven in schooldocumenten. Primair doel



• Voorbereidende individuele interviews met drie leerlingen.

• Voorbereidend focusgroep interview.

• Vijf focusgroep interviews.

• Eerste analyse van de data.

• Uiteindelijke analyse van de data.

• Presentatie van de uitkomsten aan de focusgroepen en discussie over deze 
uitkomsten met elke groep.
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was het onderzoeken van de visie van de leerlingen op hun positie in de transitie
van school naar werk. De uitkomsten van het onderzoek naar de visies van ouders,
 leraren, werkgevers en de manier waarop leerlingen in schooldocumenten worden
beschreven vormen de context waarin leerlingen hun visie hebben gegeven. In dit
hoofdstuk ligt de nadruk op resultaten die de mening van de leerlingen weergeven. 
De leerlingen en ouders zijn geïnterviewd in focusgroepen, leraren en werkgevers
door middel van individuele interviews. Cohen et al. (2000) wijzen er op dat het
 risico bestaat dat kinderen en/of jongeren met een verstandelijke beperking
 antwoorden geven waarvan zij denken dat de onderzoeker deze wil horen. Dit
werd, in de eerste individuele interviews die aan het eigenlijke onderzoek vooraf
gingen, bevestigd. Leerlingen leken te zoeken naar de ‘juiste’ antwoorden. Ze
spraken zichzelf soms tegen als dezelfde vraag anders werd gesteld en waren het
altijd eens met een samenvattende conclusie ook als deze opzettelijk het tegenge-
stelde weergaf van wat ze hadden gezegd. Door het gebruik van focusgroepen
werd dit probleem in ieder geval gedeeltelijk ondervangen. Het gebruik van focus-
groepen voor de interviews met leerlingen heeft een aantal voordelen. Focus-
groep interviews bieden een mogelijke oplossing voor de machtsongelijkheid
tussen onderzoeker en geïnterviewde omdat de participanten in de meerderheid
zijn. Focusgroepen vergroten in het algemeen de betrokkenheid van de partici-
panten. Doordat er discussie kan ontstaan tussen de participanten levert deze
vorm van interviews rijkere gegevens op. De onderzoeker kan de rol aannemen
van gespreksleider waardoor zijn of haar rol minder prominent wordt en de
 uitkomsten een betere representatie kunnen zijn van de meningen van de  deel -
nemers aan het  onderzoek (Cohen et al., 2000, Roulston, 2010, Watson, 2012). 
De procedure van de focusgroep interviews is weergegeven in figuur 1.

Figuur 5.1. Procedure focusgroep interviews (Pols, 2015, p.76).



De uiteindelijke analyse van de data vond plaats door gebruik te maken van toe-
gepaste thematische analyse (Applied Thematic Analysis ATA) (Guest et al., 2012).
Deze methode kenmerkt zich door een proces van het toekennen van codes aan
de data, het samenvoegen van codes tot thema’s en het uiteindelijk vaststellen van
thema’s die een representatie zijn van de gevonden data. Deze thema’s worden
dan gebruikt voor een verdere analyse van thema’s door deze te koppelen aan de
onderzoeksvragen en de voor het onderzoek gebruikte literatuur. 

Resultaten

In deze paragraaf volgt een beknopt overzicht van dit specifieke deel van het on-
derzoek. Figuur 5.2 geeft een schematisch overzicht van de verschillende thema’s
die in het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Figuur 5.2. Thema’s vastgesteld op grond van de data van de focusgroep inter-
views met leerlingen (Pols, 2015, p.97).
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Het belangrijkste thema dat in de focusgroep interviews naar voren komt is de
persoonlijke identiteit van de leerling in relatie tot de beperking en handicap. De
leerlingen maken een onderscheid tussen hun persoonlijke identiteit en hun soci-
ale identiteit. De persoonlijke identiteit weerspiegelt de manier waarop zij naar
zichzelf kijken, terwijl sociale identiteit staat voor het beeld dat anderen van deze
leerlingen hebben. Een belangrijke visie is dat mensen verschillende identiteiten
hebben die moeilijk van elkaar te scheiden zijn (Craib, 1998). Toch kan het soms
helpen om een onderscheid te maken tussen persoonlijke identiteit en sociale
identiteit (Beart et al., 2005). De manier waarop identiteit in dit hoofdstuk wordt
beschreven is gebaseerd op de waarnemingen van de leerlingen en niet op weten-
schappelijk vastgestelde categorieën van identiteit. 
Het onderscheid tussen persoonlijke identiteit en sociale identiteit, zoals gemaakt
in het thema ‘Persoonlijke identiteit en handicap’, heeft een relatie met alle an-
dere gevonden thema’s. De thema’s ‘Politiek’ en ‘Wonen op jezelf’ zijn gebaseerd
op een beperkt aantal uitingen van de leerlingen en zijn in het onderzoek niet
verder geanalyseerd. 
In de visie van de leerlingen wordt hun beperking door anderen (de maatschappij)
geproblematiseerd en daardoor tot een handicap gemaakt. Ze erkennen dat ze
leerproblemen hebben en dat deze soms een belemmering kunnen zijn in hun
functioneren. 
De volgende citaten typeren de manier waarop zij dit onder woorden brengen. 

We hebben problemen met leren. We zijn niet gehandicapt.
We hebben een achterstand met leren.

Waar ze echter grote moeite mee hebben is dat ze op grond van hun beperking
op voorhand worden uitgesloten of dat het moeilijker wordt gemaakt deel te
nemen aan allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld werk. Maar, en dit is een nog
veel belangrijker aspect van de moeilijkheden die ze ervaren, ze voelen dat ze
door anderen niet als gelijkwaardig worden gezien en behandeld.

‘We zijn niet anders dan andere mensen omdat we leerproblemen hebben.’
‘Iedereen is normaal, alle mensen zijn verschillend.’
‘Mensen moeten niet altijd kijken naar wat we niet kunnen maar naar wat we
wel kunnen.’

De kijk van de leerlingen op hun situatie kan verklaard worden met de capability
approach (Terzi, 2010) waarin beperkingen worden gezien als een uiting van men-
selijke diversiteit en waar de mogelijkheden van mensen centraal staan. De leerlin-
gen zien een verband tussen de vooroordelen die mensen hebben over hun



capaciteiten met de manier waarop soms met hen gecommuniceerd wordt, hoe
ondersteuning wordt georganiseerd, de inhoud van hun onderwijs en met de
moeilijkheden die ze ondervinden bij het vinden van werk. In het thema ‘Commu-
nicatie’ wordt duidelijk dat de leerlingen ervaren dat er vaak niet voldoende tijd
wordt genomen om te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. 

‘Mensen luisteren niet goed naar wat we te zeggen hebben, ze praten niet
genoeg met ons. Dat is ook zo bij leraren.’
‘Als ik niet duidelijk uit kan leggen wat ik bedoel dan luisteren de leraren
vaak niet goed meer. Ze moeten meer geduld hebben als ze luisteren.’

Wat de leerlingen hier zeggen sluit aan bij de discussie over luisteren naar de visie
van leerlingen zoals hierboven besproken. Luisteren naar de stem van leerlingen
met een verstandelijke beperking is complex, vraagt een goede organisatie en een
schoolcultuur waarin participatie van leerlingen in beslissingen vanzelfsprekend is.
De leerlingen leggen een verband tussen het beeld dat mensen hebben van jonge-
ren met een beperking en een deel van hun onderwijs. Ze vinden dat ze op school
vaak op een kinderachtige manier benaderd worden. Dit wordt versterkt door het
feit dat veel van de gebruikte methodes geschreven zijn voor het basisonderwijs.
Ze geven ook aan, dat het feit dat ze een school voor speciaal onderwijs bezoeken
anderen bevestigt in het vooroordeel, dat ze anders en/of minder zijn. 

‘Andere leerlingen behandelen ons anders als ze horen dat je op een speciale
school zit. Ze denken dat je dom bent.’

Vooroordelen over hun mogelijkheden beïnvloeden in sommige gevallen de ma-
nier waarop ondersteuning wordt georganiseerd, wat direct consequenties heeft
voor hun kansen op werk. In de visie van de leerlingen moet ondersteuning er op
gericht zijn hun zelfstandigheid te vergroten. Ze vinden het wel belangrijk dat er
altijd iemand is waar ze naar toe kunnen om eventueel hulp of uitleg te vragen.
Het is daarbij belangrijk voor hen dat dit een vaste persoon is. Ze ervaren echter
dat er vaak hulp geboden wordt zonder dat ze er om vragen en dat er regelmatig
teveel mensen zijn die zich met hun werk bemoeien. In het onderzoek wordt dit
beeld bevestigd door de geïnterviewde werkgevers die terughoudend zijn om
leerlingen met een beperking aan te nemen omdat bij hen het beeld bestaat dat
ze voortdurend begeleiding nodig hebben. 
In de volgende paragraaf volgt een discussie met betrekking tussen de uitkomsten
van dit onderzoek in relatie tot het thema van dit hoofdstuk; samenwerken met
leerlingen. 
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Kritische dialoog

In haar lectorale rede van 2014 noemt Van Swet een viertal aspecten van samen-
werken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Ze benoemt als
eerste het dialogisch karakter van leren en ontwikkelen, waarbij er sprake is van
een wisselwerking tussen gedrag van de leerling en de reacties daarop van de om-
geving. Het tweede aspect is de speciale relatie die er bestaat tussen leraar en leer-
ling. Het is voor de ontwikkeling van de leerling van belang dat deze relatie
optimaal wordt benut. Het derde aspect is het feit dat leraren een verbindende
schakel kunnen zijn tussen de verschillende leefwerelden van de leerling. In het
geval van transitie naar werk bijvoorbeeld tussen school, stage, werk en thuis. Het
laatste aspect is samenwerken als onderdeel van het voorbereiden van de leerling
op goed burgerschap. Bij leerlingen met een verstandelijke beperking zou het sa-
menwerken met de leerling zelf nog als vijfde aspect kunnen worden toegevoegd.
Eigenlijk is het zo dat deze vorm van samenwerken onderdeel zou kunnen zijn van
de andere hierboven genoemde aspecten. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken, is luisteren naar leerlingen en samenwer-
ken met leerlingen met een verstandelijke beperking complex. Bij deze groep leer-
lingen is het, naar mijn mening, van belang om je als leraar/school af te vragen
vanuit welk perspectief er naar dat samenwerken wordt gekeken. De manier
waarop het Nederlandse onderwijs is georganiseerd, is beïnvloed door een psycho-
medisch model. Er is sprake van een sterke vorm van categoriseren en problemati-
seren van beperkingen. Dit is zichtbaar in de veelheid aan verschillende typen
scholen die gekoppeld zijn aan diagnoses van handicaps van leerlingen. Er zijn
scholen voor leerlingen met een visuele beperking, auditieve beperkingen, ver-
standelijke beperkingen, voor leerlingen waarbij gedragsproblemen zijn gedia-
gnosticeerd en er is speciaal basisonderwijs. Het is zeer waarschijnlijk dat de
manier waarop het Nederlandse onderwijs is georganiseerd, invloed heeft op het
denken van professionals in het onderwijs. 
Het luisteren naar deze leerlingen wordt beïnvloed door het beeld dat bestaat
over leerlingen met een verstandelijke beperking (Pols, 2017). Jingree en Finlay
(2013), wijzen er op dat er vaak over deze leerlingen wordt gesproken in termen
van kwetsbaarheid, gebrek aan capaciteiten, handicaps en beperkingen. Dit heeft
gevolgen voor de manier waarop er met hen wordt omgegaan, hoe er met hen
gesproken wordt, naar hun mening wordt gevraagd en of en hoe ze worden be-
trokken bij beslissingen over hun toekomst. De leerlingen die hebben deelgeno-
men aan het bovenbeschreven onderzoek geven blijk van een genuanceerde en
onderbouwde visie op hun positie in de transitie van school naar werk en onder-
bouwen de bevindingen van Jingree en Finlay. Ze betogen dat vooroordelen over
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hun capaciteiten hun kansen in de maatschappij negatief beïnvloeden. De leerlin-
gen ervaren dat de maatschappij, maar deels ook hun leraren en de school, hen
niet behandelen op een manier die ze vinden passen bij hun leeftijd en mogelijk-
heden. Een aantal voorbeelden van de manier waarop zij dit verwoorden zijn hier-
boven genoemd. 
De leerlingen zien hun beperkingen als onderdeel van de menselijke diversiteit en
doen in feite een appèl op de maatschappij om hen te beoordelen op hun moge-
lijkheden en niet op veronderstelde onmogelijkheden. De zienswijze van de leer-
lingen komt overeen met de eerder besproken capability approach van beperking
en handicap (Terzi, 2010). Voor de samenwerking met deze leerlingen is dit een
cruciaal punt. Het eerste aspect van samenwerken genoemd door Van Swet (2014),
het dialogisch aspect van leren en ontwikkelen, geeft aan dat er een wisselwer-
king is tussen gedrag van de leerling en reacties van de omgeving. Wisselwerking
impliceert dat dit andersom ook het geval is. Een omgeving waarin een negatief
beeld van de mogelijkheden van de leerlingen overheerst, ook als dit voortkomt
uit een beschermende houding, heeft een belemmerend effect op de ontplooi-
ingsmogelijkheden van de leerlingen. Een leraar die in de samenwerking daadwer-
kelijk de dialoog aangaat met leerlingen met een beperking en probeert zich te
verplaatsen in hun situatie en hun visie, kan een verschil maken. De zienswijze van
de leerlingen kan een leraar helpen te reflecteren op zijn of haar beeld van leer-
lingen met een beperking. Een capability perspectief zal de speciale relatie tussen
leraar en leerling veranderen. Dit tweede aspect van samenwerking heeft invloed
op het derde aspect waarin de leraar de schakel is tussen de verschillende leefwe-
relden van de leerling. Door leerlingen te ondersteunen in hun streven naar een
volwaardige plek in de maatschappij, kunnen leraren een groot verschil maken.
Oliver (1992) roept het onderwijs op leerlingen te steunen in hun strijd voor soci-
ale rechtvaardigheid. Concreet betekent dit dat de leraar in zijn contacten met de
verschillende leefwerelden van de leerling optreedt als zijn of haar vertegenwoor-
diger. Op die manier staat de leerling centraal bij elke vorm van samenwerking
waar hij of zij bij betrokken is.

Werkelijk samenwerken met leerlingen met een verstandelijke beperking waarbij
samenwerken een onderdeel is van voorbereiden op goed burgerschap (Van Swet,
2014) is, naar mijn mening, slechts mogelijk als de leerlingen betrokken worden bij
het vorm geven van dat burgerschap. Een capability perspectief op beperkingen
waarbij diversiteit en mogelijkheden centraal staan en worden benut kan daarbij
een belangrijke bijdrage leveren. 
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6 Professionele sensitiviteit: leren
van het beeld van de ander

Karin Diemel

Professionele sensitviteit bij het zoeken naar ontwikkelingskansen voor
 leerlingen vraagt dat leraren oog hebben voor het perspectief van andere
professionals. In dit hoofdstuk worden achtergronden van samenwerken in
het onderwijs in relatie tot professionele sensitiviteit beschreven waarbij
conclusies uit eerder onderzoek met leraren aan de orde komen. In het licht
van dit perspectief worden inzichten van leraren over samenwerken in hun
praktijk gepresenteerd en worden bevindingen beschreven van de werk-
wijze ‘rich picture’ vanuit de vraag: ‘Dragen gestructureerde aanpakken in
 samen werken bij aan professionele sensitiviteit van leraren?’ 

Er waren eens zes oude, wijze, blinde mannen die zeer geïnteresseerd waren
in kennis over de wereld. Vanuit hun eigen ervaringen konden zij het beeld
van een olifant maar niet bevatten. Zij besloten daarom om samen op
 onderzoek te gaan. 
De eerste oude wijze liep naar de olifant, maar struikelde onderweg en
botste tegen de flank van het dier. Hij riep uit: ‘Ik weet het, een olifant is als
een wal, ik neem de hele breedte waar’. 
De tweede wijze ging daarna op pad en kwam een slagtand tegen. Hij
voelde de gladheid, de lengte en scherpe punt van de tand en zei: ‘Hé, wat
scherp is dit. Ik weet het al, zo rond en spits, een olifant is als een speer’. 
Daarop trad de derde wijze man naar voren. Toevallig ontmoette hij de
slurf, een kronkelend en rimpelig gevaarte. Hij riep: ‘Aha, ik zie het meteen,
een olifant is als een slang’. 
De vierde oude wijze werd heel nieuwsgierig en stak zijn handen uit en
voelde aan de knie. Hij mompelde: ‘Heel duidelijk en groot, er kan geen
twijfel over zijn. Het is een boom die ik hier voor me zie’. 
De vijfde wijze man raakte aan het oor. Hij  voelde eens en nog eens en
sprak toen: ‘Dit is mij volstrekt duidelijk. Al kan ik het daglicht niet aan-
schouwen, dit is een helder, zuiver beeld. De olifant is als een waaier’.
De zesde man ten slotte wilde naar voren gaan, maar voelde meteen de
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slingerende staart. Zwaaiend duwde de staart tegen de man, waarop de
wijze zei: ‘Ik voel het goed, de olifant is als een touw’. 
Na al deze ervaringen gingen de wijze blinde mannen luid en elkaar over-
stemmend met elkaar in debat. Ieder zei er het zijne van. 

Waar wijst dit verhaal nu op kijkend naar professionele sensitiviteit? Gaat het over
de zinvolle ervaringen en gezichtspunten van de wijzen ieder apart, of gaat het
over een groter geheel? Wat is hier nu van belang om recht te doen aan de oli-
fant? Elke blinde man was overtuigd de waarheid te hebben gevonden. Het
maakte hen gedreven en euforisch. Helaas verloren ze hierbij de ander uit het oog
en hadden ze geen aandacht voor het essentiële belang van het erkennen van het
perspectief van een ander. Samen hadden zij het verkeerd. De oude wijze blinde
mannen met al hun expertise en een scherp beeld van hun deel kunnen niet zon-
der de ander. In hun samenwerking hebben zij anderen broodnodig. 

Achtergronden

Professioneel samenwerken1

In de afgelopen jaren zijn nieuwe herijkte professionele bekwaamheidseisen voor
leraren ontwikkeld door de Onderwijscoöperatie, een organisatie vanuit de
samenwerkende onderwijsvakbonden. In de nieuwe bekwaamheidseisen, die 
1  augustus 2017 in werking treden, wordt samenwerken en samen leren gezien als
een belangrijke basis voor de professionele bekwaamheid van leraren (Onderwijs-
coöperatie, 2014).
Nadruk op het belang van samenwerken voor leraren is niet nieuw. Een zeer
 beperkte samenwerking tussen leraren en het idee van de klas als een ‘eigen  konin -
krijk’ zoals verbeeld wordt in ‘De gelukkige klas’ van Theo Thijssen (1926) is een lang
achterhaald idee over onderwijs. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw heeft dit
met de nota Speciaal Onderwijs toenemend plaatsgemaakt voor  profes sionele sa-
menwerking rondom leerlingen (Smeets & Rispens, 2008). Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van ideeën, inzichten en expertise uit een breed spectrum van betrokkenen,
zoals ouders, collega’s, interne en externe professionals en andere betrokkenen.  
Onderwijsnotities en –beleid van de laatste decennia, zoals de notitie van de
 onderwijsraad in 2013, gaan expliciet in op het belang van samenwerken met
 betrokkenen rondom leerlingen ten behoeve van de onderwijskwaliteit. De wet
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op passend onderwijs, die van kracht werd in 2014, heeft samenwerken als nood-
zakelijke professionele basis voor leraren verder beklemtoond. Leerlingen met
 verschillende sociaal-culturele achtergronden, gevarieerde mogelijkheden of
 beperkingen en een veelheid van specifieke onderwijsbehoeften vragen  profes -
sionele kennis vanuit diverse gezichtspunten en uitwisseling van perspectieven. Dit
vereist voortdurend samenwerken. 
Het belang van een goede kwaliteit van samenwerken in relaties met andere pro-
fessionals en betrokkenen wordt hierbij onderstreept. Vertrouwen in elkaar blijkt
een belangrijke voorwaarde voor goed samenwerken (Onderwijsraad, 2013).
 Vertrouwen ofwel geloof in en respect voor elkaars waarden en ideeën vormt 
een  essentiële conditie om eigen en andermans expertise uit te wisselen en te
waarderen. 

In onderzoek met leraren, dat is uitgevoerd binnen het lectoraat van 2013-2016,
komt eveneens verschillende keren het aspect vertrouwen als belangrijke basis
binnen samenwerken naar voren (van de Bergh, Diemel & van Zon, 2015; den
Otter & van Zon, 2016;  Diemel & van Swet, 2016; Smulders & van Swet, 2016). Bij
het bouwen aan relatienetwerken voor samenwerken blijkt een heldere regie op
verantwoordelijkheidsverdeling, taakverdeling, en rolverdeling een fundament.
Van daaruit kan een cultuur ontstaan waarin vertrouwen de basis vormt voor
 gemotiveerde participatie en emancipatie (den Otter & van Zon, 2016). Daarnaast
wordt het belang van een goede communicatie en talige interactie met  daar -
binnen wederkerigheid benadrukt. Uitwisseling en erkenning van elkaars taal kan
een vertrouwensbasis vormen voor een echte dialoog (Smulders & van Swet, 2016).
Vertrouwen in andermans kunnen en eigen kunnen lijken tenslotte elkaar te
 versterken bij samenwerkingsprocessen. Leraren geven aan dat zij meer openstaan
voor expertise en perspectieven van anderen, een essentie van professionele  sen -
sitiviteit,  als de eigen kennis en ervaring versterkt is door professionalisering in de
Master EN opleiding en nascholing (Diemel & van Swet, 2016).

Professionele sensitiviteit
Professionele sensitiviteit behelst het vermogen van professionals om aan te voe-
len wat in de alledaagse professionele context verwacht wordt en moet gebeuren
(Winkler, 2005). Het wordt gekenmerkt door impliciete professionele praktische
kennis, die ontwikkeld wordt door de voortdurende ervaringen in de beroepscon-
text. Professionals zien en weten wat van belang is, iets dat niet-professionals niet
altijd opmerken. Zo zien, weten en begrijpen leraren wat voor hen van belang of
nodig is bij het werken aan ontwikkelingskansen van leerlingen. Dit kunnen mate-
riele of immateriële aspecten zijn.
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In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op een immaterieel aspect, namelijk de
professionele sensitiviteit die een expliciete rol speelt bij samenwerken in de
 onderwijspraktijk. Het gaat daarbij om oog hebben voor de pedagogische beteke-
nis van het gezichtspunt van andere professional(s) en betrokkenen bij het samen-
werken aan de ontwikkeling van leerlingen. Het omvat vaardigheden als open
staan voor anderen, oplettend zijn in waarnemen, verbaal en non-verbaal. Het
gaat eveneens over het erkennen van het perspectief van de andere professional
of betrokkene; het willen en kunnen verplaatsen hierin. De kern hierbij vormt de
opmerkzaamheid voor de relevantie van een perspectief; de overweging wat de
meerwaarde is van een visie of een invalshoek voor de eigen omgang met  leer -
lingen in een onderwijssituatie. Het gaat hier dus om drie zaken: de waarneming,
interpretatie en respons. 

Professionele sensitiviteit manifesteert zich in samenwerken binnen het eigen
 beroepsdomein met collega’s en betrokkenen zoals ouders. Daarnaast gaat het
over samenwerken dat boven het eigen domein uitstijgt en dat naar voren komt
bij interdisciplinair overleg en samenwerken (Diemel & van Swet, 2016). Het komt
naar voren in onder andere oog hebben voor het belang van de loyaliteitspositie
van ouders, de toewijding  van andere betrokkenen of oog hebben voor de bete-
kenis van de specifieke verantwoordelijkheid van een andere professional. Profes-
sionele sensitiviteit belichaamt in het algemeen en juist ook in deze context een
ethisch perspectief. Professioneel samenwerken binnen sociale contexten omvat
namelijk niet alleen en in eerste instantie om wat effectief en efficiënt is. Het gaat
er bij iedere samenwerking in essentie om in hoeverre samenwerken van professi-
onals en andere betrokkenen wenselijk is en wat wordt nagestreefd (Biesta, 2012).
Juist dit ethische perspectief maakt het proces van samenwerken complex. Als we
willen dat leraren een verbinding kunnen leggen met ander professionals, zoals
we van een ‘T-shaped’ professional verwachten, dan ligt hier binnen de huidige
tijd een uitdaging voor professionals en opleidingen (Spierts, 2014).

Samen leren 
Samenwerken op de werkplek komt vaak ongepland en impliciet lerend tot stand
(Bolhuis & Simons, 2011); ‘al doende leert men elkaar kennen’. Samenwerken is nu
eenmaal een middel en geen doel op zich. Aan de andere kant moet het proces
van samenwerken voor alle partijen wel iets opleveren dat een meerwaarde heeft
ten opzichte van autonoom werken en dat tegelijk ieders eigen doelen verwezen-
lijkt (Nijhof, 2014).  
Om deze reden is het zinvol om voorwaarden die ten grondslag liggen aan een
goede samenwerking meer structureel en nadrukkelijk in te zetten bij iedere vorm
van samenwerken, ook bij meer incidentele vormen. Condities die als gouden
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 stelregels steeds naar voren komen, hebben te maken met de structuur, de cultuur
en het proces van samenwerken (Bronstein, 2003; Swart, 2009; van Vijfeiken & van
den Wijngaart, 2012; Bos-de Groot & van der Vinne, 2016). Zo is het van belang
dat er expliciete doelen, plannen of gemeenschappelijke denkkaders worden
 vastgesteld, gekoppeld aan de verwachtingen van deelnemers. Daarbij moeten er
vanuit de structuur kaders zijn voor de samenwerking, met een structureel vastge-
legde wijze van contact en afbakening van rollen en verantwoordelijkheden.
 Tevens is het belangrijk dat er aandacht is voor cultuuraspecten. Dat betekent
ruimte voor de ontmoeting en investering in een professionele dialoog met af-
stemming en wederkerigheid in communicatie en taal. Daarbij wordt gepleit voor
aandacht voor de informele processen, zoals aandacht voor vertrouwen in elkaar
en in het gevoel van veiligheid. Tenslotte is het van belang dat er aandacht is voor
het leren samenwerken met elkaar in iedere vorm van samenwerken. Dit zou
onder andere gericht moeten zijn op de verantwoordelijkheid voor de eigen rol 
en handelen binnen het samenwerken en ontstane patronen in de groep. Uit
 onderzoek over samenwerkingsverbanden blijkt dat verschil in doel, rol, taal en
verantwoordelijkheid kan leiden tot disharmonie binnen overleg- en samenwer-
kingsvormen. Vooral waar meerdere disciplines en culturen bij elkaar aan tafel
schuiven lijkt meer afstemming nodig (Swart, 2009; van Vijfeiken & van den
 Wijngaart, 2012; van Swet, 2014; Jacobs, 2010). 

