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Inleiding  

 

In 2015 vond de transitie van de jeugdzorg plaats en dit heeft ook in Amsterdam tot veranderingen geleid. 

Naar aanleiding van deze veranderingen zijn er in Amsterdam recent initiatieven ontplooid om h e t  

partnerschap in de driehoek: kind/gezin, school en hulpverlening verder te  professionaliseren. 

De nadruk ligt hierbij  op dat ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo 

dicht  mogelijk bij huis en in de wijk georganiseerd wordt. Daarnaast dat onderwijsmensen en 

jeugdhulpwerkers  zo  vroeg  mogelijk effectief samenwerken. Tenslotte is het belangrijk dat er 

afstemming plaatsvindt rond kind en het gezinssysteem. De onderwijsbehoeften en 

opvoedingsbehoeften van het kind staan hierbij centraal. 

 

Een van de initiatieven in Amsterdam in dit zoeken naar partnerschap is een recente scholing van 

onderwijs en jeugdhulp die gezamenlijk zich professionaliseren met een oplossingsgerichte- en 

handelingsgerichte visie en aanpak. Tijdens deze scholing zijn de good practices verzameld en 

vanuit  ‘de driehoek’ opgeschreven in het kader van een afstudeeropdracht van een student van de 

hogeschool van Amsterdam. 

 

 

erken vanuit  ‘de driehoek’ betekent dat  de 

interne begeleider (zorg coördinator), 

onderwijsadviseur passend onderwijs 

(begeleider passend onderwijs) en 

jeugdhulpwerker samen met  ouders op zoek 

gaan  naar een aanpak die doelgericht en 

haalbaar is. De begeleiding is transparant, 

systematisch en toegankelijk, er wordt gewerkt 

met  korte lijnen. 

 

 Het onderscheid impliceert een 80/20-regel: 

 steek de meeste tijd en finesse in wat de 

 samenwerking in de driehoek maakt, niet in wat 

 samenwerking breekt. 

 In het dagelijks leven gaat al snel de 

 focus  naar ‘dissatisfiers’ in plaats van 

 ‘satisfiers’. Je ziet dit vaak in gesprekken met 

 ouders, leerkrachten, collega’s en 

 hulpverleningsinstanties gebeuren: als eerste 

 komt aan bod wat er niet goed gaat. Dat zijn 

 vooral kwesties die buiten de eigen directe 

 invloedssfeer liggen, denk  aan; tijd 

 en organisatorische zaken  die het leven lastig 

 maken. Betrokkenen vragen minder snel 

 aandacht voor wat zij in het eigen domein zo 

 goed doen met  hun collegae. 
 

Het fenomeen van ‘bad is stronger than  

 good’ bestaat. Het vervelende is echter, dat  

 wat we aandacht geven, ook groeit. Als we 

 geen tegengas geven, gaan  we stuk zitten 

 op de voorwaardenscheppende kant (de 

 organisatorische regelzaken) en raakt  de 

 meerwaarde scheppende kant (hoe we 

 concreet kinderen en gezinnen kunnen 

helpen) onderbelicht. Dat staat haaks  op wat 

 

betrokkenen eigenlijk willen. Niet alleen 

ontsnapt daarmee aan onze aandacht wat 

werkzame principes zijn rondom het kind, 

maar  het demotiveert betrokkenen ook nog 

eens. Men belandt in een negatieve spiraal 

(Vermaak & Engbers, 2016). 
 
Daarom gaat de aandacht in dit artikel 

naar de ‘satisfiers’ ofwel: wat wél te doen 

in de samenwerking in de driehoek. Enkele 

bevindingen van het afstudeeronderzoek, 

good  practices, en tips voor de 

samenwerking in de driehoek: kind/gezin, 

school en jeugdhulp komen aanbod. 

 

 

 

 

“Door juist naar een training als die van 

Inschool Academie te gaan blijf je jezelf ook 

ontwikkelen. Niet denken ‘alles gaat al 

goed we hebben een training niet nodig’, 

juist wel willen blijven verbeteren. Het 

gaat alleen maar  nog meer  verbeteren 

met  de dingen die we hier gehoord 

hebben. Meer  doen van wat werkt, dat 

levert meer  energie op en ook weer  meer 

helderheid, want  we zijn niet perfect.’’
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afstudeeronderzoek Kyra Prins 
 
 
 

 

Uit de interviews met  de intern begeleiders en ouder-en kind adviseurs in 

Amsterdam kwam naar voren  dat er een groot aantal factoren de samenwerking 

tussen IB en OKA bevorderen: goede communicatie, een persoonlijke klik 

hebben, transparant zijn, samen evalueren, elkaar  feedback kunnen geven, 

elkaar  vertrouwen, het benutten van de verschillende expertises in het team, de 

ouder-en kind adviseur in het vizier van school krijgen,  bewust zijn van de 

onderlinge afhankelijkheid, gedeelde urgentie hebben, 

samenwerkingsafspraken maken en tot slot: bekend zijn met  elkaars werkwijze. 
 

