
WORKSHOPS 
JRK Netwerk 2020-2021

VROEGTIJDIG ONDERKENNEN SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN

WOENSDAG 20 JANUARI 2021
Workshopronde 1 start om: 14.45  en duurt tot 15.45
Workshopronde 2 start om: 16.00  en duurt tot 17.00



JRK Netwerk 2020-2021
VROEGTIJDIG ONDERKENNEN 

SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN

WOENSDAG 20 JANUARI 2021
Workshopronde 1 start om: 14.45  en duurt tot 15.45
Workshopronde 2 start om: 16.00  en duurt tot 17.00

BOUWEN AAN VERTROUWEN
IN EN MET HET ONDERSTEUNINGSTEAM

Door: Esther van de Pas



Welkom!

Tanja
Mary

Seïra
Judith

Moniek
Marlies

Evi



Vraag 1

Wat is de naam die op scholen wordt gebruikt voor het 
Ondersteuningsteam?

Ondersteunings
team

Zorgteam

DenkTank



Vraag 2
Wie nemen deel aan het ondersteuningsteam?

IB
Consulent Plein013

IMW
GGD

IB
Leerkracht - ouders
Consulent Plein013

IMW
GGD

Directie
IB

Consulent Plein013
IMW
GGD



Vraag 3
Wat is de taak van het ondersteuningsteam

Advies geven aan 
leerkrachten en 

ouders

Een leerling 
doorverwijzen naar 
een andere school 

Multidisciplinair samenwerken om tot de 
best passende ondersteuning voor een 

leerling te komen



Vraag 4
Wie zitten er bij jou op school in het ondersteuningsteam?

Geen idee
Ik noem alle namen 

zó op

Ik weet de namen niet 
allemaal maar wel de rollen 

van de leden van het OT



Vraag 5
Hoeveel energie heb je nog over voor de rest van 

deze workshop?

Heel veel; 
kom maar op!

Mijn energie is bijna 
op maar het lukt 

nog wel.

Mijn energie is 
eigenlijk al op voor 

vandaag





Ondersteuningsteam

Belang van vertrouwen tussen en samenwerking met ALLE partners

• Leerling

• Ouders

• Leerkracht

• IB

• Consulent

• IMW

• GGD



Hoe ervaar jij de betrokkenheid bij het OT in 
jouw school?

• Hoe breng je een leerling in voor het OT overleg? 

• Sluit je zelf aan bij de het OT overleg en praat je mee?

• Wat is jouw bijdrage in het samenwerken met alle betrokkenen?

• Hoe vergroot jij het vertrouwen tussen alle betrokkenen?



Vertrouwen
“geloof in iemands betrouwbaarheid” 
en “betrouwbaar achten”. Bij 
betrouwbaar geeft Van Dale de 
volgende zaken aan: “(van personen) 
te vertrouwen, zo dat men zich erop 
kan verlaten”, “(van inlichtingen) 
geloofwaardig” en “(van zaken) 
deugdelijk”. [ Bron, van Dale]

• Hoe krijg jij vertrouwen?

• Hoe geef jij vertrouwen?



Filmpje

Tip 1 - Actief luisteren

Exploreren wat de ander beweegt om te doen wat hij doet en 
te zeggen wat hij zegt

https://www.youtube.com/watch?v=SreWBSbVUek&feature=
emb_imp_woyt

https://www.youtube.com/watch?v=SreWBSbVUek&feature=emb_imp_woyt


Tip 2



Workshop 
opbrengst:

• Welke inzichten
neem je mee uit
deze workshop?

• Welke sleutel(s) 
heb jij ontdekt?