Samen leren en professionele sensitiviteit
Uit kwalitatief onderzoek van Swart (2009) blijkt dat professionals die verschil-
lende beroepen vertegenwoordigen, ieder eigen referentiekaders hebben wat kan
leiden tot meningsverschillen. Als overeenstemming geen streven is binnen over-
leg en het vooral gaat over het wat en hoe van interventies, dan wordt weinig
 ingegaan op de ver- en vooronderstellingen van elkaar en het waarom en waartoe
van keuzes. Professionals geven elkaar spontaan weinig informatie over hun beel-
den en opvattingen die ten grondslag liggen aan interventies. Er lijkt oefening
nodig om vooronderstellingen meer expliciet te maken. Een knelpunt dat even-
eens naar voren komt in onderzoek van Vijfeiken en van den Wijngaart (2012):

De informanten ervaren dat er professionele verschillen zijn in inzicht en dat
men van elkaar vindt dat iedere professional vooral vanuit zijn of haar eigen
vakgebied kijkt. Voorbeelden hiervan zijn dat hulpverleners niet altijd begrij-
pen waarom de leerkrachten zich ondanks problemen van het kind vaak blij-
ven focussen op het behandelen van lesstof en dat leerkrachten daarentegen
aangeven dat voorgestelde interventies bij kinderen niet altijd aansluiten bij
de mogelijkheden die zij hebben in een klas met allemaal kinderen met speci-
fieke hulpvragen (p.34).
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Bos-de Groot & van der Vinne (2016) constateren dat kennis over de  samen -
werking tussen diverse beroepen niet altijd aanwezig is bij samenwerken.  Profes -
sionals moeten leren hun eigen vakgebied en expertise te willen verlaten om
nieuwe ‘ervaringsdomeinen’ te leren kennen en andere taal te leren en gebruiken.
Akkerman & Bakker (2011) benadrukken dit als de kracht van ‘boundary crossing’.
De moed om persoonlijke aannames en belangen los te laten en de grenzen van
het eigen vakgebied over te gaan om nieuwe perspectieven te ontdekken, zijn
cruciaal bij samenwerken in sociale contexten (zie hiervoor ook Hoofdstuk 1). Het
is van belang dat professionals elkaar ruimte geven voor de expertise van de ander
en deze als verrijkend zien. Dit zou ook in opleidingen bij de professionalisering
van leraren een aandachtspunt  en ontwikkelingsdoel moeten zijn.  

Praktijken van leren samenwerken en professionele sensitiviteit

Binnen het lectoraat hebben we ons met diverse activiteiten gericht op het samen-
werken en leren samenwerken van leraren. Binnen het kader van dit hoofdstuk
vragen we ons af in hoeverre deze activiteiten bijdragen aan ontwikkeling van
professionele sensitiviteit.  
Uit de survey in 2014 komt naar voren dat leraren een divers netwerk met andere
disciplines hebben van gemiddeld negen relaties (o.a. Boosten, Keuvelaar &
 Diemel, 2015). Aanvullend op de survey vonden onderzoeksactiviteiten plaats over
praktijken van samenwerken. Onderzoeksactiviteiten kregen vorm in Workouts
met professionals uit onderwijs en zorg. Uit een focusgroep in een van de
 Workouts komt naar voren dat niet altijd de leraar zelf met externe professionals
rondom leerlingen samenwerkt of deelneemt aan een interdisciplinaire  leerling -
bespreking. Organisatorische overwegingen spelen hierbij een rol. Toch roept dit
essentiële vragen op als je kijkt naar professionele sensitiviteit en het verrijken van
het eigen beeld over de leerling. Als een leraar niet zelf in contact treedt met
 andere professionals, krijgt hij of zij niet de kans zijn perspectief te spiegelen aan
invalshoeken van andere ervaringsdeskundigen. Een conditie voor goed samen-
werken vormt immers het investeren in de ontmoeting (Bos-de Groot & van der
Vinne, 2016). Daarnaast komt in focusgroepen in studentgroepen naar voren dat
leraren het perspectief van andere professionals en betrokkenen waarderen als
aanvulling op hun pedagogische afstemming naar leerlingen. Vertrouwen in en
bewustzijn van het vakmanschap van de andere professional speelt een belang-
rijke rol bij professionele sensitiviteit. Het beïnvloedt de openheid voor de andere
professional of betrokkene en het willen erkennen van zijn of haar perspectief
(Diemel & van Swet 2016). Communicatie en taal kan daarin zowel een facilite-
rende als belemmerde factor vormen (Smulders & van Swet, 2016).
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Om zicht te hebben op perspectieven van anderen zul je als leraar ook zicht moe-
ten hebben op de eigen positie en het eigen perspectief binnen  samenwerkings -
relaties. Onderzoeksactiviteiten in het lectoraat hebben zich gericht op
bewustwording van de eigen positie en rol van leraren binnen het samenwerken.
Leraren hebben hiervoor tijdens workouts, workshops of in bijeenkomsten van de
M EN onder andere in ego-netwerkanalyses de positie van zichzelf en anderen
 binnen samenwerken in kaart gebracht (zie figuur 6.1). Geschetste  netwerk -
analyses van leraren geven aan dat analyse van het eigen professionele netwerk
de  bewustwording en inzicht in eigen rol en kwaliteit van die professionele rol
 vergroot (o.a. Den Otter & Van Zon 2016).  

Figuur 6.1 Netwerkanalyse 

In de netwerkanalyse van figuur 6.1 schetst een leraar zijn relaties binnen de eigen
onderwijspraktijk. Met pijlen en cijfers markeert de leraar de intensiteit en weder-
kerigheid van de relaties. Bij de geschetste relatie met groepsleiding geeft de
 leraar aan zich niet geheel gelijkwaardig te voelen aan alle leden van de groeps-
leiding, maar hier wel aan te willen werken (zie praatwolkje). Uit uitspraken van
leraren in een eerder onderzoek (Diemel & Van Swet, 2016) komt naar voren dat
een gevoel van gelijkwaardigheid een voorwaarde vormt voor openstaan voor het
perspectief van andere professionals en professionele sensitiviteit. Als leraren
 zichzelf in professioneel opzicht meer zeker en erkend voelen, staan zij meer open
voor het perspectief van de ander en erkennen zij dit als meer waardevol. De
 bewustwording over de professionele rol ondersteunt deze leraar om aandachts-
punten en doelen rondom de relatievorming te formuleren.

Af en toe
‘lijdend’ (volgend) te zijn. 

Dit komt doordat ik overruled 
kan raken door bepaalde 

groepsleiding. 



1 Zie https://www.youtube.com/watch?v=CO8ortcRasY Geraadpleegd op 1-3-2017
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Een ‘rich picture’

In netwerkanalyses schetsen leraren beelden van hun eigen relaties. Het samenwer-
ken in die relaties aan een gezamenlijke onderwijsvraag komt naar voren bij onder
andere een ‘rich picture’. In aansluiting op meerwaarde van  netwerk analyses voor
professionele sensitiviteit zijn we bij deze werkwijze benieuwd naar de toege-
voegde waarde van een aanpak als de ‘rich picture’ aan professionele sensitiviteit.  
De ‘rich picture’ is gebaseerd op de methode van Monk & Howard (1998). Deze
komt al pratend en tekenend tot stand en visualiseert een probleem of vraag van
de groep. Hierbij wordt een aantal elementen in kaart gebracht: de structuren
(personen, groepen en organisaties die een rol hebben), de processen (hetgeen
dat speelt, oorzaken en gevolgen, relaties, enz.) en de belangen, (motivaties,
 zorgen, spanningen). De structuur wordt getekend met beelden, zoals poppetjes,
gebouwen en voorwerpen. Processen kunnen met lijnen en pijlen worden
weergegeven en belangen met denk- of praatwolkjes. 

Deze werkwijze is uitgevoerd in een studiegroep van 22 eerstejaars M EN studen-
ten, verdeeld over vier subgroepen. De studenten zijn allen leraar binnen het PO,
VO, MBO of HBO en komen uit verschillende schoolorganisaties. Sommigen
hebben een aanvullende taak als coach of IB’er. De opdracht was om in sub-
groepen zich te verdiepen in een vraag uit de onderwijspraktijk waarbij profes-
sionele sensitiviteit tot uiting kon komen. Omdat de subgroepen geen ‘natuurlijke’
professionele samenwerkingsverbanden vormen en om wel een zo compleet mo-
gelijke gezamenlijke informatiebasis te verschaffen, is er gekozen voor bespreking
van een levensechte casus, afkomstig van Youtube2 over een samenwerking bin-
nen  het VMBO. Meerdere betrokkenen bij leerling Viggo spelen een rol in deze
samenwerking, zoals: praktijkdocenten (leraar koken, leraar gymnastiek),  theorie -
docenten (leraar wiskunde, lerares Nederlands, leraar rekenen), een mentor, team-
leider, ambulant begeleider, orthopedagoog en ouders. De studenten uit de
studiegroep kregen informatie over de casus op basis van beeldfragmenten waarin
perspectieven van de diverse betrokken naar voren komen uit gezamenlijk overleg
of uit individuele gesprekken. Voorafgaand aan de bijeenkomst kregen de  deel -
nemende leraren de opdracht zich te verdiepen in die perspectieven, zich in te
leven in een van de betrokkenen en opmerkelijke uitspraken van diegene mee te
nemen. Tijdens de bijeenkomst kregen de studenten de opdracht om met elkaar
vanuit de gekozen rollen aan de slag te gaan met de vraag ‘wat is het beste voor
deze leerling?’
Het uitwerken van een ‘rich picture’ hebben groepen verschillend en overwegend

https://www.youtube.com/watch?v=CO8ortcRasY
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positief ervaren. Hieronder zijn de rich pictures weergeven. Daarbij is bekeken hoe
de pictures het proces en de casus visualiseren.

Figuur 6.2   

In bovenstaande groep (figuur 6.2) is de ‘rich picture’ in meerdere stappen tot
stand gekomen. In het begin hebben een paar personen hun ideeën en kernpunten
gevisualiseerd. Bij de uitwerking is gebruikt gemaakt van vooral de elementen
‘structuren’ en ‘processen’. ‘Belangen’ komen in de tekening verhuld naar voren.
Wel is een gewenst toekomstbeeld van de groep voor de leerling in beeld gebracht.

Figuur 6.3

De tweede groep leraren (figuur 6.3) vindt het lastig om hun verhaal in beelden
weer te geven en zij ervaren het visualiseren met beelden als belemmerend voor

Moeder: 
veel tijd maar veel 
liefde voor terug 
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het proces van de bespreking. Niemand treedt naar voren die het gesprek wil
 visualiseren. De groep kiest er vervolgens voor om eerst hun standpunten en per-
spectieven uit te wisselen en zo tot een beeld te komen. In hun ‘rich picture’ is
‘structuur’ weergegeven in werken met handen. Denkwolkjes geven belangen
weer, zoals de groep die inschat. Belangen blijven impliciet en worden redelijk
 abstract weergegeven, geïllustreerd met een beeld (meeuwen). 

Figuur 6.4

In een derde groep (figuur 6.4) komt de ’rich picture’ en het verhaal daarbij meer
in een samenwerkend proces tot stand. Een persoon heeft de rol van tekenaar, die
alles in beeld brengt. De studenten bespreken samen hoe zij hun woorden en taal
in beelden kunnen vangen. In de picture wordt expliciet gebruik gemaakt van de
elementen structuur, proces en belangen. Processen zijn bijvoorbeeld in relaties
getypeerd met al of niet wederkerige pijlen. Belangen bestaan uit onderliggende
zorgen en drijfveren die met denkwolkjes zijn weergegeven.

Leraar: 
Weet niet goed hoe te

 begeleiden. V. kan geen
 diploma halen. Wat is de

juiste plaats voor V? 

Moeder: 
V. moet op school de juiste

begeleiding krijgen
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Figuur 6.5

In de vierde groep (figuur 6.5) fungeert een persoon als een soort notulant die
alles wat verteld wordt in beeld brengt. Anderen kijken mee en vullen af en toe
aan. Er worden structuren, processen en belangen weergegeven. In de belangen
komen achterliggende motieven naar voren, weergegeven als commentaren,
 vragen, met pijlen naar boven of beneden of gezichtsuitdrukkingen. 



Tijdens de evaluatie geven drie van de vier groepen aan dat ze de activiteit van
een ‘rich picture’ verrijkend vinden. Zij biedt een kans om het blikveld te ver-
ruimen, beelden over een casus uit te wisselen en daarmee te verrijken en om
samenhang te ontdekken. In een ‘rich picture’ vorm je met elkaar een scherper
beeld. Perspectieven die je visualiseert worden concreter zichtbaar en je ziet ze
naast elkaar. Dat helpt om opmerkzaam te zijn voor de relevantie van perspec-
tieven van anderen en om standpunten als opties te zien. 
Ook geven studenten aan dat er door met elkaar te visualiseren op papier een
samenhangende afbeelding ontstaat, een soort van helicopterview waarbij je als
het ware van bovenaf ontdekt wat belangrijk is. Het vraagt van de inbrenger om
eigen metaforen te bedenken. Woorden in beelden vertalen is lastig en vraagt een
andere taal. De belangen van verschillende betrokkenen in de casus worden
helder.
De studenten die meer moeite hadden met de uitwerking in beelden, zagen de
werkwijze soms als tijd consumerend en als belemmerend, juist omdat de taal
beperkt wordt. Dit kan een risico vormen voor een efficiënte leerlingbespreking. 

Discussie

In deze paragraaf komen we terug op de vraag in hoeverre een gestructureerde
werkwijze zoals de ‘rich picture’ bijdraagt aan professionele sensitiviteit, aan het
verrijken van het eigen perspectief vanuit aandacht voor het perspectief van de
ander.
Zoals eerder aangegeven omvat professionele sensitiviteit het vermogen om aan
te voelen wat in de alledaagse professionele context verwacht wordt en moet
 gebeuren (Winkler, 2005). Het betreft vaardigheden als open staan voor anderen,
oplettend zijn in waarnemen, verbaal en non-verbaal, erkennen van het perspec-
tief van de ander en opmerkzaam zijn voor de relevantie van dat perspectief.
 Professionele sensitiviteit veronderstelt daarbij het overwegen van de meerwaarde
van een visie of een invalshoek voor de eigen omgang met leerlingen in een
 onderwijssituatie.
De uitwerking van een ‘rich picture’ met de richtlijn om structuren, processen en
belangen te visualiseren, bleek ondersteunend voor het in beeld brengen en
waarnemen van ver- of vooronderstellingen achter diverse perspectieven. Daarbij
bleek het ondersteunend bij het expliciteren en het erkennen van deze perspec-
tieven. Uit onder andere onderzoek van Swart (2009) en Vijfeiken & van den Wijn-
gaart (2012) komt naar voren dat professionals vaak niet spontaan tot verdieping
komen vanuit achterliggende vooronderstellingen. 
Een structuur als de ‘rich picture’ ondersteunt het proces van waarnemen en

92 VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken  



 interpretatie, van het op waarde schatten en erkennen van perspectieven. Zij
 onder steunt echter nog niet automatisch een adequate respons binnen profes-
sionele sensitiviteit. De vraag bij deze opdracht ‘Wat is goed voor Viggo’. Een
vraag die  mogelijk krachtiger aansluit bij het erkennen van de meerwaarde van
andere  perspectieven voor het eigen handelen, zou kunnen zijn ‘Wat is een belan-
grijk inzicht voor mij om te weten bij de begeleiding van Viggo’. Het lijkt zinvol
om al deze aspecten te benadrukken bij het formuleren van een vraag en het
 expliciteren ervan als het ware te oefenen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat een gestructureerde aanpak met een
gerichte instructie en een helder doel van de samenwerkingsopdracht het
 ontwikkelen van professionele sensitiviteit ondersteunt. Het visualiseren werkt
daarbij ondersteunend om met elkaar een beeld te vormen. 
Zoals bleek uit een van de vier groepen, kan de werkwijze ook belemmeren. De
‘rich picture’ zal niet voor iedere professional of samenwerkende groep de meest
ideale werkwijze zijn. Het vertalen van woorden naar beeldsymboliek vraagt speci-
fieke vaardigheden. Voorkeuren in leer- en werkstijlen spelen hierbij zeker een rol. 
Leren werken met deze werkwijze en het ontwikkelen van motivatie voor  visua -
liseren lijken dan ook belangrijke voorwaarden om met een methode als de ‘rich
picture’ te werken. De werkwijze kan daarbij aan kracht winnen als het niet een
soort van techniek blijft, maar een meer verinnerlijkte manier wordt om met
elkaar perspectieven te expliciteren. Oefenen ermee lijkt daarom essentieel, en
kan ook het leren expliciteren en kijken naar perspectieven van anderen  onder -
steunen. Dat vraagt scholing en is tegelijkertijd een uitdagende werkwijze voor
professionalisering. 
De werkwijze kan daarnaast ook binnen een bestaande samenwerking succesvol
zijn.
Deze bevindingen moeten vanzelfsprekend met voorzichtigheid worden geïnter-
preteerd. Het betreft een kleinschalige exploratie waarbij de samenwerking plaats
vond in een ‘oefensituatie’ met een fictieve casus. Dit kan het  levensecht innemen
van een perspectief en het erkennen van andere perspectieven beïnvloed hebben.
Verdergaande uitspraken over de potentie van de werkwijze met de ‘rich picture’
vraagt meer onderzoek. 
Terugkomend op de vraag: (Hoe) kunnen leraren professionele sensitiviteit
activeren? blijkt uit de producten en de evaluaties dat gestructureerde aanpakken
zoals de ‘rich picture’ kansrijke hulpmiddelen zijn. Het zijn kansrijke hulpmiddelen
om met leraren en andere professionals te werken aan bewustzijn van het eigen
perspectief en aandacht voor de meerwaarde van andermans perpectieven bij het
samenwerken aan ontwikkelingskansen voor leerlingen. 
Kijkend naar de blinde wijze mannen en de de schoonheid van de olifant wordt
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een eeuwigdurende vraag eindelijk helder, namelijk over wie de koning is in het
land der echte blinden. Wie anders kan het zijn als de olifant zelf?

Met veel dank aan de eerstejaars studiegroep Master EN van de maandagavond
uit  Nijmegen  (2016-2017) voor hun medewerking aan de totstandkoming van de 
‘rich pictures’.
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7 Samenwerken met ouders aan
verantwoord gebruik van 
social media
Jacqueline van Swet, Colette Cuijpers, Wendy Nichelmann

In dit hoofdstuk bespreken we het samenwerken tussen leraren en ouders
en we gebruiken daarvoor het samenwerken rondom social media tussen
ouders en school als voorbeeld.
Over social media en opleiden tot verantwoord gebruik van social media is 
al veel onderzocht en gepubliceerd. Over hoe school en ouders daarin opti-
maal kunnen samenwerken, is echter nog weinig geschreven. Als casus voor
dit hoofdstuk hebben we een school voor voortgezet onderwijs in een mid-
delgrote stad in het zuiden van Nederland gekozen. 

Het samenwerken aan dit hoofdstuk was met name interessant omdat de auteurs
verschillen in hun professionele achtergrond en deze problematiek ieder vanuit
hun perspectief benaderen. Dat zijn het perspectief van de psychologie/orthopeda-
gogiek (Jacqueline van Swet), het perspectief van het onderwijs (Wendy Nichel-
mann) en het juridisch perspectief (Colette Cuijpers). De auteurs zijn alle drie zelf
ouder, en Wendy en Jacqueline hebben beiden als professional veel met ouders
gewerkt. Hun ervaring met social media verschilt, mede omdat hun leeftijden ver-
schillen. Het wettelijk kader betreffende kinderen en onderwijs dat Colette Cuij-
pers inbrengt, blijkt helderheid te scheppen voor de samenwerking tussen ouders
en scholen. 

Waarom samenwerken tussen school en ouders? 

School en gezin zijn de plaatsen waar kinderen de meeste tijd door brengen. In
onderstaande figuur is te zien dat kinderen grofweg evenveel tijd op school als
thuis besteden.
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Figuur 7.1: contexten waar kinderen hun dagelijkse tijd doorbrengen.

Ouders en school hebben samen hetzelfde doel: de optimale ontwikkeling van het
kind of de jongere (Vaessen, 2013). Samenwerken tussen ouders, kind en school is
daarom zowel vanzelfsprekend als belangrijk. De positie van de leraar en diens
kennis van leerling en gezin zou echter beter benut kunnen worden, ook bij dit
 samenwerken (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2012).
Samenwerken tussen school en ouders kan diverse doelen dienen (van Swet, 2014): 
1. bevorderen van de betrokkenheid van ouders op de ontwikkeling van hun kind

en op het leerproces (Berg, Christiaanse, Dankers, & Groot-Ketelaars, 2013;
Kleijwegt, 2014; Vaessen, 2013). 

2. benutten van de kennis, positie en bijdrage van ouders aan de school (zie
 bijvoorbeeld de National Board Standards for professional teaching
(http://www.nbpts.org/national-board-standards) of de werkwijze in Finland
(Miettinen, 2013)). 

3. creëren van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen onderwijs,
 jeugdhulp, gezondheidszorg en eventuele andere instanties, mede met het
doel om preventief te werken en problemen te voorkomen (Armstrong,
Armstrong, & Spandagou, 2010; Haasen & van Swet, 2015; de Winter, 2011). 

Dit derde doel staat centraal in dit hoofdstuk. 

Tijdsbesteding leerling

20%
school

30%
gezin

40%
slapen

10%
elders

http://www.nbpts.org/national-board-standards


1 Zie bv www.educatief-partnerschap.nl
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Samenwerken tussen school en ouders in de praktijk 

Over samenwerken tussen ouders en school en het belang ervan is veel geschreven
en onderzocht1. De aard van de relatie tussen leraren en ouders is de afgelopen
decennia sterk veranderd. Er is niet langer sprake van eenrichtingsverkeer waarbij
ouders vooral ondersteunend zijn aan school. Men streeft naar twee-richtingver-
keer waar school en ouders beiden leren en waar het perspectief en de expertise
van ouders wordt benut ten behoeve van het onderwijs. (Hargreaves, 2000; Moll,
Amanti, Neff, & Gonzalez, 1992). 
Daarbij worden verschillende begrippen gebruikt met verschillende betekenissen:
educatief partnerschap, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie (Bakker, Denessen,
Dennissen, & Oolbekkink-Marchand, 2013; Grinsven, Woud, & Elphrick, 2017;
Herweijer & Vogels, 2013). Men pleit ervoor dat de school niet alleen investeert in
individuele contacten met ouders, maar juist ook in contacten met het collectief,
met de ouders gezamenlijk (Van de Meer, 2016).

Dat samenwerken blijkt in de praktijk lastig. Leraren ervaren ouders dikwijls meer
als een obstakel dan als ondersteunend en ouders op hun beurt klagen over de
 defensieve houding van leraren. Het is daarbij aan de leraren – en de school - om
hierin professioneel te handelen en de regie te nemen. Het is aan hen om af te
stemmen op de ouders, zeker ook in geval van verschillen in culturele en histori-
sche opvattingen en verschillen in opvattingen over  opvoedingszaken. Kortom: le-
raren dienen open  te staan voor het perspectief van ouders en bereid zijn om hùn
kennis over hun kind en de thuissituatie te benutten. Diemel gebruikt daarvoor de
term ‘professionele sensitiviteit’ (zie hoofdstuk 6).

Als het gaat om social media wordt er bijvoorbeeld nogal verschillend gedacht
over de gewenste mate van betrokkenheid van ouders en school. Er zijn ouders die
zich overmatig bemoeien en teveel (school)regels verwachten, bijvoorbeeld dat
school een klassengroepsapp verbiedt, of actie onderneemt ten aanzien van taal-
gebruik of filmpjes en foto’s die worden doorgestuurd. Het is voor school echter
vrijwel onmogelijk om dergelijke zaken te controleren: binnen de kortste tijd is
een nieuwe app opgestart of zijn er nieuwe termen in zwang.
In lerarenopleidingen wordt dan ook veel aandacht besteed aan het samenwerken
met ouders (van Swet, 2017). Zo omschrijft competentie 6 van het competentie-
profiel Inclusief Bekwaam wat van een leraar op dit gebied wordt verwacht
(Claasen, de Bruïne, Schuman, Simons, & Velthooven, 2009): 

http://www.educatief-partnerschap.nl


Een leraar die competent is in het samenwerken met de omgeving geeft
 ouders/verzorgers van leerlingen een stem (voicing). Zij beschouwt hen als
medeverantwoordelijke partners, erkent beslissingen die zij (willen) nemen 
en werkt effectief met hen samen. Zij levert een zodanige bijdrage aan de
 samenwerking met mensen en instellingen in de omgeving van de school, 
dat er sprake is van een goede aansluiting tussen buitenschoolse en binnen-
schoolse activiteiten voor alle leerlingen. (pag. 47)

Samen willen of samen moeten werken?

School en ouders hebben ieder een verantwoordelijkheid met betrekking tot 
het welbevinden van kinderen, zeker als het gaat om het welbevinden op school.
Onder welbevinden op school wordt verstaan: ‘positieve gevoelens over klas en
klasgenoten, in de vorm van bijvoorbeeld jezelf kunnen zijn, je prettig en thuis
voelen e.d.’ (Brochure OCW, 2015, pag. 2). Scholen zijn verplicht om, ten behoeve
van dit welbevinden van hun leerlingen, samen te werken. Op 1 augustus 2015 is
de Wet veiligheid op school in werking getreden en daarmee heeft de school een
zorgplicht betreffende sociale veiligheid van leerlingen op school
(https://wetten.overheid.nl). Deze wet is tot stand gekomen als reactie op een
 aantal schrijnende zaken van pesten die geleid hebben tot de zelfmoord van twee
leerlingen en zij is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het
 Ministerie van OCW en de Kinderombudsman. Bij de totstandkoming van deze 
wet is een groot aantal partijen betrokken zoals: ‘Kamerleden, gepeste leerlingen,
 ouders van gepeste leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, COC en diverse
geëngageerde mensen (waaronder sociologen, psychologen, juristen en vertegen-
woordigers van stichtingen die zich inzetten tegen pesten)’ (Tweede Kamer, pag. 9). 
Deze wet legt scholen een vergaande inspanningsverplichting, dus geen absolute
waarborg van veiligheid, op om zorg te dragen voor de veiligheid van leerlingen
en om een veilig schoolklimaat te bieden (Tweede Kamer, pag. 2). Hierbij gaat het
niet alleen om het treffen van maatregelen die, mede afhankelijk van de concrete
omstandigheden, redelijkerwijs nodig zijn om een veilige leeromgeving te bieden,
maar ook om het toezicht op de naleving daarvan. 

Gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat veel leerlingen zich niet veilig voelen
op school en/of gepest worden (Mooij et al., 2012; Mooij et al. 2013; Inspectie van
het Onderwijs 2014), steekt de wet in op een verplichting voor scholen om ‘zorg te
dragen voor een sociaal-veilige schoolomgeving waarbij aandacht wordt besteed
aan pesten’ (Tweede Kamer, pag. 2). Omdat pesten niet beperkt is tot de leerom-
geving, maar zowel online als offline ook buiten school voorkomt, benadrukt de
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wet dat de school dit probleem niet alleen op kan lossen: ‘Ook ouders, sportver-
enigingen en andere maatschappelijke organisaties hebben een eigen verantwoor-
delijkheid en dienen zich maximaal in te spannen om de sociale veiligheid en het
welbevinden van leerlingen te bevorderen’ (Tweede Kamer, pag. 2). 
Een plicht tot samenwerken ligt impliciet besloten in de wet, zoals blijkt uit de
toelichting: ‘Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voe-
ren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden
van de leerlingen. Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld
geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de
daadwerkelijke sociale veiligheid op de school’ (Tweede Kamer, pag. 2).

Aan een aantal bestaande onderwijswetten (de Wet op het primair onderwijs, de
Wet op de expertisecentra; de Wet op het voortgezet onderwijs; de Wet primair
onderwijs BES; en de Wet voortgezet onderwijs BES) is vervolgens een artikel
 toegevoegd onder de kop ‘Zorgplicht veiligheid op school’: 
1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het

 bevoegd gezag in ieder geval:
a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert;
b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een

representatief en actueel beeld geeft, en
c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn

belegd:
1. het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van

 pesten, en
2. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale,
 psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

Uit de wet volgen dus harde eisen en de zorgplicht veiligheid op school dient zich
zeker ook uit te strekken tot de zogenaamde online wereld. Samenwerken met
ouders op het gebied van social media is dan ook geen kwestie van willen, maar
van moeten.

Scholen zijn immers – wettelijk - verplicht een actief en doeltreffend  veiligheids -
beleid te voeren en het effect daarvan periodiek te monitoren; en de coördinatie
van het anti-pestbeleid moet bij één persoon worden belegd die als vast aanspreek-
punt in het kader van pesten fungeert. Scholen zijn wel vrij in de keuze voor me-
thoden en zij kunnen ondersteuning krijgen van ambassadeurs Sociale veiligheid
via de Stichting School en Veiligheid (Arink, 2016; Tweede Kamer, pag. 11).

VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken 99



2 Dit toezicht past in het bredere kader van ‘toezicht in transitie’ waarin een breed kwaliteitsprofiel
wordt omschreven waarvan schoolklimaat en veiligheid een onderdeel zijn waarop de inspectie
 toeziet, Kamerstukken II, 2013/2014, 33 905, nr. 1.

3 https://www.magistervo.nl/magistervo/ 

4 Massive Multiplayer Online Role Playing Games
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De sectorraden hebben hiertoe een actieplan sociale veiligheid opgesteld en sinds
augustus 20162 houdt de onderwijsinspectie toezicht op de naleving van de wet.

Scholen zullen dus ‘iets’ moeten doen met social media en sterker nog: zij doen er
al veel mee en maken er bovendien veel gebruik van. Zij gebruiken social media
voor hun informatie-uitwisseling met ouders en met leerlingen. Zij vermelden het
huiswerk en de daarvoor benodigde materialen via systemen als Magister3 waar
ouders ook toegang toe hebben. Via social media hebben leerlingen toegang tot
bronnen en kennis die zij voor school nodig hebben en/of kunnen gebruiken.
 Docenten zelf gebruiken digitale middelen zoals Kahoot of Socrative om lessen
 interactief te maken of om formatief te toetsen. De schoolbeleving van kinderen
vindt steeds meer ook digitaal plaats: leerlingen communiceren met de klas via
een Whatsapp groepsapp, en chillen met vrienden in MMORPGs.4 Veel kinderen
 lijken haast vergroeid met hun mobiel en social media bieden hen tal van moge-
lijkheden tot sociaal contact. Met veel voordelen, maar ook negatieve effecten en
grote risico’s met soms ingrijpende en zelfs dramatische gevolgen. 
Niet alleen kwaadwillende derden, maar ook het gedrag van kinderen zelf online
kan leiden tot situaties van sociale onveiligheid. Er wordt gepest en er wordt mis-
bruik gemaakt van de goede trouw van jongeren, zoals bij het maken en versprei-
den van seksueel getinte foto’s of filmpjes. Pesten met behulp van social media
gebeurt veel, zoals blijkt uit diverse onderzoeken. Zo komt in het grootschalige
HBSC-onderzoek (Looze e.a. 2014) naar voren dat online pesten het meest voor-
komt bij 13-jarigen. In het basisonderwijs geeft 2% van de leerlingen van groep 8
aan dat zij de afgelopen maanden online zijn gepest, in het voortgezet onderwijs
is dat 3%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat in 2015 17% van
de jongeren tussen de 15 en 25 jaar te maken heeft met cybercriminaliteit. Bij 8%,
meer meisjes dan jongens, in de vorm van cyberpesten. Van alle ondervraagde
meisjes tussen de 15 en 18 jaar oud geeft 10% aan te maken te hebben (gehad)
met cyberpesten tegenover 6,4% van alle jongens tussen de 15 en 18 jaar oud 
(CBS 2015).

https://www.magistervo.nl/magistervo/


5 Zie ook: CcaM, Center for Research on Children, Adolescents and the Media 
http://www.ccam-ascor.nl/
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School, ouders, jongeren en social media

Het is dan ook belangrijk om na te denken over de vraag wie verantwoordelijk is
voor de omgang met social media: school en/of ouders en/of wellicht andere in-
stanties? Het makkelijke antwoord is dat er sprake is van gedeelde verantwoorde-
lijkheid en wel tussen de jongeren zelf, hun ouders, de school en andere partijen
zoals overheid, commercie, aanbieders van media en toezichthouders. Uiteindelijk
gaat het er niet om dat leerlingen leren omgaan met social media, maar dat jon-
geren leren om op gepaste wijze deel te nemen in het digitale domein en dat zij
hun kritische vermogens ontwikkelen (Biesta, 2012; Sonck & Haan, 2011). In dat
proces hebben alle partners een rol: de school, de leerkracht, de ouders en natuur-
lijk de leerling zelf. Hoe zij concreet samen vorm kunnen geven aan die verant-
woordelijkheid is makkelijker gezegd dan gedaan. 

Over hoe school en ouders specifiek rondom social media zouden kunnen samen-
werken, is nog niet veel onderzoek bekend, terwijl er wel een grote mate van
 handelingsverlegenheid bestaat. Op de HBO-kennisbank (www.hbo-kennisbank.nl)
staat een aantal onderzoeksverslagen van studenten uit verschillende studierichtin-
gen: social work, maatschappelijk werk, integrale veiligheidskunde en educatieve
opleidingen (van der Veen 2013; Akbas & Leferink 2014; Tomicic 2015; Pol 2016).
Daarin komt naar voren dat het niet gemakkelijk is om ouders rondom dit thema te
betrekken bij school en hen te motiveren om naar ouderavonden te komen. Tevens
wordt genoemd dat leraren belangrijke rolmodellen zijn en dat hún attitude ten
opzichte van social media invloedrijk is. Een complicerende factor daarbij is overi-
gens dat ook leraren dikwijls slechts beperkte kennis hebben van social media.
Naar specifieke problemen zoals cyberpesten (waaronder grooming en sexting) is
meer onderzoek gedaan en hierover wordt zeker de laatste tijd regelmatig
 gepubliceerd5 (Knaap & Cuijpers, 2014). Meuter (2016), mentor in een brugklas
VMBO, deed in het kader van de M EN onderzoek naar (cyber)pesten. Leerlingen
vertelden dat zij pesten op sociale media niet zien als ‘echt’ pesten en zij geven
aan dat er op sociale media andere gedragsregels zijn. Uitschelden op sociale
media vinden zij minder ernstig dan uitschelden van persoon tot persoon. Sexting
zien zij in het geheel niet als pesten: dat foto’s worden doorgestuurd is een gevolg
van je eigen gedrag. De docenten in haar onderzoek geven aan het moeilijk te
vinden om cyberpesten op een goede manier aan te pakken en te stoppen. Dit
 gebeurt immers voor hen onzichtbaar en in de thuissituatie. Zij weten dat ouders
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van hen een oplossing verwachten, maar zelf ervaren zij handelingsverlegenheid. 
Gebaseerd op de indeling in zes types van ouderbetrokkenheid van Epstein (1995)
zijn de volgende vier vormen van samenwerken met ouders rondom social media
het meest van toepassing:
1. Communicatie en contact tussen ouders en school over het thema social media

(bijvoorbeeld ouderavonden waar stichtingen zoals Mijn Kind Online het
 inhoudelijke programma verzorgen of peer-to-peer-teaching waar kinderen
 onderling ervaringen uitwisselen (Kalmus 2007, http://mijnkindonline.nl/)).

2. Vrijwilligerswerk, waar gebruik wordt gemaakt van de specifieke kennis
rondom social media van ouders.

3. Thuisbetrokkenheid, waarbij ouders het schoolbeleid ten aanzien van social
media ondersteunen, zoals met thuis-activiteiten met hun kinderen. 

4. Deelname aan de besluitvorming op school, zoals ouders die lid zijn van een
werkgroep social media.

Casus: vo school en ouders samen rondom social media

De casus in dit hoofdstuk is een school voor voortgezet onderwijs in een middel-
grote stad in het zuiden van Nederland die graag wil samenwerken met ouders
rondom social media. Hen bereiken signalen dat ouders meer actie van school ver-
wachten, maar zelf weet de school onvoldoende welke acties men verwacht en of
de school deze acties wil en kan uitvoeren. 
De school organiseert regelmatig ouderbetrokkenheidsavonden waar verschil-
lende thema’s in een workshop-achtige setting aan bod komen. Er wordt besloten
dat Colette Cuijpers en Jacqueline van Swet een workshop aanbieden met de titel
‘Social media: Ouders en school samen verantwoordelijk’. De ervaringen kunnen
vervolgens worden gebruikt om het beleid van school mede vorm te geven.

De werkwijze
Iedere workshop duurt 50 minuten en er wordt gebruik gemaakt van de methode
van ‘rich picture’ (Monk & Howard, 1998; CPS notitie). 
Een rich picture is een visuele weergave die drie elementen bevat:
• De structuur: personen, groepen, organisaties die een rol hebben bij dit thema.

Wie hebben hier allemaal mee te maken? Dit levert tekeningen op van poppet-
jes, huizen, kamers, beelden van een mobieltje, laptop etc.

• De processen: Welke processen vinden er plaats? Wie beïnvloeden elkaar? De
processen worden meestal met pijlen en lijnen weergegeven: dik/dun, 2-richting
of niet; lijnen met barrières; eventueel aangevuld met suggesties, zoals een
kopje koffie (‘ga eens samen koffie drinken’)

http://mijnkindonline.nl/
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• De belangen. Welke motivatie, belangen, zorgen hebben de personen / groe-
pen? Welke spanningen zijn er tussen personen / groepen? De belangen kunnen
in gedachtenwolkjes worden weergegeven, en in de manier van tekenen (een
bezorgd / blij / boos gezicht etc.).

In totaal melden zich 20 ouders aan die in drie groepen worden ingedeeld. In de
eerste workshopronde begeleiden beide auteurs samen een groep van zes deelne-
mers. In ronde 2 begeleiden zij ieder apart een groep van zes en acht deelnemers.
De deelnemers zitten rondom een tafel met een groot vel papier met de tekst ‘Ou-
ders en school werken samen aan social media’ en gekleurde stiften. Na een korte
introductie en voorstelronde wordt uitgelegd dat er al pratend samen een teke-
ning gemaakt zal worden waarin het thema gevisualiseerd wordt. 

Resultaten
De workshops leveren de volgende tekeningen op:

Figuur 7.2 Rich Picture workshop ronde 1



Figuur 7.3 Rich Picture workshop ronde 2, groep 1

Figuur 7.4 Rich Picture workshop ronde 2
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De workshopleiders hebben een faciliterende rol, waarbij zij de deelnemers stimu-
leren een bijdrage te leveren aan het gesprek. Dat verloopt spontaan en gemakke-
lijk. De gesprekken tijdens de workshops zijn zo veel mogelijk letterlijk
genotuleerd. 
Vervolgens codeert een van de auteurs de transcripten van de drie workshops
waarbij categorieën worden gebruikt die passen bij de bedoeling van de work-
shop: Wat zijn de zorgen en kansen van ouders ten aanzien van social media?, Wat
zien zij als verantwoordelijkheid voor school en voor henzelf?, Welke regels stellen
zij? Daarnaast worden codes gegeven aan ‘overige’ thema’s die naar voren komen.
De tweede en derde auteur hebben deze coderingen gelezen en gelegd naast de
codering die zij zelf aan de tekst zouden geven. Er blijkt grote overeenstemming
en er zijn nauwelijks wijzigingen nodig.  

Deze werkwijze leidt tot de volgende codes (aantal opmerkingen dat leidt tot 
de betreffende code is vermeld na iedere code): 
Invloed / rol school; 20
Regels thuis; 16
Zorg ouders; 12
Noodzaak van opvoeden tot...; 9
Huidige tijd; 8
Wie is verantwoordelijk; 7
Verschillen tussen kinderen; 6
Sociale druk; 6
Rolmodel ouders/leraar; 4
Interessant voorbeeld; 3
Wetten/regering; 2
Onwetendheid kind/ouder; 2

In het kader hieronder is een selectie van uitspraken op codes die het meest
 specifiek betrekking hebben op het samenwerken tussen ouders en school,
 weergegeven.

Uitspraken van deelnemers aan de workshop geordend naar code:

Invloed / rol school
Verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, maar de school moet ook wel wat
meegeven over verantwoord gebruik en over gevaren en risico’s.
Klassen maken een groepsapp aan… heeft de school hier een rol in? 
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Bv Kinderen uit hogere klassen in de groepsapp van een jongere groep; dan
hoeft de school zich hier niet in te mengen, maar wellicht kan een oudere
mede student dit wel doen…

Niet alle ouders zitten op een lijn, groep ouders is niet homogeen, dus die
homogeniteit zou van de ouders of van de school moeten komen, of in ieder
geval bepaalde mate van sturing of guidance, of hulp…

Regels thuis
Alle kids zijn vergroeid met de mobiel, ’s avonds ook de regel niet mee 
naar bed. 

Een ouder heeft het geprobeerd te verbieden… maar als hij de enige is en
andere ouders doen het niet, is het lastig om vol te houden

Groepsdruk is heel groot….. als ouder probeer je wel in de gaten te houden
met wat voor type kinderen van wat voor type ouders gaat mijn kind om en
zie ik dat zitten, kan ik daarin sturen??

Zorg ouders
Alles wat je er nu op zet heeft consequenties voor de toekomst: werkgever
gaat kijken wat je er toen je jong bent al opgezet hebt… 

Wie zit er aan de andere kant??? Je weet niet met wie je kind in contact
komt….

Gezondheid???? Wat doet het op de lange termijn met gezondheid, minder
bewegen, ogen????

Normaal sociaal contact is belangrijk! Niet virtueel, zonder mobiel! Dat moet
je niet zozeer vanuit school stimuleren maar als ouder… 

Wie is verantwoordelijk?
Social media kan enorm exploderen… als het fout gaat wijst iedereen naar
politie en justitie en naar de school, maar wat mag er verwacht worden van
de ouders… in de opvoeding… 

106 VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken  



Verantwoording ligt ook wel bij ouders… maar culturele verschillen… en
ook nog eens dat kinderen niet naar ouders luisteren

Sociale druk
Vriendenkring zorgt voor de meeste ping ping (geluid bij binnenkomst
 bericht), school zelf maar voor een klein deel van de ping ping…

Mee willen doen in de groep, alles wordt besproken in Whatsapp, dus als jij
daar niet op zit dan val je buiten de boot.

Als we deze gegevens overzien, valt op dat het thema ‘social media’ de ouders in
sterke mate bezig houdt en dat zij het gesprek met andere ouders hierover open
willen en kunnen voeren. De ouders maken zich zorgen over de grote en voortdu-
rend aanwezige plaats die het mobieltje in het leven van hun kind inneemt. Zij
zien de invloed van de ‘groepsdruk’ op hun kind. Zij proberen met behoud van de
relatie met hun kind, thuis regels te stellen. Dat is echter lastig: Wat is reëel hoe
ver kan je gaan, wat doen andere ouders?
De ouders gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de omgang met
social media door hun kinderen en zien zichzelf als eerste verantwoordelijke. Da-
gelijks ervaren zij de druk van social media (‘er is voortdurend ping-ping’) en
vooral omdat zij zelf pas op latere leeftijd te maken kregen met social media, voe-
len zij zich niet deskundig en handelingsverlegen. 

De ouders realiseren zich dat social media een krachtig communicatiemiddel kan
zijn en zij accepteren en waarderen het feit dat school hier creatief gebruik van
maakt. In de workshops komen creatieve en concrete suggesties naar voren hoe
school en ouders samen verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen en  werk -
wijzen zouden kunnen ontwikkelen zodat de kracht van social media bewaard
blijft en de nadelige effecten ervan worden beperkt. Voorbeelden die genoemd
zijn: het inbedden van dit thema in het curriculum, het tijdig signaleren van
 problemen en deze meteen bespreekbaar maken met leerlingen, leerlingen mede-
 verantwoordelijk maken en een actieve rol geven in de omgang met social media,
momenten inlassen dat mobieltjes etc niet gebruikt mogen worden en aan het
begin van de les mobieltjes laten inleveren bij de docent.
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Conclusie en discussie

Op basis van het bestuderen van wetten en documenten en op basis van de data
uit de casus van de vo-school, kunnen we concluderen dat ouders en school een
gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van jongeren. 
Vanuit juridisch perspectief zijn scholen wettelijk verplicht om een veilig  school -
klimaat te bieden en moeten zij tevens toezicht houden op de naleving van de
 getroffen maatregelen. De ouders die deelnamen aan de workshops voelen zich
daarnaast ook zelf verantwoordelijk voor de omgang met social media door hun
kinderen en willen daarin graag samenwerken met school. Hoe die samenwerking
eruit zou moeten en kunnen zien, is echter ingewikkeld en hierop hebben we nog
geen duidelijk antwoord.
Scholen zullen beleid moeten ontwikkelen waarin zij aangeven hoe leraren dienen
te handelen en hoe zij ouders bij dat beleid betrekken. Het gaat daarbij om thema’s
als preventie, pestbeleid, gebruik van mobieltjes in de klas, omgaan met social
media en handelwijzen in geval van niet verantwoord gebruik van social media. 
Het is aan de school en aan de leraren om de regie te nemen in het ontwikkelen
en uitvoeren van het beleid en om initiatief te nemen tot samenwerken met
 ouders. Met name mentoren kunnen hierin een functie hebben. Zij krijgen infor-
matie, onder meer over pestincidenten, en hebben daarover contact met ouders,
afdelingsleiding of MT.
In tegenstelling tot wat de betreffende school vermoedde, geven de ouders in
deze casus aan dat zij zichzelf zien als eerste verantwoordelijke in de omgang 
met social media. Zij leggen dat niet op het bordje van de school en tonen zich
 bereid tot samenwerken. Zij geven aan behoefte te hebben aan informatie en
 com municatie over social media en aan sturing over welke regels zij wel of niet
 kunnen stellen. Bij dat laatste verwachten zij een leidende rol van de school.
 Daarbij moeten we aantekenen dat deze ouders geen representatieve vertegen-
woordigers zijn van álle ouders. Zij hadden zich immers vrijwillig aangemeld voor
de workshops en waren geinteresseerd om hierover met elkaar en met school van
gedachten te wisselen.

Het zou aanbeveling verdienen om ouders actief te betrekken bij het ontwikkelen
van en besluiten over schoolbeleid ten aanzien van social media, bijvoorbeeld
door een werkgroep ‘social media’ in te stellen. Een gesprekspunt is dan nog hoe
leerlingen hierbij betrokken kunnen worden. In een gezamenlijke werkgroep, in
een aparte leerlingengroep of op een andere manier? Ook dient aandacht te zijn
voor de ouders die niet hebben deelgenomen aan deze workshops. Mogelijk leven
bij hen andere beelden, gedachten en verwachtingen. Ook dat zou een thema
kunnen zijn voor een dergelijke werkgroep. 
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In dit onderzoek werd duidelijk dat ouders thuis manieren vinden in het omgaan
met social media en met het gebruik van de mobieltjes en dat zij het interessant
vinden om van elkaar te horen en te leren. Bovendien merkten we dat in het
 gesprek kansrijke ideeën ontstaan.
Ouders hebben en nemen dus zeker hun verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om
eventuele problemen te signaleren en te melden en hun kinderen te wijzen op
hun verantwoordelijkheid en gedrag. Leerlingen zelf hebben eveneens een eigen
verantwoordelijkheid voor hun gedrag en mogelijk ook voor dat van hun mede-
leerlingen. 

In dit hoofdstuk hebben wij ons gericht op het voortgezet onderwijs. Omgaan met
social media is echter ook in het primair onderwijs een thema en social media,
 inclusief de nadelen ervan zoals online pesten, zullen daar een steeds grotere rol
gaan spelen, 

Wat ons betreft hebben we in dit hoofdstuk een eerste aanzet gegeven tot het
ontwikkelen van beleid voor deze vo-school. We hopen dat anderen inspiratie
 opdoen uit onze ervaringen. Voor ons was het verrijkend om het thema ‘ouders,
school en social media’ vanuit een aantal disciplines, waaronder het juridische
 perspectief, te onderzoeken. 
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8 Samenwerkend op weg naar een
multifunctionele accommodatie
Samenwerken in een holistisch perspectief    

Marianne den Otter

Dit hoofdstuk gaat over een innovatieproject rondom een nieuw te bouwen
multifunctionele accommodatie (MFA) in het Kempische dorp Hapert (5200
inwoners). Een MFA is een accommodatie waar verschillende  maatschap -
pelijke organisaties vanuit een centrale locatie hun wijkvoorzieningen aan-
bieden. Binnen deze MFA gaat het over samenwerking met ketenpartners
voor het samenbrengen van de voorzieningen: onderwijs, opvang, peuter-
speelzaal, cultureel centrum, kerk, bibliotheek, ouderen-/jongerenvoorzie-
ning, zorg-welzijn, recreatie en sport. Basisschool het Palet is één van de
voorzieningen in de MFA. De bouw van een nieuwe MFA is aanleiding
 geweest om een eigentijds onderwijsconcept te ontwerpen, met samenhang
tussen onderwijsvisie en onderwijsvoorziening. Door zowel onderwijsontwik-
kelingen in de 21e eeuw als een rijke leeromgeving met elkaar te  onder -
zoeken, is er een koppeling tussen onderwijs en een passende MFA
accommodatie.

Samen met het team van BS het Palet heb ik als procesbegeleider twee jaar inter-
actief samengewerkt aan een onderwijsconcept, steeds gekoppeld aan passende
accommodatie. Hierin hebben we ontwerpgericht onderzoekend samengewerkt in
‘Communities of practice’ en in ‘Appreciative inquiry’ (waarderend ontwerpgericht
onderzoek). De tien ontwerpsessies, steeds in wisselende samenstelling met
 ketenpartners, hebben geleid tot het onderwijsconcept van BS het Palet ‘Veelzijdig
leren om kleurrijk te leven’ (den Otter, 2016), de samenwerking in een integraal
kindcentrum (IKC) en tot een ontwerp voor daarbij passende MFA-voorzieningen.

Kernpartners

Er is tijdens de ontwerpsessies een onderscheid gemaakt tussen kernpartners in
het onderwijs (school, kinderopvang, peuterspeelzaal) en  kern partners in de om-
geving (gemeente, cultureel centrum, bibliotheek, culturele  instellingen, sport en
beweging, natuur, ondersteunende diensten  (kerk, zorg en welzijn, ouderen en
 jongeren voorziening). Daarbij is steeds verbindend partnerschap voor ogen
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 gehouden, met als streven dat MFA-voorzieningen integraal benut kunnen
 worden voor zowel onderwijs als gemeenschapsdoeleinden. Een MFA die kan
 ‘accommoderen & assimileren’ in de zin van: flexibel te gebruiken voor allerlei
doeleinden en ruimte biedend voor allen in de gemeenschap. Bij dit ontwerpen
heb ik me laten inspireren door een holistisch perspectief op samenwerkend
 ontwikkelen. 

Maatschappelijke positionering 

Het ontwerpen van een nieuwe onderwijsvoorziening voor bassischool het Palet in
de MFA staat niet op zichzelf, maar is ingebed in nieuwe wetgeving en tendensen
in de samenleving. Door de komst van de wet op Passend Onderwijs (Rijksover-
heid, 2016) staat iedere school voor de uitdaging om voor íeder kind passend
 onderwijs te arrangeren. De nieuwe wetgeving komt voort uit het VN-verdrag
(United Nations, 2006) voor gelijke rechten op onderwijs voor ieder kind en
 jongere dat in Nederland in 2016 is goedgekeurd1. 
Belangrijke onderliggende waarden van dit VN-verdrag zijn ‘emanciperen en
 participeren’, een streven dat ieder lid van de gemeenschap er toe doet en mee
doet. Dat betekent nadenken over doelgroepen en over de wijze waarop iedereen
in het dorp kan participeren. Hiervoor is meerdere keren de ecologie rond de 
MFA in beeld gebracht en zijn er gesprekken georganiseerd om te komen tot  
co-creatie. 