De IB’ers en OKA’s  legden zelf bepaalde verbanden tussen de competenties van 

de IB en OKA enerzijds en een persoonlijke klik tussen de IB en OKA 

anderzijds. Zo gaven ze aan dat hun gekozen aanpak beïnvloed werd  door  hun 

relatie met  de ander. Er werd  op de werkvloer meer  ‘gedurfd’ vanwege het 

vertrouwen in elkaar  en het weten dat de ander achter je werkwijze of actie 

staat, ook wanneer deze  mis is gegaan. Dankzij de aanwezige persoonlijke klik en 

de herkenning in elkaars werkwijze wordt de ander in meer  (probleem)gevallen 

mee  genomen. Uit de literatuur blijkt dat de relatie cliënt  en hulpverlener tot een 

van de grootste werkzame factoren behoort. De resultaten van dit onderzoek 

suggereren dat de werkzame factoren in de samenwerking IB en OKA 

versterkt worden of beter tot zijn recht komen wanneer er een persoonlijke klik 

tussen de IB en OKA aanwezig is. Wat impliceert dat de relatie IB en OKA van 

groot belang is voor de samenwerking en de effectiviteit van de aanpak en 

daarmee het bewerkstelligen van effectieve integrale jeugdhulp.



 
 
 
 
 
 

Good  practices 
 
 
 
 
 
 
 

“Het verloop is groot geweest in het begin,  het was 

natuurlijk  ook nieuw  opgezet in Amsterdam. Het 

was gewoon een pilot voor heel Nederland en toen ik 

nog als leerkracht werkte, dacht  ik: ‘Wie is die ouder 

kind adviseur  nou? Wie?’. Het was meer 

een naam.  Ik had toen echt  helemaal geen  idee wat 

de OKA toen op school deed. Nu ik zelf ib’er ben 

weet ik het. Dit was voor mij ook een signaal dat ik 

dacht  wij moeten het team uitleggen wat onze taak 

en rol is en dat hebben we toen ook meteen vanaf 

het begin  aangepakt. Wie is de ouder kind adviseur, 

en wat doet  zij op school? Maar ook naar ouders  toe, 

heel open verteld. Tijdens  de informatie avonden  en 

teamvergaderingen heeft de OKA zich voor gesteld 

zodat mensen weten wie er bij dat gezicht hoort. Dat 

geld ook voor de intern begeleider, ouders  weten 

vaak  ook niet wat die doet op school, en die 

scheidslijn  is heel belangrijk van wanneer ga je nou 

a l s  o u d e r  naar de internbegeleider en wanneer 

nou naar de ouder kind adviseur?” 
 
“Korte lijntjes zijn belangrijk. We appen elkaar nog 

net niet slaap lekker.’’ 
 
“De actiepunten die bedacht zijn na een gesprek, 

bijvoorbeeld een MDO, dat we die even  rondmailen 

of dat we die even  goed vastleggen en concreet 

maken.  Wanneer je de actiepunten na een gesprek 

niet opschrijft  dan vervliegt  het.’’ 

 

 

“Wanneer je met  ouders  in gesprek gaat,  gaan wij 

er niet zo in zitten van wij zijn de experts en nu 

gaan wij eens  even  vertellen wat er aan de hand 

is. We gaan meer met  zijn allen open een gesprek 

aan en dan gezamenlijk brainstormen. Zo samen 

kijken naar wat kunnen we nou betekenen voor uw 

kind? Kijken of we hetzelfde zien? Hebben we 

allemaal dezelfde hulpvraag? Vragen aan de ouder 

van: ‘Wat vind je ervan?’ ‘ Is dat een idee?’ En dan 

weer concrete afspraken maken voor daarna, van 

hoe gaan we het daarna  dan weer evalueren?’’ 