Een multifunctionele accommodatie (MFA) 

In de laatste twee decennia zijn meerdere typen van nevenvoorzieningen ontstaan,
die alle verbonden zijn aan het onderwijs en verschillende benamingen  hebben,
zoals: brede school, multifunctionele accommodatie (MFA) en integraal  kind -
centrum (IKC). Bij de start van dit MFA-onderzoeksproces hebben we met de  kern -
partners ‘0-12 jaar’ deze begrippen verkend en voor ons zelf MFA gedefinieerd. 
Brede scholen zijn in de jaren ’80 ontstaan in Zweden en Engeland en in de 
90er jaren in Nederland. Zij hadden als primair doel achterstand bestrijden en
 ontwikkelingskansen verbeteren, waarvoor ze werkten met stimuleringsprogram-
ma’s (Claassen, Knipping, Koopmans, Vierke, 2008). Een succesvol voorbeeld in
 Nederland is de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een MFA is dus een accom-
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modatie waar verschillende maatschappelijke organisaties vanuit een centrale
 locatie wijkvoorzieningen aanbieden, zoals onderwijs, opvang en andere  voor -
zieningen. Aan de MFA kunnen ook woon- en zorgcomplexen verbonden zijn
(Romme en Schepens, 2014). In dit MFA-project worden ouderenvoorzieningen
meegenomen.
Tijdens de eerste ontwerpsessies, waarbij teamleden in kleine groepjes op bezoek
gingen op vernieuwingsscholen, kwam het IKC binnen het blikveld van meerdere
collega’s. Een IKC is volgens de klankbordgroep IKC en Studulski (2010) een peda-
gogisch/educatieve voorziening waarbij meerdere educatieve partners  samen -
werken, zoals beschreven in ‘het visiedocument IKC (Klankbord IKC et al, 2010)’: 

Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij
 gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en elkaar  ont -
moeten en waar alle ontwikkelingsterreinen aan bod komen. Het centrum
biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met
minimale en maximale uren. Een praktisch kenmerk van een IKC is, dat ver-
schillende functies zoveel mogelijk geclusterd worden rond één plek: in één
organisatie, één leiding, één budget, één betalingssysteem en één cao, de 
Cao jeugd. (p.8)

Door een dergelijke organisatievorm zouden institutionele barrières worden
 teruggedrongen en instanties voor ‘Kind en Educatie’ zouden samenwerken in 
een integrale benadering met een veelheid aan expertises binnen één setting. 
De  peuterspeelzaal, kinderopvang en het onderwijs arrangeren een sluitend en pas-
send aanbod binnen één organisatie. Het IKC bevordert een integrale en  organische
benadering bij de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen en  realiseert voor
kinderen een krachtige leeromgeving (Klankbordgroep IKC et al, 2010).

Met de kernpartners hebben we IKC-concepten onderzocht, zijn er visies en
 meningen verkend en is men met elkaar tot het plan gekomen om verdergaande
samenwerking tussen kernpartners ‘0-12 jaar’ binnen het MFA te ontwerpen
 binnen een IKC-kader, zoals weergegeven in figuur 8.1. 
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Figuur 8.1: Samenwerking 0-12 jaar IKC in MFA

Samen leren Samen leven in een holistisch perspectief

Bij het onderwijsontwerp voor de MFA is ‘het holistisch perspectief’ als  proces -
benadering en als uitgangspunt voor het ontwerpen gehanteerd. Dit is enerzijds
te legitimeren vanuit de ambitie van BS het Palet en hun ‘hele kind’ benadering in
samenhang en in samenwerking met de omgeving. Daarnaast is de holistische
 benadering erop gericht om te denken in het geheel en daarbinnen bestaande
delen, wat belangrijk is voor het goed regisseren van samenwerken, sociale
 cohesie en commitment tussen de MFA-kernpartners. Een onderliggende drijfveer
voor het werken vanuit een holistisch perspectief is de deelname aan de kennis-
kring ‘Leerkracht in Samenwerken’ (Van Swet, 2014), waarbinnen het mijn onder-
zoeksthema is. 
Holistisch is afgeleid van het Griekse woord ‘holon’, wat voor ‘het geheel’ staat.
Dat past bij het ontwerpen van een MFA, waarin het geheel meer is dan de som
der delen. Het is een uitdaging om tot één samenhangend concept te komen,
waarbij iedere kernpartner zich gekend en erkend weet en waar de  MFA-vorm -
geving een weerspiegeling is van emancipatie en participatie van iedereen in de
gemeenschap. 
Holistisch opvoeden gaat uit van een opvoedingsbenadering van kinderen en
 jongeren waarbij de gehele mens in ontwikkeling wordt gebracht (Miller, 2010).

Dorpskern Hapert Kinderen 0 – 12 jaar: Een IKC 

1) Het kind en zijn ouders/verzorgers 
2) De onderwijsvoorziening 

(4 – 12 jaar);
3) Het kindcentrum (0 – 12 jaar): 

dagopvang, sport, vrije tijd,
cultuur en  samen werking
onderwijs; 

4) MFA: een multifunctionele
accommodatie, waarin alle
voorzieningen integraal te
benutten zijn voor álle
doelgroepen in de gemeenschap.

Kind en zijn
ouders

Onderwijs

Kind-centrum

MFA
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Holistisch opvoeden vraagt om rijke en krachtige leeromgevingen, waarbinnen het
volledige potentieel aan talenten en kwaliteiten wordt uitgedaagd: intellectueel,
fysiek, persoonlijk, sociaal, creatief, ethisch en esthetisch. ‘Ethisch’ kan omschreven
worden als gestuurd vanuit zin, zingeving en waarden. ‘Esthetisch’ gaat over het
ontwikkelen van schoonheidsbewustzijn en creativiteit, waarvoor kunst en cultuur-
onderwijs belangrijke pijlers zijn. 
In ‘Anders bekeken, een holistische benadering van opvoeding’ van de Klerk en
Langemeijer (2004) wordt holistisch opvoeden benaderd als het aanspreken van de
meervoudige intelligenties van leerlingen. Daarbij refereren zij aan de intelligen-
ties van Gardner (1983), waaraan zij de existentiële intelligentie toevoegen. Het
belang van de existentiële intelligentie gaat volgens De Klerk (et al., 2004) om
 bewustzijn te ontwikkelen op levensvragen als: wat is de oorsprong van mijn
wezen en wat is mijn plaats in het grote geheel? 
Volgens de Klerk (et al, 2004) zullen leerlingen ál hun hulpbronnen als vanzelf-
sprekend inschakelen als zij gegrepen worden door wat hun wezenlijke interesse
raakt. 
In een holistisch perspectief op onderwijs en opvoeden wordt de leerling be-
schouwd als een ‘uniek wezen’, dat zich kan ontplooien vanuit actieve uitdagin-
gen en rijke invloeden en impulsen uit zijn omgeving (Miller, 2010). In een
holistische leeromgeving gaat het daarbij om fundamenteel actieve leerprocessen
als: vragen stellen, discussiëren, experimenteren, coöperatief leren en actief
 initiëren en participeren in het leerproces. Een veilige relatie en een open dialogi-
sche cultuur zijn hiervoor voorwaardelijk (Miller, 2010). In deze benadering wordt
onderwijs en opvoeding benaderd als een reis in zichzelf, samen met anderen, met
een open en actieve houding naar de wereld, waarbij actief en bewust leren en
kennis construeren een belangrijke rol spelen.  
Volgens Laevers (in Heyman, 2014), grondlegger van het Ervarings Gericht Onder-
wijs (EGO), gaat het in het onderwijs om Deep Level Learning, hetgeen vraagt om
een holistische benadering van levensecht leren in de complexe context en niet om
na elkaar aanbieden van losse leeractiviteiten. Interactie is daarin erg belangrijk,
omdat hierin kinderen en volwassenen, via taal en expressie, betekenis geven aan
de eigen en elkaars werkelijkheid. Door het ruimte geven aan gevoelens en
 emoties kan volgens Laevers verbondenheid ontstaan en kunnen waarden en
 oordeelsvorming zich ontwikkelen.
De Klankbordgroep IKC (2010) noemt aansluitend op dit holistisch perspectief de
‘Whole child benadering’ als uitdaging voor een integrale benadering binnen de
IKC. Daarbij is een brede ontwikkelingsbenadering belangrijk, om leerlingen een
brede ‘rijke’ basis mee te geven waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen
hebben voor hun eigen levensinrichting en het samenleven. Zij zien de intelligen-
ties van Gardner als ontwikkeldomeinen met daarin dwarsverbanden om kennis,
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leren en ontwikkelen minder fragmentarisch en meer betekenisvol aan te bieden.
Dit vraagt om een uitdagende leeromgeving, door samen te werken in thema’s en
projecten met een diversiteit aan domeinen en uitdagingen zoals met: sport,
 natuur, cultuur, creativiteit, waar binnen en buiten, school en omgeving samen-
werken.
In het onderwijsontwerp van BS het Palet vormt de Whole Child benadering een
belangrijk uitgangspunt, voor zowel het kind- en mensbeeld, de ontwikkeling van
een visie op leren en ontwikkelen en het onderwijs in de 21e eeuw. De MFA
 voorzieningen zijn daarbij condities die ruime kansen voor ontwikkeling en ont-
plooiing bieden. De Whole Child benadering en het aanspreken van meerdere
 intelligenties past bij de ambities van BS het Palet, die zich sinds 2015 profileert als
cultuurprofielschool, waarbij de directeur voorzitter is van de landelijke project-
groep CultuurProfielScholen PO. Onderstaand manifest (figuur 8.2) van de
 Vereniging CultuurProfielScholen noemt de principes van een cultuurprofielschool:
nieuwsgierigheid, creativiteit en experiment (1), reflectie en identiteit (2) en
 empathie, samenwerking en sociale veiligheid (3). Deze principes zijn nauw gerela-
teerd aan principes van een holistisch perspectief, om bij te dragen aan ontplooi-
ing van het hele kind: vanuit eigenheid, in contact en in samenwerking met de
omgeving, gericht op een eigen en collectieve identiteit- en cultuurontwikkeling. 

Figuur 8.2: Manifest Vereniging CultuurProfielScolen. 
Zie: www.cultuurprofielscholen.nl

CULTUUREDUCATIE, EEN MANIFEST
NIEUWSGIERIGHEID,

CREATIVITEIT EN EXPERIMENT

EMPATHIE, SAMENWERKING 
EN SOCIALE VEILIGHEID

REFLECTIE EN IDENTITEIT

Creativiteit en spelen
stimuleren identiteit

Eigenheid is de basis
voor samenwerking

Veiligheid stimuleert 
experimenteren
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Als vanuit een holistisch perspectief samen leven en samen leren natuurlijk in
 elkaar overgaan en in dienst staan van een leven lang leren, vervaagt de grens van
leeftijd waarin ieder leert. Dan kan een MFA het kloppend hart van de gemeen-
schap worden, een plaats waarin van jong tot oud samen geleefd wordt en waarin
iedereen elkaar kan ontmoeten.  Daarbinnen is een MFA, die accommodeert een
centrum voor eenieder, waarin vanuit waarden en waardering, met respect voor
diversiteit en kleurrijkheid in de gemeenschap, iedereen welkom is. 
Volgens Miller (2010) is voor een holistische opvoeding ‘Wholeness in the Commu-
nity’ nodig met als basisprincipes: verbinding, inclusie en evenwicht. Dit vraagt
 volgens Miller om leef-en leergemeenschappen die democratisch zijn en in open
relaties wederkerig samenwerken.
Mahmoudi et al. (2012) beschrijven het holistisch perspectief als het ontwikkelen
van je bewustzijn van verbindingen, dynamieken en onderlinge samenhang in
leefgemeenschappen en samenleving, op micro-, meso- en macro-niveau. 
Om zicht te krijgen op de samenwerkende partners en de onderlinge relaties, is
het van belang dat alle kernpartners in de MFA het bewustzijn ontwikkelen dat zij
allemaal onderdeel uitmaken van een groter samenhangend geheel. In de proces-
begeleiding is het van belang dat iedere kernpartner zich binnen het grotere
 geheel kan profileren en positioneren. Zo ontdekken kernpartners ieders eigen
doelen en bedoelingen in de MFA. Door vanuit eigen perspectief in gesprek te
gaan met elkaar, ontstaat ‘common ground’, een fundament, met doelgroep
 specifieke bedoelingen. Daarnaast kan een holistische benadering bijdragen aan
het verkrijgen van collectiviteit, wat je met elkaar wilt realiseren in één  accom -
modatie. Hiervoor heeft een aantal ontwerpsessies plaatsgevonden. Dit proces
vraagt om een  voortdurend bewustzijn van het speelveld, de diverse spelers
 daarbinnen en de verschillende niveaus waarop het spel gespeeld wordt. 

Samenwerken in onderzoek: waarderend ontwerpgericht
 onderzoeken

Op weg naar de bouw van een nieuwe MFA in 2020, zijn er in 2015 en 2016 tien
ontwerpsessies gehouden met de kernpartners. Daarbij heb ik gekozen voor een
holistische benadering met belangrijke principes als ontwerpend onderzoeken,
 interactie en dialoog en voicing, om emancipatie en participatie in het onderzoek
te bevorderen. Daarmee is de holistische benadering niet beperkt tot een theorie
over ontwikkeling van kinderen en het belang van werken aan samenwerken in de
community, maar ook als een code of practice bij het uitvoeren van dit onderzoek.
In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat kennisontwikkeling niet enkel
 berust op feiten, maar (vooral) ook op meningen en dat reflectie hierbij centraal
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staat. Het doel van kennisverwerving is de weg vrij maken voor het bevorderen
van individuele en maatschappelijke vrijheid, emancipatie en participatie.
Omdat er bij dit MFA-proces vele partners betrokken zijn, is er sprake van innove-
ren in complexe sociale systemen. De Vlaming (2016) benadrukt dat dit vraagt om
procesbegeleiding van de dynamieken, bestaande systemen en belangen die op
 elkaar inwerken. Deze systemen zijn niet statisch, maar organisch en voortdurend
in beweging. 
In iedere ontwerpsessie met andere partners, ontdek je dat je allerlei dynamieken
ontmoet, eigen perspectieven en belangen die op elkaar inwerken. Door het
 principe van voicing (Den Otter, 2015) aan te houden waarbij iedere stem ‘stem
krijgt’ en van daaruit te komen tot collectieve stemgeving, wordt een evenwicht
nagestreefd tussen individuele en collectieve belangen. Iedere kernpartner in de
MFA heeft kennis van de werking van het eigen systeem, maar heeft niet altijd de
kennis van het geheel om de werking van de afzonderlijke systemen te kunnen
(over)zien. Dit vraagt om transparante communicatie, heldere ontwerpen om
 overzicht te geven en een duidelijke monitoring van de diversiteit en  systeem -
delen in het geheel. 
Tijdens het samenwerken werken de kernpartners steeds in wisselende  samen -
stelling als Communities of Practice (Wenger,1998). Daarbij staat de sociale partici-
patie centraal, waarbij het van belang is om steeds opnieuw te beseffen wie deel
uitmaken van de gemeenschap en hoe hierbinnen actieve participatie te realise-
ren. Ponte (2003) noemt dit in samenwerking en samenhang kennis ontwikkelen
‘interactieve kennisontwikkeling’. Samen met ketenpartners ontwikkelen we
 kennis om tot één MFA-ontwerp te komen. 

Appreciative Inquiry (AI) 
Vanuit het perspectief van het onderwijs en de komst van de MFA is er met het
schoolteam intensief samengewerkt aan het ontwerpen van een nieuw onderwijs-
concept. Bij dit ontwerp heb ik als procesbegeleider met het schoolteam gewerkt
met principes van ‘Appreciative Inquiry (AI)’. Hierbij staat het waarderend onder-
zoeken centraal, waarmee je het  beste in mensen, organisaties en de omgeving
wilt activeren. Volgens Masselink en IJbema (2015) bouwt Appreciative Inquiry
voort op het goede van de mens, situaties en organisaties en versterkt het de wil
om samen te werken, samen te veranderen en te verbeteren. Wij hebben het
 Appreciative 4-Dimensies model van Cooperrider, Whitney and Stravos (2008)
 gebruikt om tot een onderwijsconcept op BS het Palet te komen met daarbij
 passende MFA-voorzieningen (Cooperrider et al., 2008). 
Tijdens de ontwerpsessies met het team van BS het Palet is er zowel in de eigen
praktijk als bij innovatieve onderwijspraktijken onderzoek uitgevoerd. Collega’s
zijn steeds met elkaar in dialoog gegaan, om van daaruit tot co-creatie te komen.
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Tijdens deze ontwerpsessies is de 4D cyclus meerdere malen toegepast. De dimen-
sie Discover (D1) heeft gestalte gekregen in inspiratie-uitwisseling naar aanleiding
van schoolbezoeken of vernieuwingsthema’s. Door korte beeldpresentaties van
teamleden werd de Dream (D2) uitgewisseld. Deze beelden zijn gebundeld tot een
Design (D3), als een onderwijsontwerp voor de toekomst in de MFA. Van daaruit
zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de verwezenlijking van dit plan in de
praktijk (D4), met  specifieke aandacht voor gewenste voorzieningen in de toe-
komstige MFA. 

Het ontwerpgericht onderzoeken in praktijk 

De tien ontwerpsessies met de kernpartners, met focus op de doelgroep ‘0-12 jaar’
en de samenwerking tussen de kernpartners hierbinnen (zie figuur 8.3), hebben
geleid tot een onderwijsconcept voor BS het Palet en tot een IKC Groeidocument.
Daarnaast hebben ontwerpsessies plaatsgevonden met de andere ketenpartners,
als bijdrage aan een MFA voor jong en oud in de gemeenschap, georganiseerd in
drie groepen:
1) Onderwijspartners; team BS het Palet, beweegwijs, natuurwijs, bibliotheek 
2) Kindcentrum partners: team BS het Palet, kinderopvang Nummereen, peuter-

speelzalen
3) MFA-partners; team BS Palet, kinderopvang Nummereen (2), gemeente,  wijk -

bewoners, ouderen, cultureel centrum als kernpartners en met partners als
zorg, sport, kunst, cultuur. 

Figuur 8.3: Ontwerpsessies MFA binnen school (A.), IKC (B.) en MFA (C.)

C. MFA: Multifunctionele accommodatie:

Ontwerpsessies MFA: 7-10
7. MFA-beeldvorming
8. MFA delen kernpartners
9. MFA ontwerp
10. Verbindend partnerschap

B. IKC

A. Onderwijsconcept
Ontwerpsessies 5-6
5. IKC scholing              
6. IKC:samenwerking                
school, kinderopvang 
en peuterspeelzaal 

Ontwerpsessies 1-4
1.  Bezoek Innovatieve scholen                                   
2.  Ontwerpend onderzoeken                                    
3.  Ontwerp Onderwijsconcept
4.  Bibliotheek 



Het doel en de bedoeling van deze is, ontwerpsessies vanuit het perspectief van BS
het Palet, om in samenwerking met partners in de omgeving te komen tot een
MFA, waarin accommoderen en assimileren werkwoorden zijn. De ambitie is dat
de MFA een accommodatie wordt die dermate flexibel is, dat ze zich voortdurend
kan aanpassen aan een grote diversiteit aan doelgroepen, doelen en doeleinden
voor de hele gemeenschap. 

Ontwerp onderwijsconcept (sessies 1-4)
Het onderwijsconcept van BS het Palet is tot stand gekomen in vier ontwerpsessies
met het gehele team. De eerste sessie, in april 2015, was een bezoek aan tien
 vernieuwingsscholen (in kleine groepjes), waarover ’s middags inspiraties gedeeld
werden in interactieve sessies. Deze sessie leidde tot vier pijlers voor het onder-
wijsconcept: talentgericht, thematisch, gepersonaliseerd en een  pedagogisch-
didactisch perspectief. In de tweede ontwerpsessie zijn onderwijsontwikkelingen
gedeeld door middel van pitches van collega’s en in actuele trends. Van hieruit zijn
ontwerpschetsen en tekeningen van een MFA verbeeld. In de derde sessie is er een
ontwerp voor het onderwijsconcept gepresenteerd, wat door het team is bijge-
schaafd. Dit heeft geleid tot het onderwijsconcept voor 2015-2019: ‘Basisschool het
Palet – Veelzijdig leren om kleurrijk te leven’ (Den Otter, 2016). Onderstaand
 (figuur 8.4) een samenvatting van dit onderwijsconcept. 

Basisschool het Palet Onderwijsconcept 2015 – 2019
Missie: Veelzijdig leren om kleurrijk te leven 

Op basisschool het Palet zijn de kinderen de kleuren. Ieder kind mag op
school  bestaan in volle kleurrijkheid, met eigen unieke eigenschappen,
 talenten, capaciteiten, vanuit wie ze zijn. Kinderen en leerkrachten maken
samen het schilderij, waarin steeds andere vormen te ontwerpen zijn door
ieders inbreng en eigen kleur. We willen een school zijn die kleurrijk en
boeiend is. Het veelzijdig leren om kleurrijk te leven, zien we als team van
het Palet op de eerste plaats als onze  morele plicht voor ieder kind binnen
onze school. Ieder kind heeft recht op een fijne kindertijd, die vanuit een
veilige relatie rijke uitdagingen biedt. Daarin nemen ouders een prominente
plaats in, waarin ze samenwerken met de leerkracht rondom de groei van
hun kind(eren).
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Kernwaarden: 
• Individu: Persoonswording – Recht van ieder kind (mensbeeld)
• Samen leven Samen leren (samenlevingsperspectief) 
• Verwonderen: betekenisvol en thematisch onderzoekend leren 

Visie: 
IKC (sessie 4, 5 en 6)

Figuur 8.4: Onderwijsconcept BS Het Palet

Sessie 4 bestond uit een brainstormsessie met school en collega’s van de biblio-
theek. Zij willen zich als volgt positioneren in de MFA-voorziening voor de
 doelgroep 0-12 jaar:

• Positionering van de bieb in de nieuwe MFA 
• Positioneren onderwijs en bieb in de nieuwe tijd: 0-12 jaar 
• In iedere bouw ‘knusse’ leesplekken en rijk leesaanbod 
• Structurele plek voor leesstimulering in taalontwikkeling, -interesse en 

-motivatie
• 21e eeuws Media & info-vaardigheden bij thematisch werken
• Kind-ouderenprojecten: samen lezen in verbinding jong en oud
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Pedagogisch Perspectief
Identiteit, persoonlijke-, sociale- morele- en burgerschapsontwikkeling 

Talentgericht Gepersonaliseerd
leren

Thematisch, cultuur, 
creativiteit

• het hele kind - 
holistisch

• talenten-passie
• eigen potentieel 

• Passend perspectief
• Kind in beeld
• Digitaal portfolio
• Eigenaarschap 
• Taal/lezen op maat
• Rekenen op maat   

• Orientatie op wereld:
- kennisconstructie
- thematisch werken

• Cultuurprofielschool:
- kunst, cultuur, 

creatief
- creativiteit 

ontwikkelen 
• Natuurlijk leren
• Beweegwijs 

Didactisch Perspectief
(zelf)ontplooien van capaciteiten, leren leren, denken om te leren, didactiek
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Ontwerp IKC (sessies 5-6)
In de ontwerpsessies 5 en 6 zijn de kernpartners 0-12 jaar (onderwijs,  kinder -
opvang, peuterspeelzaal en bibliotheek) intensief gaan samenwerken. Twee
 managers van kinderopvang Nummereen, de directeur van BS het Palet en de
voorzitter van het College van Bestuur van Kempenkind, zijn in 2016 gezamenlijk
de scholing ‘IKC-management’ gaan volgen. Van hieruit is het Visiedocument  ‘IKC-
Hapert’ geschreven. Hierin worden ambities, doelen en projectinitiatieven beschre-
ven voor de periode 2016-2019 om planmatig samen te werken op weg naar het
IKC-Hapert. Onderliggend aan deze intentie tot een IKC liggen bestuurlijke
 kwesties en complexe organisatievraagstukken, zoals thema’s als samenwerken en
wel of niet zelfstandig blijven bestaan. In december 2016 heeft de Kinderopvang
‘Nummereen’ het personeel van de peuterspeelzaal overgenomen. Daarmee
 bestaat het IKC-Hapert nu uit twee kernpartners. In het beleidsplan 2017-2019 zijn
vervolginitiatieven gepland voor verdere samenwerking tussen school en Nummer-
een, zoals de doorstroom tussen school en opvang en het werken aan één pedago-
gisch ontwerp. 

MFA (Sessies 7-10)
In april 2015 heeft het team van BS het Palet innovatieve scholen bezocht om zich
te laten inspireren in onderwijsconcepten. Een jaar later, in april 2016, is het team
opnieuw in kleine groepen tien scholen gaan bezoeken, met de focus op de
 accommodatie en de relatie tussen onderwijsontwerp, een passende leeromgeving
en voorzieningen (sessie 7). Iedere groep heeft beeldimpressies van inspirerende
voorzieningen in relatie tot de eigen te bouwen MFA gemaakt en gepresenteerd.
Bij de beeldpresentaties waren álle MFA-kernpartners aanwezig (sessie 8) waar zij
met elkaar in gesprek gingen over accommodatie-criteria vanuit ieders perspectief.
In de vervolgbijeenkomst (sessie 9) met het schoolteam is er een koppeling ge-
maakt tussen het onderwijsconcept en de criteria voor de gewenste voorzieningen
in de MFA. Figuur 8.5 geeft hiervan een overzicht: in de binnen cirkels (rood en
geel) de onderwijsleeromgeving met aula, leerpleinen en units. Daar omheen MFA
gemeenschappelijke voorzieningen, waarvan school medegebruik wil maken, om
het onderwijs te verrijken.
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MFA: samen leren samen leven om de school 

Figuur 8.5: Ontwerp MFA - Accommoderen

In ontwerpsessie 10 heeft een ontmoeting plaatsgevonden met alle kernpartners.
Het doel van deze bijeenkomst was ‘Verbindend partnerschap in de MFA’. De twee
kernvragen voor deze bijeenkomst waren: Wat wil jij in de MFA vanuit je eigen
perspectief (achterban, doelgroep)? Waarin willen we samenwerken in verbindend
partnerschap? 

Tot slot …. het begin

Na het ontwerp van een onderwijsconcept, een visiedocument voor het IKC en een
beeld van gewenste MFA-voorzieningen voor 0-12 jarigen, kwam in december
2016 het startschot: de gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld ter
voorbereiding van een Europese aanbesteding voor de bouw. In januari 2017 is de
architect gestart met  ontwerpschetsen. Alle ketenpartners hebben - ieder vanuit
hun eigen achterban - zichzelf gepositioneerd en er zijn mooie initiatieven
 getoond in verbindend partnerschap en sociale cohesie voor de gemeenschap
 Hapert. Een mooie startbasis voor de bouw van een MFA. 

Voor mij was dit ontwerpend onderzoeksproces, samenwerkend op weg naar een
MFA,  een hele rijke leerervaring. Een onderzoeksproces begeleiden vanuit een
 holistisch perspectief, met de intentie om emanciperen en participeren te bevorde-

Aula

7-8

7-87-8
lp lp

lp lp
7-8



ren door alle belanghebbenden stem te geven is makkelijker gezegd dan gedaan.
Zo besef je dat je, vanuit het perspectief van onderwijs, niet weet wat belangen
zijn van andere kernpartners, zoals ouderen, jongeren, het kerkbestuur of cultu-
rele instellingen en dat iedere partner eigen MFA-initiatieven heeft. Daarnaast is
er een nauwe samenwerking tussen de kernpartners en de gemeente. Ik heb me in
mijn bescheiden rol steeds opnieuw gerealiseerd dat ik een outsider was en  uit -
eindelijk met name mandaat had in de ontwerprol voor het onderwijsconcept en
de MFA-voorzieningen en later ook in de samenwerking met de kernpartners 0-12
voor het IKC. Gaandeweg vroeg ik me ook af of we de stem van de leerlingen en
de ouders zelf voldoende ruimte hebben gegeven. Er heeft afstemming  plaats -
gevonden met de ouders in de medezeggenschapsraad, op de schoolconferentie
en ook de kinderraad van school is betrokken. Maar was dat informeren of  parti -
ciperen? Bij vervolgprojecten zal ik de rol van ouders en kinderen explicieter
 overwegen. 

Het proces van ontwerpend onderzoeken heb ik als heel waardevol ervaren.
 Cooperrider (et al, 2008) schrijft dat mensen met elkaar hun sociale werkelijkheid
construeren en dat het relationele web dat zij weven tijdens het waarderend
 onderzoeken, het meest duurzame, en hoewel onzichtbaar, de belangrijkste
 opbrengst is van een Appreciative-Inquirytraject. Dat heb ik zo ook ervaren. Door
open wederkerige dialogische processen draag je bij aan verbinding, inclusie en
evenwicht (Miller, 2010) en geef je met elkaar gestalte aan samenwerken in een
holistisch perspectief.
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9 A Brief Introduction to Social 
Capital and Social Network 
Theories
Naorah Lockhart

This chapter is meant to introduce teaching professionals to the concept of
interprofessional collaboration and to share two theoretical frameworks
that underpin practice. Reflection exercises are placed throughout the chap-
ter to encourage readers connect with the concepts. The chapter ends with
an activity that teachers and teacher educators are encouraged to use to and
share to help develop their identities as interprofessional collaborators.

Interprofessional collaboration has become an important way for both commu-
nity- and school-based professionals to leverage expertise and resources to serve
the needs of youth. Discourse on interprofessional collaboration occurs across pro-
fessional fields including community mental health (Mellin, Hunt, & Nichols, 2011),
social work (Bronstein, 2003), children’s’ services (Forbes, 2009), nursing (Rose,
2011), school mental health (Anderson-Butcher & Ashton, 2004), and public health
(Provan et al., 2003). Interprofessional collaboration can lead to knowledge and
resource sharing across systems (Bemak, 2000), expanded access to mental health
services in schools (Mellin & Weist, 2011; Burns et al., 1995), and new ways of con-
ceptualizing and solving problems (Mellin, 2009; D’Amour et al., 2005; Rappaport
et al., 2003; Bronstein, 2003). In interprofessional collaboration, professionals re-
main experts in their fields and at the same time become co-learners who create
new knowledge through their relationships (Sosa & McGrath, 2013).

Interprofessional Collaboration in The Netherlands

Increasingly in The Netherlands, teachers are viewed as central figures in the lives
of students. Recent policy changes such as Passend Onderwijs, adopted in 2014,
and Transitie Jeugdzorg, adopted in 2015, expect increased collaboration between
traditionally separate systems, such as education and child welfare. Together these
laws effectively integrate students with special needs into mainstream schools and
place more responsibilities on youth councils and school boards to support and as-
sist children and their families. These policies embrace the attitude ‘the current
practice of teacher education does not stop at the door of the classroom’ (Onder-
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wijsraad, 2013, p .27) and imply building new relationships between schools,
 communities, students, and their families.
Teachers are central to these new policies and are quickly becoming ‘front line’
professionals (Ekornes, 2015) – often the first to notice if a child needs special at-
tention, and who are in the position offer informed guidance to families. To fully
step into this role, teachers must broaden their skills and embrace a new concept
of professional identity that is flexible, open-minded, and ready to learn from and
with others (Hargreaves, 2000). This entails adopting collaborative attitude, where
teachers reach beyond their traditional roles to link to other professionals, family
members, and community services. Indeed, this is a transformative moment for
teachers in The Netherlands.

Challenges to Interprofessional Collaboration
This new role for teachers as interprofessional collaborators is not without chal-
lenges. Even though there are many benefits of interprofessional collaboration in
schools, not all collaborative efforts are successful. These challenges are well docu-
mented. ‘Turf wars’ can be a problem when professionals who have related train-
ing and similar roles may feel professionally encroached upon (Weist et al., 2012;
Waxman, Weist, & Benson, 1999). Collaboration takes up space and time, some-
thing that schools often lack – making it difficult to do the work of collaboration
(Schiele, Weist, Youngstrom, Stephan, & Lever, 2014; Weist et al., 2012). Mis-
matched goals between collaborators (Michael, Bernstein, Owens, Albright, &
Anderson-Butcher, 2014; Weist et al., 2012; Green et al., 2008; Weist & Paternite,
2006) or lack of collaboration experience (Splett, Colemann, Maras, Gibson, & Ball,
2011) can also be a problem. Finally, interpersonal dynamics between collaborators
can impede communication and hinder successful collaboration (D’Amour et al.,
2005). Indeed, both structural and process related forces can greatly impact the
success of interprofessional collaboration.

Although there is a strong call for interprofessional collaboration in schools, it is
often misunderstood in practice and has received little rigorous examination
(Mellin, 2009; Lemieux-Charles & McGuire, 2006; Trach, 2012). Indeed, interprofes-
sional collaboration is a difficult construct to describe, definitions are inconsistent,
and it lacks a consistent theoretical framework (Mellin & Weist, 2011, McIntosh,
Lyon, Carlson, Everette, & Loera, 2008). Bronstein (2003) points out that the results
of collaborative efforts are varied and can be influenced by how much (or little)
experience participants have had working interprofessionally. Likewise, the success
of a collaboration may be subject to an existing culture of collaboration
 (Hargreaves & O’Connor, 2017; Bronstein, 2003).
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Social Capital and Network Theories

To unpack its complexities and bridge the gap between concept and practice, some
researchers are exploring interprofessional collaboration through the lenses of so-
cial capital and network theories. Fundamentally, both theories are about relation-
ships, and how the characteristics of reciprocal trust and cooperation imbedded in
those relationships facilitate the exchange of resources, information, expertise,
and knowledge, and ultimately contribute to the support and achievement of
common goals (Putnam, 1995; Coleman, 1988; Prell, 2012). This occurs between
people, groups, institutions, and systems. School and community professionals who
share knowledge and resources will potentially cooperate, accomplish, and share
more than if they work in isolation (Mellin, 2009). Increasingly, education and
school mental health scholars are using social capital and network theories lenses
to study interprofessional collaboration (Leana & Pil, 2006; Daly, 2010; Forbes,
2011; Mellin & Weist, 2011; Holme & Rangel, 2012; Moolenaar, Sleegers & Daly,
2012; Mellin, Belknap, Brodie, & Sholes, 2015). This has sharpened the focus on
how the real work of collaboration happens within a human context. Both
theories can help to inform and guide teacher education and practice in The
Netherlands as teachers adapt to their new roles as networkers.

Social Capital Theory
Social capital theory provides a useful theory for to conceptualize the potential
relationship between schools and their communities (Warren, 2005). The theory is
primarily about relationships (Mellin & Weist, 2011) and has been described as the
‘glue’ holding relationships together (Forbes & McCartney, 2010). This occurs at
multiple levels – between individuals, between groups, between institutions, and
between systems. Much is written about the different forms and levels of social
capital (see Forbes & McCartney, 2010; Forbes, 2009; Nahapiet & Ghoshal,1998).
Most useful to interprofessional collaboration are the concepts of bonding,
bridging, and linking social capital; and the relational, cognitive, and structural
dimensions of social capital – and how these forms of social capital manifest at
micro, meso, and macro-levels. These dimensions can be described separately, yet
many of their features are interrelated.

Dimensions of social capital
Bonding, bridging, and linking social capital are the types of social capital formed
in day-to-day relationships (Forbes, 2009). Bonding social capital capital happens
between two people (or groups) that share a professional identity, such as teacher-
to-teacher relationships. Bridging social capiltal is between two people of different
professional backgrounds, such as a teacher-to-social worker relationship. Linking
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social capital happens between two people at different professional levels within
an institutional hierarchy, such as between a community psychologist and a school
principal. Linking social capital also occurs between teachers and family members.
Table 9.1 describes these different types of social capital: 

Bonding social capital:

Connections within a ‘siloed’ professional knowledge and practice base;
 relationships can be exclusive.

• Close connections between members of a homogenous group of people.
• Can promote exclusive professional identities and help develop role clarity.
• Can restrict knowledge and resource flow to other groups.
• Can reinforce professional ‘turf’ issues.
• Can also be a precursor to bridging social capital.

Example: Teachers collaborate with other teachers about a student with a
special need.

Reflection question: Do I practice, produce knowledge, share expertise, and
exchange knowledge in a way that is closed to my own professional group?
Do I exclude other professional groups?

Bridging social capital:

Connections are made across professional boundaries and the policies that
shape those professions; relationships can be inclusive

• Connections are made among heterogeneous groups of people.
• Can connect individuals and groups to new ways of thinking, ideas, and

resources.
• May include cross-training to help define roles and responsibilities. 
• Can help collaborators understand their mission within a larger context.
• Helps move information, knowledge, and expertise between disciplines.

Example: Teachers collaborate with other professionals, learning from and
with each other to exchange knowledge and expertise about a student who
with a special need. 
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Reflection question: Do I initiate and attempt to sustain strong networks of
practice and knowledge exchange in a way that bridges to other profes -
sionals working toward the same goal? Do I treat this as a ‘two-way street?’

Linking social capital:

Connections are made across professions at all levels of disciplinary and insti-
tutional hierarchy; relationships are built up and down systems of power

• Can help address group, institutional, and community-level power
inequalities

• Foster connections between people with differing levels of power and
resources

• Can complicate collaboration when goals conflict
• Can expose theory to practice gaps among professionals

Example: Teachers collaborate with multiple parties, including the family
and student, to forumulate a treatment plan for a student with special
needs.

Reflection question: Do I form relationships at all levels that include those
more or less professionally powerful than me? Are these relationships
appropriately reciprocal?

Table 9.1.: Types of social capital. Adapted from Forbes & McCartney, 2010; Forbes,
2011; Mellin & Weist, 2011.

Using a systems perspective helps to frame the interrelated and interactional levels
of social capital spanning from the individual/professional level to the policy and
governance level. Forbes and McCartney (2010) conceptualize these interacting
levels as a matrix with the different types of social capital on one axis, and the
different dimensions on the other. The micro level refers to the knowledge and
skills needed by an individual practitioner, as well as connections between the
individual and others: practitioners, teachers, and professionals. The meso level
refers to social interactions and connections made at the organizational level
between individuals to their practice, organizations, institutions, and professional
associations. Likewise, the macro level refers to social patterns at the policy,
socioeconomic, governance, and cultural level. Social capital can be seen as
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embedded and operating in these three levels. The micro and meso levels are most
relevant to the day-to-day functions of teachers. 
Complimenting this view are what Nahapiet and Ghoshal (1998) call the relational,
cognitive, and structural dimensions of social capital that illuminate concepts of
trust and obligation; shared norms and narratives; and the network as a whole.
The relational dimension can be understood as the personal relationships that
develop through interaction, including trust, respect, friendship, and influence.The
cognitive dimension is about shared meaning, language, codes, and narratives, or
common representations and interpretations.The structural dimension is about the
whole network including the impersonal associations between people (Nahapiet &
Ghoshal, 1998). Importantly, these dimensions are both embedded in and facilitate
the actionss of individuals, both personally and professionally.
Most professionals can relate to the bonding and bridging types of social capital.
Likewise, daily activities keep us busy at the micro and meso levels of interaction
and usually include more bonding and bridging activities. Yet, it can be useful to
take a ‘wide-lens’ view of social capital in your network and to help you think
about yourself as a collaborator. Figure 9.1 gives examples of the interplay of
these dimensions in the micro and meso levels. Professionals can use the figure to
locate themselves as a multidimensional collaborator and consider ways in which it
may be important to build relationships both within and across systems.

Figure 9.1. The dimensions of social capital. Adapted from Forbes, 2009; Forbes &
McCartney, 2010; Nahapiet & Ghoshal, 1998.
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Network Theory and Social Network Analysis
Network theory is about the patterns formed by relationships between individuals
within a certain context (Borgatti & Ofem, 2010). These patterns can be explored
through similarities between individuals such as location, membership to a group,
or personal characteristics; social relations such as who they are related to, friends
with, or work with; affective and cognitive mental relations; interactions such as
conversation, advice giving, helping, or harming; and flows such as information,
belief systems, or money (Borgatti & Ofem, 2010). Network is a term that describes
groups (of any size) of people linked together by some common attribute (Haines
et al., 2011; Kadushin 2012). These individuals are connected to one another
through relationships forming a social structure. This structure and each of the re-
lationships (or lack of relationships) can be examined and potentially quantified. In
a social network, individuals are not viewed in isolation, rather, they are viewed in
terms of their relationships (or lack of) with other actors (Borgatti & Ofem, 2010).
These relationships form paths of exchange were knowledge, resources, and infor-
mation, can flow (Borgatti & Ofem, 2010).
Social network analysis (SNA) is the companion analytical tool to social network
theory. Using SNA to examine interprofessional collaboration allows researchers to
measure the interdependent relationships between members of a network (Daly,
2010). Social network analysis is based on the view that relationships between
people and where they are positioned within a network are related to its overall
performance (Daly, 2010). As a methodology, SNA has been used in management
(Reagans & Zuckerman, 2001; Provan et al., 2003; Tanjasiri et al., 2007; Valente et
al., 2007), healthcare (Mundt et al., 2015), educational (Daly, 2010; Moolenaar,
2012; Moolenaar, Sleegers, & Daly, 2012) and task group research (Lockhart, 2017)
and presents a novel way understand the mechanisms of interprofessional collabo-
ration in education settings.

Network Terminology
Network theory and social network analysis (SNA) use a distinctive terminology
and set of tools that illuminate network structure within a collaboration
(Wasserman & Faust, 1994; Daly, 2010). For example, actors and ties are used to
describe the participants and relationships in a network, respectively, providing
formal definitions for human and structural properties (Wasserman & Faust, 1994).
Actors are interdependent and their ties (or lack of ties) are pathways (or not) for
information and resource exchange. Moreover, when modeled, these ties describe
opportunities and constraints for exchanges along pathways, and likely describe
lasting patterns (Wasserman & Faust, 1994; Borgatti & Ofem, 2010). In turn, actors
and ties become data points that can be quantified, and in some cases, compared
to outcomes.
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The language of social network theory enriches how social capital theory describes
relationships (Moody & Paxton, 2009). For example, density and centralization,
both social network terms that are measurable with SNA, can reveal if resources
and expertise within a network are flowing to their fullest potential, and whether
that information is clustered around certain collaborators more than others,
respectively (Prell, 2012). This flow of knowledge may then correlate with
theoretical constructs in social capital such as accountability, trust, cohesiveness,
and shared vision. Exploring who are isolates within a collaboration can help
identify which individuals are acting alone and reveal opportunties to make
connections in areas of disconnection (Daly, 2010). Reciprocity demonstrates
whether the relationshp between two actors is one- or two-sided (Wasserman &
Faust, 1994), and subgroups, or small groups formed within a larger network, can
show areas of innovation or possible exclusiveness within a group (Granovetter,
1973; Prell, 2012). There are many other relationships that can be identified using
SNA and to take a deeper look, readers are encouraged to read Social network
analysis: History, theory, and methodology by Christina Prell (2012) and Alan Daly’s
(2010) Social Network Theory and Educational Change. Collaborative groups that
aim to solve a problem using multiple perspectives may find this to be useful
information, and with this knowledge, can reflect, evaluate, and reorganize if
necessary (Lockhart, 2017).

Network Visualization.
Network visualization is a unique feature of social network analysis (SNA) that
makes it an especially useful tool to examine collaborative relationships. Results of
SNA are displayed as a diagram produced using specialized software such as
UCINET (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002). Usually, each actor is represented by
a point (or shape) connected by a line (or lack of one) to another point – repre-
senting a connection between the two (or more) individuals (Prell, 2012). Some
 diagrams include arrowheads at the end of each line, indicating a directional
 relationship, where one individual A may perceive a relationship with individual B,
but individual B may not reciprocate that relationships. In a reciprocal relationship,
an arrowhead will point to both individual A and individual B. No line between
two individuals indicates there is no relationship. For example, a teacher (individ-
ual A) may seek advice from a school psychologist (individual B) about a student
with a behavioral problem, but the psychologist, in turn, may not seek advice from
the teacher about the student. This demonstrates a one-way relationship between
the two professionals. In effect, these diagrams make the ‘invisible work visible’
(Cross & Parker, 2004, pag. 13) and illuminate patterns of relationships that may 
have previously been overlooked. See Figure 9.2 for an example of a network
 visualization.
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Figure 9.2: Scholarly relationships of an interdisciplinary research group

This map demonstrates vigorous activity between members representing four aca-
demic disciplines, however, upon closer inspection, most of the activity is occurring
within one discipline, and between two. This can indicate both bonding and bridg-
ing social capital, however, as a whole, the group appears to be mostly bonding. 

For a basic experience with network visualization, readers can complete the Map
Your Interprofessional ‘Ego Network’ activity at the end of the chapter. This can be
completed alone, but is designed as a group activity. 

Conclusion

This chapter was designed to introduce interprofessional collaboration as part of a
larger system of social capital and networking. These theories can help teachers
and teacher educators articulate their role as interprofessional collaborators, and
demonstrate how teaching practice relates to policy, such as Passend Onderwijs
and de nieuwe Jeugdwet. Taking a social capital and network perspective can help
educators make choices about who and how they are collaborating with other
professionals, and importantly, can help guide research and practice. 



Activity: Map Your Interprofessional ’Ego Network’
This activity (adapted from White, n.d.) is an introduction to social network
mapping and analysis through the experience of drawing your ego network.
Your ego network describes you as the center of your professional network
and your relationships with other professionals (Prell, 2012). This is a very
basic introduction to network visualization and may help you more fully
imagine yourself as a networked teacher. You can use this activity for your
own professional development, and as a classroom activity if you are a
teacher trainer. As you do this exercise, keep social capital theory in mind,
especially the types: bridging, bonding, and linking, as they can inform and
explain some of the relationships in your professional network.

Purpose of the activity
To explore social capital and network theories in relationship to interprofes-
sional collaboration; to examine and reflect on how you currently utilize
your network as a professional; and to consider ways in which you could
build new bonds, bridges, and links with professionals missing from your
network. 

Materials
Large blank drawing paper, at least two sheets per person
’Post-it’ notes 
Pencils and erasers
Markers and pens (multiple colors)

Steps
1. Think of the school you work in and imagine the day-to-day, week-to-

week, and month-to-month interactions you have with other
 professionals.

2. List all the people you can think of and write each of their names and
profession on an individual ‘post-it’ note. If you know their profession,
write it on the note as well. If your project involves working with groups
of people, you can use one note to represent the entire group. Your
 project likely involves people you work with directly and indirectly – list
as many as you can think of. Do not worry if you forget someone – you
may remember them throughout the exercise and can add them later.

3. Create a note that represents you, or the ‘ego’ and place it in the center
of your blank paper. 
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4. Begin placing the other notes in relationship to you. Notes closest to you
should represent people you interact with most often, such as daily.
Notes further away from you are professionals you interact with less
 frequently but are still important to your network.

5. Try and cluster the people in your network who have close relationships
with one another – such as administrators or those who teach at the
same grade-level. Keep moving the notes around until you have a good
sense of how each person/organization relates to you and to the other
notes. Don’t worry if you can’t arrange the clusters perfectly.

6. Once you have everything arranged, place a dot next to each note. 
7. With a pencil, draw a line connecting the dots to each of the people you

directly exchange knowledge with about the project. This can be in per-
son, through email, and/or over the phone. 

8. Next, repeat this process and draw connections between all the people
you have notes for, making your best guess as to how they share infor-
mation with each other. It’s easiest to do this by going through each per-
son one-by-one. You should now have a second set of lines. They will
likely be intersecting each other. 

9. Take another look at your network and make any necessary adjustments
and redraw the lines. Do not worry if your network appears sloppy – this
is just an exercise.

10. Once you are finished arranging and connecting with pencil lines, 
choose 3 different colored markers to draw in your lines:
a. First, using one color, draw over the pencil lines of relationships you

have with people in your same profession, such as teacher-to-teacher. 
b. Next use another color to draw lines between yourself and individuals

from a different profession, such as between a teacher and a coun-
selor.

c. Use a third color to draw lines between yourself and people who have a
hierarchical professional difference, such as someone who has more or
less power than you, such as between a teacher and a school principal.

d. Repeat this for all the members of your network as well, making your
best guess as to how they are connected to one another.

11. Take a moment to step back and look at your map. You have created
what is called your ‘ego network’. In this case, you’ve also mapped your
‘neighborhood network’ meaning, all of your connections, and all the
connections between your connections. What do you notice immediately
about your map? 
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12. Share your network map with a colleague. What do they see in your
 network? Note their observations and suggestions for your project in
 relation to your network.

Reflection questions:
1. Who are the important connections you see in your network? Although

this exercise did not use arrowheads to demonstrate the direction of the
relationship, ask yourself, are most of your relationships reciprocal? 

2. Are you working interprofessionally? What do you notice about the
training and expertise of the people in your network? Who is missing
from your collaboration? How would including their knowledge change
your collaboration?

3. Are there any instances where you are the only person connecting others
to each other? Would it make sense to connect them with others? How
would this change knowledge flow in your network?

4. Do you see evidence of the types of social capital in your network: bond-
ing, bridging, and linking? What role do trust and professional norms
play in your network? Is your work situated at the micro, meso, or even
macro level? You may not see all of these themes in your network map. 

5. How might you use this exercise with your students? Would it be useful
to them?
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10 Samenwerken met het werkveld:
waarom en hoe?

Linda van den Bergh

Vanuit Fontys Educatie wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met het
werkveld waarin opleiding en werkveld als gelijkwaardige partners samen-
werken aan de 4-O’s; opleiden, onderzoeken, ontwikkelen, ondernemen.
Deze vorm van samenwerken is essentieel in alle fasen van de professionele
ontwikkeling van een leraar: van de bacheloropleiding tot de masteroplei-
ding en de hele periode daartussen en/of daarna, oftewel voor een leven
lang leren door de leraar. In dit hoofdstuk wordt een onderzoek naar de
 behoeften van het werkveld wat betreft een leven lang leren en het samen-
werken met Fontys beschreven. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het brede werkveld: PO, VO , SO en MBO. Daarna
worden twee vormen van samenwerken beschreven als good practices van samen-
werken door opleiding en werkveld: het Partnerschap Opleiding in de School en
het Raak Pro project ‘De pedagogische professional voor het voetlicht’. Hiermee
wordt geïllustreerd dat er verschillende manieren waarop partnerschap tussen de
opleiding en het werkveld vorm krijgt mogelijk zijn, waarin er sprake is van een
win-winsituatie met het oog op het verder vergroten van de kwaliteit van het
 onderwijs. Deze beschrijvingen zijn vooral bedoeld als bron van inspiratie voor 
de lezer van dit boek in de hoop dat het een impuls geeft om het samenwerken
tussen opleiding en werkveld verder te ontwikkelen. 

Behoeftenonderzoek in het werkveld

Leraren dienen zich te ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam tot een
expert in lesgeven. Vanuit de instituten van Fontys Educatie willen opleiders graag
samenwerken met het werkveld. Goed onderwijs vereist immers samenwerken
(Van Swet, 2014). Opleiding en werkveld hebben als gemeenschappelijk doel om
de opleiding en professionalisering voor leraren zo goed mogelijk vorm te geven.
Hoe de samenwerking tussen de instituten en tussen Fontys en het werkveld 
nog beter vormgegeven kan worden, is in de periode oktober ’16 – januari ’17
 onderzocht door de Fontys projectgroep ‘Eén loket naar buiten’.
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Binnen het project ‘Eén loket naar buiten’ is de vraag verkend hoe de instituten
binnen het domein Fontys Educatie inhoudelijk en organisatorisch beter kunnen
aansluiten bij de behoeften van het werkveld, waardoor partnerschap ontstaat of
wordt versterkt. In dit onderzoek werd gezocht naar een gezamenlijk geformu-
leerde doelstelling rondom partnerschap. Zoals ook beschreven in de lectorale
rede van Van Swet (2014), draagt een gezamenlijk geformuleerde doelstelling in
sterke mate bij aan de kwaliteit van het samenwerken. In de projectgroep werden
vijf Fontysinstituten vertegenwoordigd, die alle lerarenopleidingen en/of educa-
tieve masters aanbieden. Om de vraag te beantwoorden zijn interviews gehouden
met medewerkers die verantwoordelijkheid hebben over professionalisering van
vijf PO-scholen, drie VO-scholen en vijf MBO-scholen. Dit waren bijvoorbeeld
 bestuurders, directeuren en coördinatoren. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd
met Raden van Advies van de opleidingen binnen het domein Educatie van Fontys. 

De vragen waar we op hoofdlijnen een antwoord op wilden krijgen, zijn:
1. Welke thema’s gaan in de nabije toekomst spelen binnen het Leven Lang

Leren?
2. Hoe kan het aanbod van Fontys Educatie verrijkt of verbeterd worden?
3. Hoe kan Fontys haar kwaliteit en toegevoegde waarde verder vergroten voor

haar partners?
4. Hoe kunnen we vanuit de instituten binnen Fontys Educatie meer als één

 partner naar het werkveld opereren?

Van elk interview is een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn per onderwijssector
onder elkaar gezet en in stappen samengevat en met elkaar verbonden. Hieronder
worden alleen de algemene conclusies gegeven die betrekking hebben op alle 
drie de onderwijssectoren. 

Conclusies behoeftepeiling 
Het werkveld wil graag duurzaam strategisch partnerschap met Fontys, waarin
echt met elkaar meegedacht wordt. Het benutten van elkaars expertise en het
werken aan gezamenlijke doelen, vanuit gedeelde ambities wordt als ideaal
 partnerschap gezien. Het werkveld wil geen aanbodgerichte benadering, maar
echt partnerschap. Het al bestaande partnerschap evenals het samen werken aan
onderzoeksprojecten worden als waardevol ervaren. Uitbreiding van de partner-
schappen die nu vooral gericht zijn op het samen opleiden van bachelor studen-
ten, is gewenst in de inductiefase en in de voortgezette professionalisering.

Het werkveld wil graag beter en proactief geïnformeerd worden over het totale
aanbod van Fontys Educatie. Het aanbod van Fontys is veelal onbekend, maar er 
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is wel veel interesse om hier meer van te weten. Het kennen van elkaars expertise
en het bewustzijn van de verschillen tussen je eigen expertise en die van een part-
ner is nodig om goed met elkaar te kunnen samenwerken (Van Waes, Van den
Bossche & Herrnes, 2016). Hierdoor weet je waarvoor je de ander kunt benaderen
en wat je zelf kunt bieden. Het is dus erg belangrijk dat de expertise van Fontys
vindbaar is en dat de informatie op een overzichtelijke manier gedeeld wordt. 

In het werkveld bleek veel behoefte aan één aanspreekpunt voor Fontys domein
educatie. Veel scholen hebben nu relaties met twee of drie verschillende  Fontys -
instituten. Voor het werkveld is het belangrijk dat er één contactpersoon is door
wie je snel wordt gelinkt naar de juiste expert binnen Fontys. Persoonlijk contact 
is hierin belangrijk. Enkele keren per jaar een gesprek met contactpersoon om
nieuwe ontwikkelingen en behoeften samen te bespreken wordt gewenst. Dit sluit
aan bij wat Van Swet (2014) beschrijft in haar lectorale rede over de benodigde
duidelijkheid over regie en lijnen en over het belang van een relatie waarin ge-
streefd wordt naar optimale afstemming en heldere communicatie.

Om de masteropleidingen van Fontys te verrijken wordt de behoefte aan een
 modulair, flexibel aanbod veel genoemd. Dit zou voor leraren de drempel kunnen
verlagen om een opleiding te gaan volgen, naast hun baan en privé leven. Ook is
het optimaal afstemmen van de opleiding op de werkzaamheden en/of rollen die
de leraar heeft in de school van belang. Als middel hiervoor wordt meer inzet van
ICT en afstandsleren genoemd.
Er wordt gevraagd om meer verbinding tussen de opleiding en de praktijk, zodat
de opleiding meer impact heeft op de werkplek. Dit kan tevens helpen om de
 masteropgeleide leraar meer de positie van ‘change agent’ te geven binnen de
 organisatie. Om de voortgezette professionalisering te verrijken kan Fontys veel
meer samen met hun partners verkennen welke vragen er leven binnen scholen en
besturen. Er kan praktisch en kleinschalig samengewerkt worden, bijvoorbeeld via
onderzoeksprojecten. Dit is een manier om elkaar te leren kennen, om vertrouwen
te ontwikkelen en om elkaars taal te leren spreken (zie bijvoorbeeld ook Hoofd-
stuk 4 van Haasen e.a. en Smulders & Van Swet, 2016). 

Zoals reeds benoemd is de hoofdconclusie van dit onderzoek dat het werkveld
graag duurzaam partnerschap met Fontys wil, waarin gewerkt wordt aan geza-
menlijke doelen, vanuit gedeelde ambities. Een van de voorbeelden van dit type
samenwerking tussen de opleiding en het werkveld is het Partnerschap Opleiden
in de School. Dit partnerschap wordt in de volgende paragraaf beschreven.
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Het Partnerschap Opleiden in de School

Het Partnerschap Opleiden in de School (POS) is in 2001 in de regio ’s-Hertogen-
bosch ontstaan op initiatief van enkele scholen in het werkveld met de, toen nog
zelfstandige, pabo. Aanvankelijk wilden scholen nauwer met de pabo  samen -
werken om de stage voor de studenten verder te verbeteren. Later volgden twee
projecten waardoor het POS zowel in omvang als inhoudelijk verder gegroeid is;
‘Opleiden in de School’ (2001) en de ‘Academische basisschool’ (2006). De visie
voor opleiden in de school die door het werkveld en de opleiding samen is ontwik-
keld, richt zich nog steeds op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
 opleiden van nieuwe en zittende leerkrachten.

In de jaren die volgden is een fusie van pabo’s tot stand gekomen. Toen in 2012
Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) werd opgericht, vond een  samen -
voeging plaats van de pabo’s in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Veghel en
Venlo. Alleen in regio ’s-Hertogenbosch was sprake van een erkende opleidings-
school, die zonder aanvullende aanvraag en accreditatie uitgebreid zou kunnen
worden naar de andere regio’s. Hierdoor kwamen er ook uit de andere regio’s
stichtingen voor primair onderwijs die zich bij het partnerschap wilden aansluiten.
Het Partnerschap Opleiden in de School bestaat op dit moment uit ongeveer 60
scholen uit de regio’s ’s-Hertogenbosch, Veghel, Tilburg en Eindhoven. Het Partner-
schap Academische Opleidingsschool bestaat uit ongeveer 25 scholen.

Doelen en activiteiten 

Binnen het POS zijn drie hoofddoelen: samen opleiden, samen professionaliseren
en samen onderzoeken. Om ieder doel te bereiken, worden verschillende activitei-
ten ondernomen.

Samen opleiden
Samen opleiden betekent een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de oplei-
ding en het werkveld voor het opleiden van toekomstige leraren; de studenten in
de bachelorfase. Het samen opleiden vindt vooral plaats in het werkplekleren.
Werkplekleren is het gebruiken van de (toekomstige) werkomgeving als leeromge-
ving voor studenten. De kwaliteit van het werkplekleren wordt bepaald door de
kwaliteit van de leeromgeving, de opdrachten en de begeleiding en de condities
voor onderzoek in de school. De studieloopbaanbegeleider van de pabo en de
 basisschoolcoach van de school of het bestuur vormen samen het belangrijkste
aanspreekpunt voor de student en voor collega’s in de school en in de pabo.
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Dit alles gebeurt vanuit een gezamenlijke visie, kwaliteitsstandaarden en ge-
maakte afspraken over hoe er samengewerkt wordt binnen het POS. Documenten
waarin dit is vastgelegd worden meestal ontwikkeld door projectgroepen waarin
het werkveld en de opleiding samenwerken en vervolgens bekeken en eventueel
vastgesteld door de stuurgroep. Alle documenten zijn te vinden op de website van
het partnerschap: www.partnerschapopleidenindeschool.nl. 

Samen (verder) professionaliseren
Dit tweede domein gaat over de begeleiding van startende leraren tijdens de
 eerste drie jaren van hun werkzame leven, de zogenaamde inductiefase,  waar -
onder ook de startende leraren die niet direct een aanstelling hebben en/of bij
 diverse besturen in de invalpoules werken. Hiervoor is door een projectgroep met
professionals van de opleiding en uit het werkveld een leernetwerk ontwikkeld,
een  beschrijving van een bekwaamheidsdossier en een assessment instrument. Er is
een groep van assessoren opgeleid, die zowel op de pabo als in het werkveld as-
sessments kunnen afnemen. Daarnaast gaat het om het stimuleren van de profes-
sionele ontwikkeling van alle leraren, zowel door middel van (master)opleidingen,
als ook door middel van het leren op de werkplek. Hiervoor worden onder andere
aparte (pre-)mastertrajecten aangeboden en leraren uit de scholen worden uitge-
nodigd bij bijeenkomsten op de pabo.

Samen onderzoeken
In het POS wordt onderzoek zodanig ingericht dat het opleiden van leraren hand
in hand gaat met schoolontwikkeling. Hiervoor worden twee functies van onder-
zoek onderscheiden; de feedbackfunctie van onderzoek (onderzoeksresultaten
 gebruiken om meer onderbouwde keuzes te maken) en de dialoogfunctie van
 onderzoek (het proces van onderzoek doen benutten om reflectieve dialoog tus-
sen leraren en de onderzoekende houding te stimuleren). Dit is door Ros en Ros en
Keuvelaar - van den Bergh (2015; 2017) beschreven in de katernen van de kwali-
teitsreeks Opleidingsscholen. Studenten in de afstudeerfase spelen een belangrijke
rol bij het onderzoek in de (academische) opleidingsscholen. Zij doen, samen met
een aantal leraren, onderzoek naar een schoolontwikkelingsthema, dat gekozen is
door de school. De groep van één of twee studenten en leraren wordt de onder-
zoeksgroep genoemd. De gehele onderzoeksgroep wordt uitgenodigd voor de
 onderzoeksbijeenkomsten die op de opleiding verzorgd worden. De docenten
geven mondelinge en schriftelijke feedback op de stukken, zowel gericht op de
onderzoekstechnische aspecten als op de inhoud richting schoolontwikkeling.
Door deze constructie draagt het onderzoek van de student niet alleen bij aan zijn
of haar ontwikkeling tot een startbekwame leraar, maar ook aan  professionali -
sering van zittende leraren en aan schoolontwikkeling. In termen van boundary
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crossing is het onderzoeksverslag dat de student schrijft, een belangrijk boundary
object. Hierin wordt het proces dat plaatsvindt binnen de context en op vraag van
de school beschreven volgens de criteria die de opleiding hiervoor opstelt. Het ver-
slag vormt het object waarover opleiding en werkveld concreet met elkaar in ge-
sprek gaan, waardoor het een brugfunctie vervult bij het overgaan van de
grenzen van de school en die van de opleiding (Akkerman & Bakker, 2011; Van
Swet, 2014). 

Om de kwaliteit van het opleiden in de school te monitoren en verbeteren, zijn
binnen het POS drie instrumenten ontworpen: de ‘Ontwikkelscan Opleiden in de
School’, de ‘Ontwikkelscan onderzoekscultuur’ en het ‘Instrument Bestuurlijke Be-
trokkenheid’. Deze instrumenten zorgen voor helderheid over de doelen die er
met elkaar gesteld zijn en het maakt het gemeenschappelijke kader duidelijk. Van
iedere school en bestuurder die aangesloten is bij het Partnerschap wordt ver-
wacht dat zij jaarlijks de voor hen relevante instrumenten benutten als onderleg-
ger voor de dialoog over de kwaliteit van het opleiden in de school en/of de
onderzoekscultuur. De conclusies van deze dialoog vormen de input voor de PDCA-
cyclus van het komende jaar. Deze scans zijn tevens input voor de kritische reflec-
tie ten behoeve van kwaliteitsverbetering en accreditatie.

Voor de ontwikkeling van instrumenten en voor onderzoek naar de processen die
van belang zijn voor het samenwerken, voor het opleiden van leraren en voor de
ontwikkeling in de scholen, worden door het POS regelmatig onderzoeksprojecten
aangevraagd. In deze onderzoeksprojecten wordt de samenwerking verder ver-
diept op een bepaald thema en hierin wordt een relatie aangegaan met andere
kennisinstellingen en werkveldpartners. Dit kan bijvoorbeeld in Raak Pro projecten. 

Het Raak Pro project ‘De pedagogische professional voor 
het voetlicht’

Dit Raak Pro project is een ander voorbeeld van een good practice van samenwer-
king tussen opleiding en het werkveld en tevens een voorbeeld van samenwer-
kend leren door leraren in een school. 

RAAK staat voor: Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie. Met RAAK-
PRO projecten wordt het versterken van praktijkgericht onderzoek aan hogescho-
len in samenwerking met de beroepspraktijk en andere kennisinstellingen beoogd.
De aanvraag voor het vierjarige onderzoeksproject is ontstaan uit samenwerking
tussen een samenwerkingsverband in het primair onderwijs, een school voor clus-
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ter 2 onderwijs en een hogeschool. Samen hebben zij een andere hogeschool en
een universiteit betrokken bij het schrijven van de aanvraag voor het project. Het
doel van het project was het opdoen van kennis en ervaring met betrekking tot
het versterken van de pedagogische sensitiviteit van leraren, met het oog op de
ontwikkeling van de sociale en communicatieve competenties van leerlingen.
Daarnaast waren het professioneel leren met en van elkaar en het versterken van
een onderzoekende houding bij de leraren belangrijke doelen. Het project be-
stond uit twee fasen: fase 1 en fase 2 werden uitgevoerd door een onderzoeks-
groep waarin medewerkers van alle deelnemende partners met elkaar samen
werkten. 

Fase 1
In fase 1 van het project zijn dertien deelprojecten uitgevoerd binnen verschil-
lende scholen. Elk deelproject werd geleid door een onderzoekende leraar van
een school. Deze leraar bezocht intervisieavonden met het onderzoeksteam en
voerde zelf een interventie uit met een groepje van drie of vier collega’s. De inter-
ventie richtte zich op het vergroten van de pedagogische sensitiviteit van de colle-
ga’s. Dit werd gedaan door samen te reflecteren op zelf gemaakte video-opnames
of op beschrijvingen van situaties die zich hadden voorgedaan in de klas. Het leren
met en van elkaar wordt erg waardevol gevonden door de leraren, evenals het be-
wust stilstaan bij het eigen pedagogisch handelen en de eigen opvattingen. Een
belangrijk aandachtspunt blijkt het vasthouden van opbrengsten en de manier van
leren met elkaar. In de waan van alledag blijken nieuwe inzichten en vaardighe-
den snel weer vergeten te worden. Het leren van en met elkaar gebeurt spontaan
minder dan eigenlijk gewenst is door de leraren. Een quote uit de evaluaties illus-
treert dit:

Het is moeilijk om scherp en alert te blijven en om goede, inhoudelijke ge-
sprekken met elkaar te blijven voeren. Andere zaken nemen weer de aan-
dacht. Oude patronen keren terug. Een vervolg met betere inbedding in de
school zou goed zijn. Fase 1 is afgesloten in december 2014.

Fase 2
In fase 2 bouwden we voort op de ervaringen en resultaten van fase 1. Op basis
van de analyses en ervaringen hebben we geconcludeerd dat we in fase 2 drie
zaken anders moesten aanpakken:
• De schoolleiders moeten nauwer betrokken worden bij het professionaliserings-

traject met als doel inbedding en borging van de manier van werken en inhou-
den die aangeleerd worden.

• De coachende leraar heeft meer begeleiding nodig om de coachende rol goed
te kunnen vervullen.
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• De relatie tussen de pedagogische sensitiviteit van de leraar en de competentie-
ontwikkeling van de leerlingen moet explicieter besproken  worden met de deel-
nemende leraren.

Na een periode van voorbereiding door het onderzoeksteam, startten er in
 september 2015, twee met elkaar samenhangende professionaliseringstrajecten:
 Pedagogische Sensitiviteit en het Train-de-Trainertraject. In beide trajecten werden
vier plenaire bijeenkomsten afgewisseld met vier intervisiebijeenkomsten op de
eigen school, zie figuur 10.1. 

Figuur 10.1: schematische weergave van de organisatie van de professionalise-
ringstrajecten

Er waren plenaire bijeenkomsten om te komen tot een gemeenschappelijke taal
en doelstelling (Smulders & Van Swet, 2016; Van Swet, 2014) en om ruimte te
 bieden voor uitwisseling tussen de deelnemers. Hier werden recente, relevante
theorieën over pedagogische sensitiviteit in relatie tot het versterken van sociale
en communicatieve competenties van leerlingen besproken. De theorie werd
steeds verduidelijkt en concreet gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden en
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verwerkt door het uitvoeren van actieve werkvormen. Voor elke intervisiebijeen-
komst maakten leraren een video-opname van zichzelf in een lessituatie. Deze
 opnames werden ingebracht in de intervisiegroep. Deze kleine groepjes waren
door de leraren zelf samengesteld en er waren meerdere bijeenkomsten, afgewis-
seld met de plenaire bijeenkomsten omdat de leraren zo tijd hadden om te ont-
dekken wat de intervisie inhield, om onderling vertrouwen te ontwikkelen en om
uit te vinden wat er van hen verwacht werd (Wilcox, 1994).

Het Train–de-Trainertraject was bedoeld voor onderwijsprofessionals die zich
 verder wilden verdiepen in het coachen van collega’s; de coachende leraren. De
deelnemers van dit traject leerden hun collega’s te coachen tijdens de  intervisie -
bijeenkomsten. In de professionaliseringsbijeenkomsten van het  traject is veel
aandacht besteed aan het leren voeren van een kritisch-reflexieve dialoog (De
Keijzer, Van Rooijen, & Vogel, 2015). Centraal hierbij staat het (durven) onderzoe-
ken van eigen opvattingen en het experimenteren daarmee. Met deze gespreks-
vorm wordt geprobeerd om een veilige sfeer te creëren voor alle deelnemers en
om via het stellen van vragen te komen tot meer diepgang in de dialoog. In de
 intervisiebijeenkomsten werd deze dialoog, onder supervisie van een lerarenoplei-
der, gevoerd. In totaal deden deelnemers van zeven scholen mee. Per school werd
door drie of vier deelnemende leraren en een coachende leraar een PLG gevormd.

Stappen van een kritisch reflexief gesprek over pedagogisch handelen
In een kritisch reflexieve dialoog worden onderliggende opvattingen
 verhelderd en op hun waarde onderzocht. Kritische (zelf-)reflecties worden
besproken om samen te bepalen wat het juiste is om te doen. Expliciet voor
een kritische dialoog is het durven erkennen van ambiguïteit, onhandigheid
of verrassing, zodat  verschillen en spanningen tussen leraren zichtbaar en
gezamenlijk onderzocht worden, in plaats van vermeden of over het hoofd
gezien. Een van de voorwaarden voor het slagen van een kritisch-reflexieve
dialoog is dat de deelnemers de ander goed begrijpen en zich kunnen
 verplaatsen in de belevingswereld van de ander.

Stap 1: Kiezen van het thema - 10 minuten
Deelnemers brengen een thema gerelateerd aan pedagogisch handelen in
door de volgende vraag te beantwoorden en te delen: Wat houdt jou als
 leraar bezig wat betreft jouw pedagogisch handelen? 
De groep kiest over welk thema in gesprek gegaan wordt. 
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Stap 2: Verkennen van elkaars opvattingen - 15 minuten 
Iedere deelnemer geeft antwoord op de vraag: Hoe zou ik (pedagogisch)
handelen in deze situatie en wat zijn daarin mijn beweegredenen?
Gedurende deze verkenning noteren de deelnemers welke opvattingen met
betrekking tot pedagogisch handelen zij horen. 

Stap 3: In gesprek over elkaars opvattingen - 30 minuten 
De notities uit stap 2 worden opgehangen. Men loopt er langs en noteert
voor zichzelf vragen. De deelnemers gaan daarna in gesprek over de opvat-
tingen, standpunten en ideeën, etc. Zij doen dit door meerdere keren de-
zelfde vraag te stellen beginnende bij WAT, WAAROM, WAARTOE en HOE.

Stap 4: Terug naar het thema - 20 minuten 
Nadat alle opvattingen gehoord en bevraagd zijn, wordt de relatie gelegd
met het thema uit stap 1. De volgende vragen worden besproken: Wat heb
ik ontdekt na het gesprek over elkaars opvattingen? Wat is de betekenis van
de ontdekking ten aanzien van mijn opvatting? Wat betekent dat voor mijn
pedagogisch handelen? 

Stap 5 Reflectie op de kritisch reflexieve dialoog - 10 minuten 
Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de kritisch reflexieve dialoog.
De volgende vragen staan daarbij centraal: Wat heeft dit gesprek aan het
licht gebracht? Welke onderwerpen willen we meenemen naar het volgende
gesprek? Welke vragen zijn de moeite waard voor nader onderzoek? Welke
vragen bij de stappen zijn behulpzaam en welke vragen wil je toevoegen?
(De Keijzer, Van Rooijen, & Vogel, 2015). 

Ervaringen van leraren 
Na afloop van de professionaliseringstrajecten is een groepsinterview gehouden
met iedere PLG waarin gevraagd is naar de ontwikkeling van hun pedagogische
sensitiviteit en er is gevraagd naar de ervaringen met de manier van leren van en
met elkaar in de PLG. Uit de interviews blijkt dat leraren vooral zijn gegroeid in
het samen leren met collega’s. Er komt meer acceptatie voor elkaars opvattingen.
Door de gespreksmethodiek ‘de kritisch-reflexieve dialoog’ oordelen de leraren
niet, maar men onderzoekt. Er ontstaat meer inzicht in - en begrip voor-  de situa-
ties, problematiek, leerlingen en groepsdynamiek bij collega’s. Bij het kritisch-re-
flexief gesprek wordi vooral doorgevraagd naar opvattingen en overtuigingen die
achter concrete uitspraken of gedrag spelen. In het begin vonden veel leraren het
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moeilijk tot deze diepere laag te komen. De coachende leraren die in het train-de-
trainertraject hadden geleerd om te blijven doorvragen ervaren dit in het begin
van het traject soms als kunstmatig en ongemakkelijk. Na enkele keren verloopt
dit gemakkelijker en de leraren ervaren de waarde van deze manier van het voe-
ren van intervisie. Ook de deelnemende leraren moeten wennen aan de manier
van het met elkaar in gesprek zijn:

In het begin was het heel moeilijk met die vragen…  waar nou precies
 antwoord op werd verwacht. Ik was soms heel gefrustreerd als er steeds
maar doorgevraagd werd. Dan dacht ik: maar wat wil je nou… welke kant
moet ik heen? Maar toch is het wel goed dat je op die manier met elkaar in
gesprek gaat. Want je hebt het continu over de leerlingen, over voorvallen.
Maar dan blijf je heel erg aan die oppervlakte zitten. Nu gingen we daar
veel dieper op in. Dat soort gesprekken hebben we eigenlijk weinig anders.
Je bent vaak heel praktisch bezig. Je krijgt altijd wel een tip over hoe iets
volgende keer anders kan, maar nu ging je er veel meer op in.

Ik merk het ook naar collega’s toe. Soms voer ik ineens een soort  onder -
zoekende gesprekken, als ze met een dilemma zitten ofzo. Ik merk dat ik
daar wel heel erg ben gaan zoeken van: Wat is er precies? Wat vind je nou
precies? in plaats van dat ik er van uitga dat diegene hetzelfde bedoelt 
als ik denk.

Adviezen van leraren 
In de afsluitende interviews met de coachende leraren en de deelnemende leraren
is gevraagd naar de adviezen die zij hun schoolleider of MT zouden willen geven
om hetgeen zij hebben geleerd in de professionalisering in de school te borgen.
Het belangrijkste advies dat de leraren geven is: plan momenten voor intervisie in
en geef het prioriteit. Houd hierbij rekening met praktische, organisatorische din-
gen zoals de werkdagen van parttimers. Een leraar geeft aan:

Er is volgens mij maar één kans van slagen voor de intervisie: het moet
 ingepland worden in het jaarplan. Als het niet in het jaarplan komt, is het
kansloos.

Verder geven de leraren aan de ze het liefst zouden willen dat het hele team be-
trokken wordt. Verschillende groepjes geven aan dat zij voorkeur zouden hebben
voor intervisiegroepen per bouw, zodat alle leraren in de bouw elkaars leerlingen
leren kennen. Op deze manier zou de intervisie kunnen bijdragen aan een meer
gelijke aanpak en betere doorgaande lijn binnen de school.
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De coachende leraren wilden in hun nieuw verworven rol allemaal ook andere col-
lega’s gaan coachen op het gebied van pedagogische sensitiviteit door middel van
intervisie. Enkele deelnemende leraren zouden in het komende schooljaar ook
graag de rol van coach op zich willen nemen. Hierbij zou de opgeleide coach de
supervisor kunnen zijn, totdat de gesprekken naar wens verlopen. Tenslotte geven
de leraren het advies om niet met teveel ontwikkelingen tegelijk aan de slag te
gaan. Het kost een tijd van oefenen en inslijpen om iets echt goed te ontwikkelen.
Daarnaast is er veel dialoog nodig om hetzelfde onder bepaalde begrippen te
gaan – en blijven- verstaan (zie ook Smulders & Van Swet, 2016). 

Samenvatting en afsluiting

In dit hoofdstuk stond het samenwerken door educatieve opleidingen met het
werkveld centraal. Uit een onderzoek naar de behoeften van het werkveld wat be-
treft het samenwerken met Fontys blijkt dat het werkveld graag duurzaam part-
nerschap wil, waarin echt met elkaar meegedacht wordt, waarin elkaars expertise
benut wordt en waarin gewerkt wordt aan gezamenlijke doelen, vanuit gedeelde
ambities. Twee good practices van dit type partnerschap zijn beschreven; het Part-
nerschap Opleiden in de School en een gezamenlijk onderzoeksproject: het Raak
Pro project ‘De pedagogische professional voor het voetlicht’. Beide good practices
laten zien dat het belangrijk is dat er een gezamenlijk taal ontwikkeld wordt, dat
je elkaars praktijken en expertise leert kennen en benut en dat communicatie
hierin erg belangrijk is. Het is cruciaal  dat iemand de regie neemt, de doelen be-
waakt en het kader steeds helder kan verwoorden. Binnen deze structuur is ruimte
voor ontwikkeling vanuit de leraren en scholen zelf van groot belang, zodat zij ei-
genaarschap ervaren en dat de ontwikkelingen daadwerkelijk van betekenis zijn
voor de eigen praktijk. Dit type partnerschap ontstaat niet vanzelf, maar het kan
ontzettend veel opleveren voor de ontwikkeling van (toekomstige) leraren en de
kwaliteit van het onderwijs. 
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11 Verschil moet er niet zijn, 
dat moet je maken!
De rol van de gemeente in het professioneel samenwerken met de
omgeving aan ontwikkelingskansen van kinderen

Ellen den Arend

Tilburg brengt je verder
We werken aan talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren, zodat ze
opgroeien tot burgers die er bij horen en meedoen in de maatschappij
waarin zij leven. Goed onderwijs vormt de sleutel tot ontplooiing, duurzaam
werk en sociaal welzijn. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
iedereen die bij het kind en de jongere betrokken is om alert in te spelen op
veranderende omstandigheden. In Tilburg zorgen we ervoor dat opvang en
onderwijs én de segmenten van onderwijs op elkaar aansluiten en dat door-
lopende leer- en ontwikkellijnen concreet vorm worden gegeven. In beteke-
nisvolle verbinding leren we van en met elkaar en benutten we onze
diversiteit aan kennis en expertise. 

(Tilburgse Educatieve Agenda 2015-2018, pag. 11)

Ieder kind verdient een gelijke kans

Er is een wettelijke overlegverplichting van kinderopvang, onderwijs en gemeente
om tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs en jeugdbeleid
(Jeugdwet; wet primair onderwijs; www.wetten.overheid.nl). Of ze willen of niet,
kinderopvang, onderwijs en gemeente moeten daarom samenwerken. Vanuit het
perspectief van de gemeente is dat in ieder geval een zegen. Er is in Tilburg geluk-
kig geen sprake van ‘moeten’ samenwerken. Als volwaardig partners maar ieder
ook met autonome verantwoordelijkheid hebben we elkaar nodig om complexe
problemen het hoofd te bieden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle kinde-
ren en jongeren die opgroeien in Tilburg er bij horen en meedoen. 

Waarom werken aan ontwikkelingskansen?

We doen dat op onze manier. Kinderopvang en basisscholen maken integrale
 locatieplannen. De basis voor een integraal locatieplan ligt in een gedegen analyse
van de doelgroep en de wijk met ondersteuning van specialisten of vanuit het
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 stedelijk netwerk op de domeinen cultuur(educatie), bewegen, techniek, gezond-
heid,  natuur en milieu(educatie) en financiële zelfredzaamheid. Deze gedeelde en
gedragen inhoudelijke analyse per wijk wordt leidend. In het integraal locatieplan
hebben de professionals verschillende invalshoeken aan elkaar verbonden, waar-
onder het schoolplan, de plannen vanuit de kinderopvang, de kansen vanuit de fy-
sieke omgeving van de wijk, de samenstelling van de wijk en de mogelijkheden
van  aanvullend gemeentelijk beleid. Het integraal locatieplan omschrijft concreet
wat op de desbetreffende locatie of wijk nodig is om vanuit een doorgaande lijn
brede talentontwikkeling mogelijk te maken.  

Gelijke kansen

De plannen omvatten ook sluitende afspraken met samenwerkingspartners vanuit
de Tilburgse Toegang op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inko-
men. Primair onderwijs en kinderopvanginstellingen werken met deze plannen
wijkgericht en stichtingoverstijgend.
Ook de aanstaande harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang biedt
 kansen in de samenwerking. Met de komst van deze wet vervalt het onderscheid
tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Er is dan nog maar één peutervoor-
ziening waar alle kinderen naartoe kunnen, ongeacht de achtergrond of thuissitu-
atie van de ouders. En daar willen we in investeren, want geen land biedt zo’n
versnipperde opvoedomgeving als Nederland blijkt uit onderzoek van het statis-
tisch bureau van de Europese Unie:

Nederlandse kinderen komen, meer dan hun leeftijdgenoten in andere
 Europese landen, in aanraking met verschillende opvoeders. Dit zijn naast de
ouders met name de kinderopvang of peuterspeelzaal en opa’s en oma’s.
Geen land biedt kinderen zo’n versnipperde opvoedomgeving als ons land.
Positief is dat Nederland de meeste kinderen bereikt in de schoolgaande
 leeftijd met formele opvang. Maar daar moet wel bij worden aangetekend
dat Nederlandse kinderen gemiddeld maar een paar uur per week gebruik-
maken van opvangarrangementen. In andere landen, zoals de Scandinavi-
sche landen, is het bereik gemiddeld lager, maar maken kinderen wel bijna
fulltime gebruik van naschoolse opvang.

Eurostat (2015)

Een andere belangrijke notie is dat het hoge bereik ook geldt voor de voor-
schoolse periode. Het verschil zit in het gebruik tussen hoge en lage inkomens én
het feit dat het aantal uren dat kinderen naar een kinderdagverblijf of peuter-



1 Basisschool vijfhoeven sportiefste basisschool 2017, Tilburg University beste algemene universiteit,
Avans beste grote hogeschool. 
Zie https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=basisschool+vijfhoeven+2017&spf=1499603420486
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speelzaal gaan, fors lager ligt dan in ons omringende landen (SER, 2016). 
Vanuit een Tilburgs kwaliteitskader dat samen met kinderopvang tot stand is
 gekomen en vooral inzet op doorgaande leerlijnen, opbrengstgericht werken, 
inzet van HBO-coaches en voldoende aandacht voor ouderbetrokkenheid gaan we
er  vanuit een stevig fundament te leggen waarmee alle kinderen gelijke kansen
 krijgen.

Wat is de rol van de gemeente? 

Tilburg is een onderwijsstad, dat zit in onze wortels. Er zijn hier hele goede onder-
wijsinstellingen1 en we hebben het voorrecht een aanbod te kunnen doen van
 kinderopvang tot en met universiteit. Dat moeten we niet alleen behouden, maar
ook versterken. En daarom moet je als gemeente meehelpen bij een goed onder-
wijsklimaat en dat - daar waar nodig - verbinden aan zorg, aanpak van armoede
of bijvoorbeeld voorkomen van kindermishandeling. Het gaat verder dan zorgen
voor geld. We faciliteren, ondersteunen, zorgen dat instellingen op een goede ma-
nier met elkaar in gesprek zijn. We lobbyen tegen overbodige regels. En het helpt
als je ingewikkeld bestuurlijk gedoe terug kan brengen tot de kern.
Ook de aansluiting van een opleiding op de arbeidsmarkt is belangrijk. Maar niet
het állerbelangrijkste. Als een kind ervan droomt om bijvoorbeeld filosoof of ster-
renkundige te worden: gewoon doen. Het zit ‘m er niet in dat we opleiden voor
de arbeidsmarkt van nu. Die wereld verandert toch wel weer. Het gaat om inspire-
ren en kinderen voorbereiden op de wijde wereld. 

De ontwikkeling naar Integrale Kindcentra

Als we ieder kind de kans willen geven zijn of haar talent te ontwikkelen, dan 
moet je samenwerken. Uit een survey vanuit het lectoraat (Lectoraat Leerkracht in
 Samenwerken 2014; 2015) blijkt dat leerkrachten met een groot aantal partners
 samen werken: gemiddeld 9 partners als alleen gekeken wordt naar interdiscipli-
nair samenwerken; gemiddeld ruim 13 partners als er breder wordt gekeken naar
 samenwerken met externe partners, waaronder ook leerkrachten van andere
 scholen. Een kindcentrum ondersteunt leerkrachten in die samenwerking: het
 kindcentrum maakt het gemakkelijker professionals flexibel in te zetten waardoor

https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/de-vijf-hoeven-is-de-sportiefste-basisschool-van-nederland-2017.html
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hun professionaliteit ten volle tot wasdom komt. Een pedagogisch medewerker
van het kinderdagverblijf wordt ook in een kleuterklas ingezet waardoor de leer-
kracht meer tijd heeft voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. De veran-
dering zit er het meest in dat binnen een kindcentrum we niet alleen kinderen de
kans willen geven hun talenten te ontwikkelen, maar dat dat ook geldt voor de
professionals. 



1 Voor de onderbouwing van de informatie betreffende de Master EN verwijzen we naar de Onder-
wijs- en Examenregeling 2017-2018: de OER Master EN 2017-2018. Hierin wordt het beroepsbeeld
beschreven (par. 2.3) en zijn onder meer het Handboek Toetsing en het Handboek Werkplekleren als
bijlage opgenomen.
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12 De masteropleiding Educational
Needs in de samenleving1

De triade als leidraad

Jacqueline van Swet in samenwerking met de leden van de kenniskring

In de verschillende hoofdstukken in dit boek is benadrukt dat leraren hun
werk niet alléen doen: zij werken in een context, in de samenleving en alleen
dat feit al vereist dat zij samenwerken. Er is tevens aangegeven dat je bij dat
samenwerken wordt beïnvloed door je eigen kijk op de wereld en op die sa-
men leving. En er is besproken dat samenwerken een vak is dat je kunt leren.
In dit hoofdstuk relateren we onze (onderzoeks)bevindingen over  samen -
werken aan de opleiding M EN zoals deze vorm krijgt bij Fontys OSO en daar-
binnen aan het model van de triade dat daar een centrale plaats inneemt. 

De triade is een visueel model dat de kern-elementen van de opleiding weergeeft.
De triade is bedoeld als didactisch middel om studenten te ondersteunen bij het
integreren van verschillende kennisgebieden en van de reflectief-onderzoekende
houding die van master professionals wordt verwacht en daarbij tevens oog te
hebben voor de context, de samenleving waarin dat alles is gepositioneerd. De
 triade wordt in alle facetten van de opleiding gebruikt: bij modules, in studiegroe-
pen, bij toetsen etc. (van Swet & van Huijgevoort, 2012; van Huijgevoort, Diemel 
et al, 2015).

Het onderdeel ‘samenleving’ in de triade is tot nu toe weinig geëxpliciteerd. En
zeker dat onderdeel vraagt om samenwerken en is daarmee voor ons als lectoraat
een zeer interessant onderdeel. In dit hoofdstuk stellen we daarom die  samen -
leving in de triade centraal.



2 Ook hier wordt het begrip ‘leraar’ in brede zin gebruikt en vallen daaronder alle 
onderwijsprofessionals.

154 VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken  

Figuur 12.1 De triade zoals deze wordt gehanteerd in de Master EN. (Van Swet &
Van Huijgevoort, 2012)

Interactieve professionaliteit

De vooronderstelling dat leraren2 werken in een context, in hùn context, zich
 verhouden tot die context en om die reden dienen samen te werken, vereist
 nadere onderbouwing. 
Iedere leraar heeft zijn eigen waarden en normen, ieder vertegenwoordigt waar-
den en opvattingen vanuit de organisatie waarbinnen hij of zij werkt en ieder
 ontmoet in het samenwerken andere waarden en opvattingen. Ponte (2003),
destijds lector bij Fontys OSO, sprak in dit kader van interactieve professionaliteit
waarmee zij bedoelde dat (onderwijs)professionals voortdurend een balans
 moeten zoeken tussen wat zij zelf als goed en waardevol beschouwen en wat de
omgeving van hen vraagt. Dat is een ingewikkeld proces dat nooit af is en  een
leven lang doorgaat. Leraren integreren ervaringen, opvattingen, waarden,
 normen en theorie tot een persoonlijke, professionele visie. Door  samenwerken
ontwikkelen ze inzicht in processen die een rol spelen in die samenleving.
Een vergelijkbare gedachtenlijn wordt teruggevonden in de twee basisdimensies
uit het profiel ‘Inclusief bekwaam’ (Claasen, de Bruïne et al. 2009) dat een belang-
rijk uitgangspunt is geweest bij de vormgeving van de M EN. Dimensie A, de pro-
fessionele beroepshouding en – kwaliteiten, met de onderdelen: visie op inclusie
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en waarderen van diversiteit, normatieve professionaliteit, authentiek  functio -
neren en systeemdenken. En dimensie B waarin de diepgang in kennistoepassing
en kennisontwikkeling centraal staat, gericht op maximale participatie en  eman -
cipatie met als essentieel onderdeel het samenwerkend leren (de interactieve
 professionaliteit). Beide basisdimensies vooronderstellen dat er wordt  samen -
gewerkt, dat er gewerkt wordt op basis van systeemdenken, dat er oog is voor 
de stem van en het perspectief van anderen. 

Opleidingen, zoals de M EN, leiden hun studenten op zodat zij inzicht hebben in
en in staat zijn tot deze interactieve professionaliteit en interactieve kennisont-
wikkeling en het model van de triade is daarbij behulpzaam. 

De elementen van de triade

Alvorens in de volgende paragraaf specifieker in te gaan op het onderdeel ‘samen-
leving’, eerst een uitstapje naar de andere begrippen die in de triade worden
 genoemd: theorie, praktijk, persoon, reflectief onderzoekende houding (ROH) 
en Master EN.
Deze begrippen zijn ieder op zich ingebed in een context en rondom elk van deze
begrippen zou je cirkels kunnen tekenen die die context weergeven. 
Zo zijn de elementen ‘persoon, praktijk en theorie’ onderdeel van een grotere
context en kun je bij iedere poot van de driehoek cirkels denken die de  micro -
context, mesocontext en macrocontext weergeven. Hieronder lichten we dit voor
elk element uit de triade nader toe.

Figuur 12.2: Ieder element in de triade is onderdeel van een grotere context:
micro, meso, macro

macro

meso

micro

ik



Theorie
Theorieën en theoretische inzichten zijn altijd ingebed in een context: in een his-
torische context, een geografische context, een domeincontext. Dichtbij staan
 bijvoorbeeld de theorieën zoals je die binnen je werkcontext tegenkomt, die je
 dagelijks leest in vakbladen of on-line. Of theorieën die passen binnen het domein
leren en onderwijs: theorieën over motivatie, over basisbehoeften van leerlingen,
over leerprincipes. Deze theorieën zijn ingebed in grotere, bijvoorbeeld cultureel
gestoelde theorieën. In een wijdere cirkel zou literatuur uit andere landen of
 andere disciplines geplaatst kunnen worden. Er is bijvoorbeeld verschil hoe in
 Angelsaksische of in Duitstalige landen geschreven wordt over onderwijs, welke
vooronderstellingen daar spelen, wat als goed onderwijs wordt gezien, welke doe-
len er worden gesteld. Je kunt er voor kiezen om je in het gebied van een wijdere
cirkel te begeven en theorieën te onderzoeken uit andere tijdsperiodes, andere
landen en continenten of andere domeinen en discipline. Zo was voor ons lecto-
raat de ontmoeting met Naorah Lockhart, onderzoeker in de VS, werkend vanuit
een ander domein (social studies) en met een theorie die haar oorsprong vindt in
een ander wetenschapsdomein (social capital) heel inspirerend (zie Lockhart,
hoofdstuk 9).

Praktijk
Een vergelijkbare inbedding geldt voor de poot ‘praktijk’. De praktijk waar je
werkt is ingebed in een context. Dichtbij is de directe omgeving van je praktijk: je
eigen klas, het type school waar je werkt, de straat van de school, de ouders van
de leerlingen, misschien het samenwerkingsverband. In een wijdere cirkel zijn
 organisaties als Veilig Thuis, Jeugdzorg, de Gemeente. Vervolgens de cirkels van de
landelijke regels, de inspectie, de politiek, internationale verdragen etc. Wat in
welke cirkel wordt geplaatst staat niet vast en hangt af van je praktijk, je visie en
jouw context. Een voorbeeld van een oprekking van de context beschrijft Den
Otter in hoofdstuk 8 waar zij het proces van de totstandkoming van een multi-
functionele accommodatie in een dorp in Noord-Brabant beschrijft.

Persoon
Op eenzelfde manier kan je cirkels trekken rondom de persoon: jij als persoon in je
directe (micro)context, in de mesocontext binnen je werk, binnen je schoolbestuur
en andere groepen waar je bij hoort en de macrocontext van de wereld waar je
deel van uitmaakt, het maatschappelijke en politieke klimaat. Ook jij leeft in een
context en in een bepaalde tijdsperiode die jouw ‘zijn’ en ‘denken’ beïnvloeden.
Voor de ene persoon bestaat zijn of haar context met name uit diens familie,
buurt, stad of school. Een ander beweegt zich in een wijdere context, heeft wel-
licht een deel van zijn of haar leven in een ander land doorgebracht, is gewend
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om te reizen, is actief in landelijke of internationale organisaties. Dergelijke per-
soonskenmerken hebben invloed op hoe jij jezelf ziet als professional en hoe jij de
triade invult. Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2 waar het model van samenwerken van
Bronstein wordt geïntroduceerd, dat  aandacht besteedt aan dit soort persoonlijke
kenmerken.

De reflectief-onderzoekende houding (ROH)
Ook de ROH krijgt vorm in een context en vereist samenwerken. Met een reflec-
tief-onderzoekende houding wordt bedoeld dat studenten in staat zijn om reflec-
tief en met een open, nieuwsgierige houding vanuit verschillende perspectieven
naar het eigen handelen en naar de eigen praktijk te kijken. Dat betekent distan-
tie kunnen nemen van routines, kunnen leren van ervaringen om tot nieuw inzicht
te komen en zich kritisch kunnen verhouden tot een complex werkveld waarin
normatief bepaalde maatschappelijke elementen een rol spelen (Jacobs, 2010, van
Swet & van den Bergh, 2015). Om een dergelijke houding te ontwikkelen wordt
van studenten in de M EN verwacht dat zij reflecteren op vijf dimensies,  waar -
onder de kritische reflectie. Voor deze kritische reflectie plaatst de student het
eigen handelen in een morele, ethische, politieke en culturele context (Klabbers
en Boosten, 2013). Dat vraagt oog voor de context, de cultuur, de eigenheden van
en mechanismen binnen een situatie. Of dat altijd meso- en macrocontext is,
hangt onder meer af van je eigen visie daarop.

Onderzoek in de M EN is daarbij altijd participatief onderzoek waarbij  samen -
gewerkt wordt met betrokkenen in het onderzoek (bijvoorbeeld collega’s,  leer -
lingen, andere instellingen, scholen) (van Swet & van den Bergh, 2015). Ook het
organiseren van feedback en medewerking teneinde de kwaliteit van het onder-
zoek, de validiteit en de betrouwbaarheid ervan te bevorderen, vraagt  samen -
werken met collega’s en met critical friends (van Swet & Munneke, 2017). Met wie
wordt samengewerkt en of dat met name partners zijn uit je microcontext of ook
daar buiten, hangt af van factoren als je eigen visie en het vraagstuk dat je met je
onderzoek wilt aanpakken. 

Ook bij deze ROH kunnen dus cirkels getrokken worden op micro-, meso- en
 macroniveau, afhankelijk van hoe ver de context en het samenwerken met part-
ners wordt ‘opgerekt’. Van Zon en Van Meurs (hoofdstuk 2) beschrijven hoe zij
hun samenwerken hebben benut om de kwaliteit van hun reflectie en hun onder-
zoek te bevorderen. Zij beschrijven daarmee hoe  een samenwerkende reflectief -
onderzoekende houding in de microcontext vorm krijgt, terwijl Van den Bergh
(hoofdstuk 10) dat doet in een mesocontext.

VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken 157



Master EN
Tenslotte de Master EN zelf die eveneens onderdeel is van de samenleving en waar
we ook cirkels kunnen trekken die de micro-, meso- en macrocontext weergeven.
 Beroepsgerichte opleidingen zoals de M EN staan per definitie midden in de prak-
tijk en er is voortdurend wisselwerking met de praktijk en gerichtheid op de con-
text (den Otter & van de Wiel 2017). Werkplekleren is een belangrijk onderdeel
van het curriculum hetgeen vraagt om inbedding in de context (Kelchtermans
2014). Ook de toetsen zijn geworteld in de context en in de samenleving. De eind-
kwalificaties worden beoordeeld in de vorm van praktijkrelevante beroepsproduc-
ten en praktijkgericht onderzoek. Studenten en docenten dienen zich dus
voortdurend te verhouden tot hun context: op micro-, meso en/of macro niveau. 
Het systeem van accreditatie van de opleiding zelf is eveneens ingebed in de  con -
text. Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in Nederland (2002) die-
nen opleidingen geaccrediteerd te worden door een onafhankelijke instelling (de
Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO). Dit is in wetgeving  vast gelegd
en een geaccrediteerde opleiding als de M EN dient te voldoen aan internationaal
en nationaal vastgestelde eisen en criteria. Hoewel de criteria vastliggen, kunnen
er bij de periodieke accreditaties verschillende accenten  worden gelegd die vervol-
gens  sturend zijn voor de richting waarin de betreffende opleiding zich ontwik-
kelt. Zo krijgen op dit moment thema’s als verbinden met de praktijk, de werkplek
van de stu dent en internationalisering veel aandacht. Deze thema’s vragen per de-
finitie van de professional een gerichtheid op de context deze breder te zien dan
de microcontext. 

De context in de Master EN

Van leraren wordt verwacht dat zij een visie ontwikkelen op hun professionaliteit
waarbij zij zich verhouden tot hun context. In het beroepsbeeld dat binnen de 
M EN bij Fontys OSO centraal staat, wordt dit als volgt benoemd:

De master EN onderbouwt keuzes vanuit persoonlijke professionaliteit en
theoretische inzichten. Hiermee wordt bijgedragen aan optimale  ontwik -
kelingskansen van lerenden, rekening houdend met zowel perspectieven van
het individu, de organisatie als de omgeving (OER 2017, pag.5-6).

In de toelichting op deze omschrijving wordt genoemd dat leraren hun handelen
vorm geven op basis van hun subjectieve onderwijstheorie (Kelchtermans 2012) die
mede is gebaseerd op eigen opvattingen en eerdere ervaringen van wat werkt. 

Gerichtheid op de context is dus een vanzelfsprekende voorwaarde. Zo veronder-
stelt Schön (1983) in zijn werk over de reflective practitioner, bij de bespreking van
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het mechanisme van reciprocal reflection-in-action, dat professionals reflecteren in
wisselwerking met en rekening houdend met context en maatschappij. Ook
Kelchtermans (2007) veronderstelt dat je bij kritische en diepe reflectie altijd je
context betrekt. Hij benadrukt dat reflectie zich ook moet richten op politieke on-
derwerpen die het schoolbeleid of onderwijsbeleid betreffen, zoals de relatie met
je management, de inspectie, kwaliteitsnormen, eisen door wetten als Passend
 Onderwijs. Dergelijke reflectie helpt om je eigen handelen in jouw specifieke prak-
tijksituatie op dat specifieke moment beter te begrijpen en om een persoonlijke,
professionele visie te ontwikkelen.
Deze opvattingen sluiten aan bij de concepten uit eerdere lectoraten van Fontys
OSO zoals dat van normatieve professionalisering. Daar is sprake van een demo-
cratische visie op professionaliteit waar gewerkt wordt vanuit een kritische
 dialoog tussen alle betrokkenen en men is bedacht op in- en uitsluitingsmechanis-
men. In een dergelijke dialoog worden kritische vragen gesteld, ontmoet men de
ander in diens anders-zijn en herziet men het eigen standpunt op basis van het
perspectief van de ander (Jacobs, 2010). 

De opleiding als platform zoals we dat binnen Fontys OSO ambiëren (van Swet, van
Huijgevoort et al. 2008), vooronderstelt een dergelijke dialoog met alle
 betrokkenen. Zij betekent dat je risico’s neemt, dat je je oncomfortabel zult  voelen,
dat je geconfronteerd wordt met meningen en praktijken die verschillen of zelfs te-
gengesteld zijn aan jouw mening en overtuigingen (Kelchtermans, 2007). De oplei-
ding als platform impliceert dat alle deelnemers aan dat platform (dus zeker
studenten en docenten) zich bewust zijn van hun positionering in de samenleving
en de implicaties daarvan. Daarbij wordt de diversiteit aan  onderwijsprak tijken die
de studenten meebrengen in de modules en studiegroepen, benut. Daar ontmoe-
ten praktijken, contexten, ervaringen, visies en perspectieven elkaar, daar vindt kri-
tische dialoog plaats, die kan leiden tot kritische en diepe reflectie (Kelchtermans
2007). In de M EN wordt dit wederzijds leren van en met elkaar, en van elkaars con-
text benut door het systematisch werken met critical friends (van Swet & Ponte
2007, van Swet 2008, van Swet, Smit et al. 2009). Op die manier  worden studenten
tijdens de opleiding voorbereid op het netwerken en samenwerken dat van hen in
de praktijk wordt gevraagd (den Otter & van Zon 2016 en zie hoofdstuk 2).

In het beroepsbeeld M EN wordt dit als volgt geformuleerd:
De master EN gaat uit van diversiteit en werkt zelfgestuurd en actief samen
met professionals en andere betrokkene. De master EN levert een in de tijd
en context passende bijdrage aan de ontwikkeling van het eigen  profes -
sionele handelen, de organisatie en aan de innovatie van het educatieve
 domein. ... De master EN opgeleide onderwijsprofessional levert een
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 bijdrage aan de ontwikkeling van een professionele gemeenschap.
(OER 2017, pag. 5-6)

De samenleving in de triade

In het centrale midden van de triade staat de professional en deze staat dus voor
100% in de samenleving. Als persoon ben je onderdeel van de samenleving, je
praktijk is onderdeel van de samenleving, de theorieën en inzichten die je in je
werk gebruikt zijn producten van die samenleving. Je werkwijze, je manier van
 reflecteren en je onderzoekende houding worden beïnvloed door anderen, door
de samenleving en ook daar dien je je als professional voortdurend te verhouden
tot de samenleving. 
Binnen ons lectoraat hebben we regelmatig over dit thema gereflecteerd. Zo
 realiseerden we ons dat studenten de samenleving, inclusief zijn of haar eigen
 gelaagdheid en samenlevingsperspectief, meebrengen. Daarover moeten zij
 bewustzijn ontwikkelen en daartoe dienen zij zich professioneel te verhouden.
 Samenwerken, in complexe en steeds nieuwe contexten, is een voortdurend leer-
proces dat kennis, vaardigheden, reflectie en systematische oefening vraagt. De
 samenleving is in beweging en zich verhouden tot de samenleving betekent een
continu proces van actie en interactie. In ons lectoraat gebruiken we daarom bij
voorkeur werkwoorden: we hebben het over ‘samenwerken’ en niet over ‘samen-
werking’, over ‘samenleven’ en minder over ‘samenleving’, over ‘onderzoeken’ en
niet zozeer over ‘onderzoek’. 

De samenleving zoals weergegeven in de triade heeft als doel om te helpen reflec-
teren op die samenleving en dat samenleven bij het ontwikkelen van een  per -
soonlijke professionaliteit. Het gaat om bewustzijn van en kritische reflectie op
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot je
professionele opdracht en taak. Ook hier is het uitgangspunt het holistisch denken
(van Swet 2014; zie hoofdstuk 1 en Den Otter, hoofdstuk 8). Jij als professional,
jouw context en de samenleving zijn een onlosmakelijk holistisch geheel waarbij
het analyseren en onderscheiden van factoren kan helpen om dit geheel beter te
begrijpen. 

Zie bijvoorbeeld het citaat in NRC Handelsblad van 4 juli 2017 (Remie, 2017) in een
voorpagina-artikel met de kop ‘Meer kinderen zitten thuis dan gedacht’: 

Zoals een vader tegen me [me is oud-Kinderombudsman Marc Dullaert] zei:
mijn kind is niet in beleidsterreinen op te delen.
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De samenleving in de triade kan bekeken worden vanuit het perspectief van
micro-, meso- en macrocontext zoals weergegeven in figuur 12.3 met concentri-
sche cirkels (den Otter & van de Wiel, 2017).

Figuur 12.3 De triade met cirkels van de micro-, meso- en macrocontext  
(Den Otter & van de Wiel, 2017, pag. 5)

Daarnaast kunnen er in die samenleving, kijkend vanuit diverse disciplines en per-
spectieven, factoren en mechanismen worden onderscheiden die een rol spelen
binnen de niveaus en tussen de niveaus. Het gaat om zaken als in- en uitsluitings-
mechanismen, ontwikkelingen naar een meer inclusieve maatschappij, omgaan
met diversiteit, omgaan met leerlingen en ouders vanuit andere culturen en
 religies. Het gaat om het horen van ieders stem, vertrouwen, invloed van taal en
cultuur, benutten van professioneel en sociaal kapitaal. Het gaat om sociale recht-
vaardigheid, om ontwikkelingen in het onderwijs van medisch model denken naar
sociaal model denken (zie hoofdstuk 5 en Oliver, 1992) en de opdracht vanuit de
politiek tot ‘ontzorgen en normaliseren’ (Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling 2012). Het gaat om inzicht in onze samenleving die steeds meer
competitief en meritocratisch wordt (Young, 1958), met een nadruk op individuele
prestaties en benutten van je talenten (Kooijmans, 2016), en waar succes of falen
steeds meer wordt toegeschreven aan eigen verdienste of schuld (Volman, 2011).
Het gaat om de problematiek van schotten tussen sectoren (Tilburgse Educatieve
Agenda, 2015), van samenwerken tussen disciplines, van veranderingen in de rela-
ties tussen school en ouders. Maar ook om zaken als de positie van en waardering
voor leraren in de maatschappij (zie bijvoorbeeld https://www.lerareninactie.nl;
https://onderwijscooperatie.nl/ ).

https://www.lerareninactie.nl/
https://onderwijscooperatie.nl/


In hun beroepsproducten en verslagen van hun praktijkgericht onderzoek brengen
studenten Master EN dergelijke ontwikkelingen in de samenleving in en reflecte-
ren hierop. 
Studenten worden gestimuleerd om in hun toetsen na te denken over hun eigen
positie binnen de maatschappij op micro-, meso- en macroniveau. Zo geven stu-
denten in het eerste hoofdstuk van hun onderzoeksverslag aan in hoeverre en op
welke wijze hun onderzoeksthema is gesitueerd in de samenleving en wat de
maatschappelijke relevantie ervan is. Daarmee sluiten ze aan bij gedragsregel 1 uit
de gedragscode HBO die aangeeft dat onderzoekers aan het HBO het professio-
neel en maatschappelijk belang dienen (Andriessen, Onstenk et al. 2010).
Een analyse van onderzoeksverslagen in de eerste periode van studiejaar 2016-
2017 levert bijvoorbeeld de volgende onderzoeksthema’s op: Hoe werken we als
school en als leraar optimaal samen met andere professionals en met niet-profes -
sionals zoals ouders? Hoe dragen we vanuit het onderwijs bij aan preventief
 werken? Hoe kan op school samen met de wijk beter hulp en begeleiding gebo-
den worden aan jongeren in de wijk? Hoe kan school bijdragen aan een betere
transitie naar vervolgonderwijs, stage en/of werk? 

In Workout10 (31-3-2017) is aan collega’s van Fontys OSO en studenten Master EN
 gevraagd hoe zij invulling geven aan het onderdeel samenleving in de triade. Dat
levert bij voorbeeld de volgende uitspraken op:

Samenleving is overal; is de basis. Jezelf vragen stellen als: Wat is jouw visie
op de samenleving? Wat betekent dit voor de elementen in de triade (per-
soon, praktijk, theorie, ROH, Master EN)?

De deelnemers aan de Workout geven aan dat de samenleving de basis is en
overal aanwezig. Als leraar verhoud je je als een soort universele vanzelfsprekend-
heid continu tot de samenleving, tot de maatschappij. Zij noemen meermalen het
belang van denken in mogelijkheden en oplossingen, omdat een dergelijke posi-
tieve kijk belangrijk is om als change agent te kunnen fungeren en te kunnen
 bijdragen aan veranderingen in de samenleving.

De samenleving in de Master EN

In de opleiding wordt op diverse plaatsen en manieren aandacht besteed aan de
samenleving. In de kennisbasis van de M EN die is ontwikkeld voor de drie organi-
saties die een masteropleiding educational needs aanbieden, neemt systeemden-
ken een belangrijke plaats in. In deze kennisbasis worden kernconcepten
geformuleerd waarvan een aantal specifiek gericht is op samenwerken en de
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 samenleving, zoals de ecologie van de leerling, het ecologisch systeem, globalise-
ring, kennis over de leefwereld van kinderen en jeugdigen, diversiteit, voicing,
 ouderbetrokkenheid, ketenzorg, lerende organisaties, collectieve leerprocessen,
professioneel kapitaal, positionering en rolneming, de leraar als ‘veranderaar’ en
change agent (Boosten (red.) 2016).

Het werken in de drie contexten, dat de Bruïne e.a (2015) benoemen als werken in
de klas, rond de klas en in en rond de school, komt bij de Master EN van Fontys
OSO  bijvoorbeeld naar voren in de drie beroepsproducten. Er is bij de invoering
van de toets beroepsproducten in 2016 gekozen voor drie beroepsproducten waar-
bij  beroepsproduct 1 gericht is op de eigen praktijk, beroepsproduct 2 op de orga-
nisatie en beroepsproduct 3 organisatieoverstijgend. Die eigen praktijk kan
overigens verschillen: voor een groepsleerkracht is dat de eigen klas, voor een
ib’er de school en de zorgstructuur. Met deze drie beroepsproducten is gekozen
voor het accent op de context, ook buiten je directe praktijkcontext, op het leve-
ren van een bijdrage als master ook buiten je eigen klas, en is er dus per definitie
in de toetsen aandacht voor ’professioneel’ samenwerken.
Daarnaast wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan samenwerken, bij-
voorbeeld door het werken in critical-friendsgroepen en de eis om feedback van
critical friends te benutten bij de toetsen. In studiegroepen en modules wordt de
diversiteit van de deelnemende studenten benut om perspectieven te delen en van
elkaar te leren. Op die manier worden studenten systematisch begeleid in het
 ontwikkelen van samenwerk-vaardigheden en ervaren studenten de meerwaarde,
zoals de rijkheid van verschillende perspectieven, de invloed van taal en cultuur,
kennis en ervaring en tegelijkertijd de lastigheden van samenwerken. Zie hiervoor
bijvoorbeeld hoofdstuk 2 (Van Meurs en van Zon), hoofdstuk 3 (Smulders) en
hoofdstuk 6 (Diemel).

Tijdens Workout10 (31-3-2017) is tevens gevraagd hoe het onderdeel samenleving
uit de triade in de opleiding een plaats krijgt en kan krijgen. Docenten en studen-
ten noemen dan zowel de toetsen, de studiegroepen als de modules. In modules
en studiegroepen wordt op een kritische-reflectieve manier aandacht besteed aan
actuele ontwikkelingen binnen en rondom het onderwijs. Studenten en docenten
brengen daar thema’s uit de actualiteit en perspectieven vanuit de samenleving in.
Er vindt dialoog plaats over mentale modellen en over dilemma’s die studenten
 tegenkomen in hun praktijk. Studenten worden gestimuleerd om kritisch te
 denken en vragen te stellen. Er wordt gereflecteerd op de betekenis van de
 module-inhouden voor de samenleving op micro-, meso- en macroniveau. 
Zoals een docent verwoordt: Hoe zorg je dat je ’aan staat’?

VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken 163



164 VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken  

Concluderend

Onze huidige samenleving is complex. Leraren die de Master EN volgen, worden
voorbereid om professioneel hun bijdrage te kunnen leveren aan die samenleving.
Voor het grootste deel doen zij hun werk ín de klas. Maar meer en meer wordt er
verwacht dat zij samenwerken en inspelen op en zich verhouden tot de  samen -
leving.
Met ons lectoraat hadden we de ambitie om met ons onderzoek naar  samen -
werken door leraren het curriculum van de Master EN te verrijken en daarmee een
 bijdrage te leveren aan de ontwikkelingskansen van leerlingen. Ons uitgangspunt
is immers dat leraren een belangrijke rol kunnen vervullen in het leven van  leer -
lingen, met name als zij samenwerken (van Swet 2014). 

Het onderzoeksthema van ons lectoraat was samenwerken door leraren. Samen-
werken vindt echter altijd plaats in een context, in de context van relaties en van
de samenleving. Met name daar zien wij de verbinding tussen ons lectoraatsthema
en de samenleving.
Dit hoofdstuk waarin we woorden hebben proberen te geven aan het onderdeel ‘de
samenleving’ in de triade, is één van de manieren om die ambitie waar te maken. 
Inspelen op de samenleving en je als professional verhouden tot die samenleving
vooronderstelt dat je samenwerkt en inzicht hebt in samenwerken. 

Samenwerken wordt wat ons betreft breed opgevat: het kan betekenen dat je
daadwerkelijk samen iets doet, of juist bewust even niets doet, dat je afstemt met
anderen, de geschikte partners kiest, etc. Het gaat er ook om dat je inzicht hebt in
processen en mechanismen die van belang zijn als mensen samen iets moeten
doen en inzicht in kenmerken van de samenleving die voor jou als professional 
van belang zijn. 
In ons onderzoek hebben we ons de afgelopen jaren met name gericht op die
 mechanismen. Aan welke lijnen trek je als leraar, hoe doe je dat en met welke
krachten? 

Hoe neem je en houd je de regie en hoe positioneer je jezelf? Hoe hanteer je   
taal- en cultuurverschillen? Hoe bevorder je dat alle betrokkenen op gepaste wijze
hun stem kunnen laten horen? Hoe benut je het aanwezige sociaal kapitaal? Hoe
draag je eraan bij dat school, domein- en organisatiegrenzen niet langer belem-
merend werken? Hoe ontwikkel en benut je je professionele sensitiviteit waarin 
je je eigen perspectief en dat van de ander erkent en bereid bent samen een per-
spectief te ontwikkelen dat optimaal aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte(n) van
je leerling(en)?
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Dat vereist dat je als leraar ‘aan staat’. Net als de schermvlieger die ‘aan’ moet
staan: het goede moment en de goede positie kiezen voor de sprong, rekening
houden met de thermiek, weten welke richting op en waar te landen, afstemmen
op instructies van de verkeersleiding en zorg dragen voor zijn of haar mede-pas -
sagier. 

Figuur 12.4: De schermvlieger en de onderzoeksthema’s van het lectoraat

Dat vereist reflexiviteit en reflectie op je eigen rol en handelen als professional in
die samenleving: je rol en positie als samenwerker, als netwerker, als boundary
crosser en als change agent. Of zoals Linders (2014) noemt, het vraagt sociale
 reflexiviteit waarbij je niet alleen reflecteert op jezelf, maar vooral ook op de
 rollen van anderen en de context waarin je je samen bevindt (Linders & Feringa
2014). Het vraagt een ontwikkeling tot wat men wel noemt een T-shaped profes si-
onal. Een professional met grondige kennis van het eigen vakgebied en weet van
de eigen toegevoegde waarde, met kennis van de andere betrokkenen en groepe-
ringen in de samenleving, die kan samenwerken en waar nodig over de grenzen
van de eigen discipline en het eigen domein kan en durft heen te gaan (zie de
inleiding van Aarts en ook: Evers & Kneyber, 2013). 



3 Zie ook de pagina’s 191-195 met overige publicaties vanuit het lectoraat en de website 
www.leerkrachtinsamenwerken.nl
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In dit boek hebben we verslag gedaan van – een deel van3 - onze ontdekkingsreis
en voorbeelden gegeven van wat samenwerken van leraren vraagt en van  veel -
belovende ontwikkelingen en praktijken. We hebben tevens aangegeven hoe een
opleiding als de Master EN kan bijdragen aan de competenties die van leraren
worden verwacht. Samenwerken in en met de samenleving en samenwerken in
steeds nieuwe contexten is een voortdurend leerproces. Het is een vak, een am-
bacht:  ingewikkeld, maar zeker te leren (Sennett, 2008, 2012). Iedere keer weer, in
iedere context opnieuw zul je het proces van samenwerken door moeten en je
hiervan steeds weer bewust zijn; reflectief en reflexief. Al met al is samenwerken
een  boeiende reis!!

www.fontysoso.nl/leerkrachtinsamenwerken
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De auteurs in beeld

Mr Ellen den Arend
Strateeg Gemeente Tilburg
ellen.den.arend@tilburg.nl
“De verandering zit er het meest in dat binnen een
kindcentrum we niet alleen  kinderen de kans willen
geven hun talenten te ontwikkelen, maar dat dat ook
geldt voor de professionals.” (Hoofdstuk 11, pag. 152)

Dr Linda van den Bergh
Hogeschoolhoofddocent Fontys OSO
l.vandenbergh@fontys.nl
“Het belangrijkste advies dat de leraren geven is: plan
momenten voor intervisie in en geef het prioriteit.”
(Hoofdstuk 10, pag. 147)

Mr dr Colette Cuijpers
Lector Recht en Digitale Technologie, Hogeschool 
Avans-Fontys
Universitair Hoofddocent Tilburg Institute for Law,
Technology, and Society van Tilburg University.
c.cuijpers@fontys.nl
“Samenwerken met ouders op het gebied van social
media is dan ook geen kwestie van willen, maar van
moeten.” (Hoofdstuk 7, pag. 99)
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Drs Karin Diemel
Docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
k.diemel@fontys.nl
“Perspectieven die je visualiseert worden concreter
zichtbaar en je ziet ze naast elkaar. Dat helpt om
opmerkzaam te zijn voor de relevantie van perspectieven
van anderen en om standpunten als opties te zien.“
(Hoofdstuk 6, pag. 91)

Drs Mariette Haasen
Docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
m.haasen@fontys.nl
“Door groepsinterventies gericht op gedrag en vroeg
signalering kunnen kleine problemen klein en
hanteerbaar blijven en zal het beroep op dure en
ingrijpende gespecialiseerde hulp zoveel mogelijk
voorkomen worden.” (Hoofdstuk 4, pag. 66)

Lobke G.C. Hubbers MEd (SEN)
Docent VO
Lobke1987@hotmail.com
“Het was een mooie uitdaging om nu niet in de
uitvoerende rol van docent deel te nemen, maar juist
dieper in de achterliggende wet- en regelgeving te
duiken.” (Hoofdstuk 4, pag. 68) 

Naorah Lockhart, PhD
Postdoctoral fellow at SUNY Binghamton, College of
Community and Public Affairs
naorah@gmail.com
“Taking a social capital and network perspective can help
educators make choices about who and how they are
collaborating with other professionals, and importantly,
can help guide research and practice.” (Hoofdstuk 9, 
pag. 133)
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Elle van Meurs, MA
Docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
e.vanmeurs@fontys.nl
“In de groep lerarenopleiding wordt met name de
component ‘nieuw gecreëerde activiteiten’ veel
genoemd: samen iets doen, door het samenwerken kom
je tot nieuwe activiteiten, programma’s of aanpak die een
appèl doen op ieders expertise.” (Hoofdstuk 2, pag. 41)

Wendy Nichelmann – den Boer, MEd (SEN)
zorgcoördinator Farelcollege Ridderkerk. 
wnichelmann@live.nl
Voorheen docent, mentor, vertrouwenspersoon en
zorgcoördinator Graaf Engelbrecht Breda.
“Het is aan de school en aan de leraren om de regie te
nemen in het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en
om initiatief te nemen tot samenwerken met
ouders.”(Hoofdstuk 7, pag. 108)

Drs Marianne den Otter
Docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
m.denotter@fontys.nl
“Door open wederkerige dialogische processen draag je
bij aan verbinding, inclusie en evenwicht (Miller, 2010) en
geef je met elkaar gestalte aan samenwerken in een
holistisch perspectief.” (Hoofdstuk 8, pag. 124)

Dr Chris Pols
Lid brede kring Lectoraat Leerkracht in Samenwerken
cpols50@hotmail.com
“Een leraar die in de samenwerking daadwerkelijk de
dialoog aangaat met leerlingen met een beperking en
probeert zich te verplaatsen in hun situatie en hun visie,
kan een verschil maken.” (Hoofdstuk 4, pag. 80)
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Lonneke Reinewald, student M EN
Groepsleerkracht en WIsH-trainer
Lonneke24r@hotmail.com
“Er zou een evaluatieprotocol ontwikkeld kunnen
worden waarin de werkwijze voor evaluatie en registratie
vastgelegd wordt, rekening houdend met de wettelijke
kaders voor de persoonsregistratie.” (Hoofdstuk 4, 
pag. 67)

Drs Frans Smulders
Docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
f.smulders@fontys.nl
“Zo bezien is vertrouwen een vorm van feedback op de
samenwerking. Het vormt immers het fundament, de
basis, de bodem.” (Hoofdstuk 3, pag. 55)

Dr Jacqueline van Swet
Lector Leerkracht in Samenwerken, Fontys OSO
j.vanswet@fontys.nl
“Samenwerken, in complexe en steeds nieuwe contexten,
is een voortdurend leerproces dat kennis, vaardigheden,
reflectie en systematische oefening vraagt.” (Hoofdstuk
12, pag. 160)

Drs Miriam B.C.M. de Werd
Beleidsmedewerker GGD Hart voor Brabant
m.de.werd@ggdhvb.nl
“Ook zien we dat het samenwerken minder positief
wordt ervaren als het samenwerken slechts bestaat uit
informeren en niet uit samen aan de slag gaan.”
(Hoofdstuk 4, pag. 66)
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Drs Anja van Zon
Docent Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
a.vanzon@fontys.nl
“Opvallend in beide groepen is dat studenten in de
samenwerking wel expliciet positief, informatief,
adviserend en opbouwend zijn, maar niet kritisch.”
(Hoofdstuk 2. pag. 32)
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Heijden, Frank van der (producent en filmer) & Haasen, Mariette (regie)
Samenwerken onderwijs en jeugdzorg. Een gezamenlijk project van Fontys OSO en
WIsH. [korte film] Den Bosch: LumaDesign

Marja Cozijn
5 vragen aan Jacqueline van Swet. Interview door Marja Cozijn.  De Pedagoog. 18
(3) Utrecht: NVO 

Fontys Public Academy
Jacqueline van Swet. Samenwerken; hebben leraren nog niet genoeg te doen?
[Mini college] https://fontys.nl/minicolleges/ Eindhoven: Fontys Public Academy 

Chris Pols
Luisteren naar leerlingen met een verstandelijke beperking.
Platformpraktijkontwikkeling.nl Utrecht: WOSO

Ans Boosten
Leraren en interprofessioneel samenwerken. Van Moeilijkheden naar
mogelijkheden.
Tijdschrift voor orthopedagogiek, 56, pag. 28-38.

Jacqueline van Swet en Karin Diemel
Nuance moet terug in het dyslexie-debat.
Eindhovens Dagblad, pagina Opinie, 17 februari 2017

Jacqueline van Swet
Samenwerken kent vele gezichten. Een inclusieve leraar Passend Onderwijs komt
uit de klas.
Zorg Primair 2, pag. 21-25.
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Jacqueline van Swet en Lisette Munneke
Praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs.
Amsterdam Boom Lemma

Jacqueline van Swet
Moeilijk leren in de klas vraagt om samenwerken met het netwerk buiten de klas.
Hoofdstuk 5 in: Bexkens, A., Graas, D & Huizinga, M. (Red.) Moeilijk lerende
kinderen in het passend onderwijs – ondersteuning in de praktijk’. Antwerpen,
Garant p.69-86.

2016

Karin Diemel en Jacqueline van Swet
Professionele sensitiviteit van leerkrachten. Leraren en hun oog voor het
perspectief van anderen, leerlingen, ouders, en andere professionals.
Zorgbreed 52, jrg. 14. nr 4. pag. 14-19.

Frans Smulders en Jacqueline van Swet
In Samenspraak
Platformpraktijkontwikkeling.nl Utrecht: WOSO

Chris Pols
Vragenlijst Professionele Sociale Netwerken.
Interne Publicatie, lectoraat Leerkracht in Samenwerken.

Jacqueline van Swet en Mariette Haasen
AZC kan leren van onderwijs.
Eindhovens Dagblad Opinie 5 maart 2016, pag. 15.

Anja van Zon, Marianne den Otter, Frans Smulders, Elle van Meurs, 
Mariette Haasen, Karin Diemel en Ans Boosten
De IB’er heeft de regie.
TIB Tijdschrift Intern Begeleiders 6,2, pag. 6-9.

Walter van de Calseyde
Goed samenwerken is een vak. Interview met Jacqueline van Swet.
TIB Tijdschrift Intern Begeleiders 6,2, pag. 12-14.

192 VIER JAAR Leerkracht in Samenwerken  

https://plpo.nl/


Jacqueline van Swet
School gaat niet over medicatie. 
Eindhovens Dagblad Opinie, 20 februari 2016.

José Wichers-Bots en Jacqueline van Swet
Passend Onderwijs: Leraren in de ontwerpstand zetten. 
Kader Primair 6, pag. 23.

Frans Smulders en Jacqueline van Swet
In samenspraak. Taal en communicatie in de onderwijspraktijk.
Platformpraktijkontwikkeling.nl Utrecht: WOSO

Marianne den Otter en Anja van Zon
Bouwen aan relatienetwerken
Platformpraktijkontwikkeling.nl Utrecht: WOSO

2015

Jacqueline van Swet
Samenwerken is samen leren: een uitdaging voor allen die met kinderen en
jongeren werken.
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54 pag. 99-107.

Jacqueline van Swet
Beelden als Bruggen.
LBBO Beter Begeleiden Digitaal, februari 2015, pag. 1-6.

Ans Boosten en Linda van den Bergh
Samenwerken in onderzoek: De ontwikkeling van een survey.
Nieuw Meesterschap jaargang 5, nr. 3-4, pag. 41-44.

Jacqueline van Swet
Voorwoord, De kracht van duopartners in het onderwijs.
Zorg Primair 5, pag. 2.

Jacqueline van Swet
Inclusion des Étudiants Exige la Collaboration.
Montpellier, RUMI project.
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Mariette Haasen en Jacqueline van Swet
Jeugdzorg en Onderwijs werken samen aan preventie.
Remediaal, 5-6, pag. 13-17.

Marianne den Otter
Participeren, Hoofdstuk 4 (pag. 40-49) in Voicing, geef leerlingen een stem.  
TIB-tools. Dordrecht: Instondo

José Wichers en Jacqueline van Swet
Passend Onderwijs. Weg met de schotten.
Interview met Theo van Rijzewijk en Hans Tijssen.

Linda van den Bergh, Karin Diemel en Anja van Zon
Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.
Platformpraktijkontwikkeling.nl Utrecht: WOSO

2014

Jacqueline van Swet
Afstand zorg en onderwijs slechten.
Eindhovens Dagblad Regio. 26 augustus 2014. pag. 22-23.

Jacqueline van Swet
Leren van, door en over Samenwerken. 
Klatter, E. & Q. Kools (Red.) Inspiratiebundel Lectoraten Educatie Fontys. 
Eindhoven: Fontys Hogescholen, Hoofdstuk 13, pag. 143-153.

Jacqueline van Swet
Leerkrachten en samenwerken: een praktijkvoorbeeld.
Zorg Primair 6 pag. 6-9.

Jacqueline van Swet
Lectorale rede: Leerkracht in Samenwerken.
Tilburg: OSO

Marianne den Otter
Leren zichtbaar maken.
Tijdschrift voor interne begeleiders, december 2014, pag. 42-44.
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Karin Diemel
Onderzoek doen in een inter-organisationeel netwerk.
Klatter, E. & Q. Kools (Red.) Inspiratiebundel Lectoraten Educatie Fontys.
Eindhoven: Fontys Hogescholen, Hoofdstuk 12, pag. 127-132.

Jacqueline van Swet
Leerkracht in Samenwerken. Een terugblik op ons ethisch gedrag in het eerste
lectoraatsjaar.
Nieuw Meesterschap 5,1 pag. 25-30.
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Leerkracht in Samenwerken

Professioneel samenwerken met de omgeving
aan ontwikkelingskansen van leerlingen

Jacqueline van Swet & Marianne den Otter (red)
en Ellen den Arend, Linda van den Bergh, 
Karin Diemel, Mariette Haasen, Naorah Lockhart,
Elle van Meurs, Chris Pols, Frans Smulders, 
Anja van Zon en anderen.
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Lectoraat Leerkracht in Samenwerken. Professioneel samenwerken
met de omgeving aan ontwikkelingskansen van leerlingen.

Ontwikkelingen als passend onderwijs, de nieuwe jeugdwet en de participatiewet
brengen met zich mee dat de rol van leraren verandert. Zij gaan meer samen -
werken, zeker ook met partners buiten de school. Dat vraagt van
leraren opleidingen, zoals de masteropleiding Educational Needs, dat zij hun
curriculum kritisch tegen het licht houden en aanpassen waar nodig. 
In ons lectoraat hebben we, met dat doel voor ogen, met een
vergrootglas gekeken naar dat samenwerken, naar de mecha -
nis men die spelen en specifiek naar de rol en positie van de
leraar daarbinnen. We hebben, samen met studenten en
werkveld, vragen gesteld als: Hoe positioneert de leraar zich -
zelf en anderen in dat samenwerken? Hoe benutten we het
aanwezige sociaal kapitaal? Welke expertise brengen de verschil -
lende partners in? Hoe wordt ervoor gezorgd dat ieders stem gehoord wordt? 
In hoeverre zijn partners sensitief voor de signalen van anderen en in hoeverre
worden deze signalen benut ten behoeve van de ontwikkelings kansen van de
leerling(en)? Welke rol speelt taal en cultuur bij samenwerken? Wat kunnen
leraren doen om het onderlinge vertrouwen te bevorderen? Wat verwachten
partners als ze gaan samenwerken, en hoe zit dat bijvoorbeeld in 
het samenwerken tussen school en ouders? 
We delen onze ontdekkingen en inzichten graag met de lezers van dit boek.

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

De leden van de kernkring van het lectoraat:
vlnr Anja van Zon, Mariette Haasen, Jacqueline van Swet, Elle van Meurs, Karin Diemel, 
Marianne den Otter, Frans Smulders