 
 

 
“Wat erg goed  helpt is als we niet allebei individueel 

met  de casus  aan de slag gaan,  en allebei ons 

eigen  plannetje erop zetten en dit allebei met  onze 

beste bedoelingen uitwerken. Hierdoor krijg je echt 

weerstand van ouders  voor een van beide partijen,  of 

de school doet  het niet goed  of de ouder- en kind 

adviseur  doet  het niet goed.  Dus zo kwamen we 

erachter dat het eigenlijk  heel belangrijk is om ook 

aan ouders  te laten zien dat we samenwerken, dat 

we dus gezamenlijk in een overleg  gaan zitten 

en daarin aan ouders  beide  kanten uitleggen en 

samen punten bedenken en daarmee aan de slag 

gaan.  Dat werkt  echt  veel beter  en veel sneller.’’ 
 
“Mijn taak als IB is vanuit school te kijken  naar 

leerachterstanden, onderzoeken naar bijvoorbeeld is 

het haalbaar hier op school, en dan komt  er uit dat 

er een zeer laag IQ achter  zit.  We hebben op school 

te maken met  verschillende culturen  waarin het 

hebben van een beperking echt  een schande is voor 

de familie.  Vanuit school adviseer ik echt  om door 

te verwijzen naar het speciaal onderwijs, we zijn 

het samen (ik met  de OKA) eens  over die leerling, 

daar ligt het probleem niet maar bij de vraag hoe



 

 
 

 

gaan we die familie  overtuigen dat het geen 

schande is, en dat onze  hulpvraag aansluit 

bij die van de ouders,  dat zij zich er ook in 

kunnen vinden.  Hierin is samenwerken dan zo 

belangrijk, want  de OKA kan dan vanuit haar 

expertise en haar communicatie technieken 

de ouders  meenemen. Ze gaat  dan ook echt 

mee  naar scholen, waar de OKA goede vragen 

kan stellen  aan de school die d e  ouders  nooit 

zelf zouden stellen, wat die ouders  weer 

gerust stelt en uiteindelijk komen we er zo 

samen uit dat het kind wel naar het speciaal 

onderwijs of het SBO gaat.  Dat was mij anders  

alleen  als IB niet gelukt.’’ 
 

“Een van de werkzame factoren voor een 

goede samenwerking is het kennen van 

elkaars  werkwijze. Oplossingsgericht werken 

en handelingsgericht werken komen erg 

met  elkaar overeen. Investeer in het leren 

kennen van elkaars  werkwijze, eventueel 

door je te verdiepen in de literatuur  over 

oplossingsgericht en handelingsgericht 

werken.’’ 
 

“Ik wist op mijn vorige school echt  niet wat de 

ouder kind adviseur  nou eigenlijk  deed en ik 

wist dan ook niet wat de mogelijkheden waren. 

Nu ik samen met  de ouder kind adviseur  werk 

weet ik pas van wat is dit leuk! En wat kan er 

veel!  Dus verdiep je in elkaars werkwijze, taak 

en rolverdeling. Kennis van elkaar is belangrijk.  Ik 

denk namelijk dat het noodzakelijk is om te 

weten wat kan en wat de werkwijze van de 

ander is.’’ 
 
“Ik help ouders  door de ouder of ouders   veel 

zelf te laten uitvoeren, zelf met  oplossingen te 

komen en zelf veel te laten nadenken van: 

‘ Wat heb ik nodig?’ Het hangt  per casus  af 

hoe ik dat aanpak. Ik kan met  een ouder kijken  

naar: ‘Wat wil je nu als eerste veranderen?’ En 

tot slot kan ik vragen:  ‘Kan ik je ergens  bij 

helpen? ’Samen kijk ik met  de ouder n a a r  wat 

is de eerste stap.  Alles in stapjes verdelen en 

daarmee stappen ondernemen. Daarna altijd 

weer terug koppelen/komen van: ‘ Hoe is dit of 

dat gegaan?’ Geen suggestieve vragen stellen, 

in plaats van: ‘Gaat het goed?’  Vraag ik: ‘Hoe 

gaat  het?’ En door de ouders zoveel  mogelijk 

zelf te laten doen,  maar soms ook weer aan het 

handje  te nemen, samen brainstormen en 

wanneer de drempel tot iets ondernemen te 

hoog is, en ze bijvoorbeeld niet weten waar ze 

moeten beginnen. Ik ben bijvoorbeeld een keer 

met een ouder samen achter  de computer gaan 

zitten. Deze ouder moest namelijk geldzaken 

regelen, maar ik heb haar alles z e l f  laten 

doen. Door er gewoon naast  te zitten met  mijn 

handen over elkaar.  Maar puur dat moment



 
 
 
 

creëren dat de ouder er aan moest beginnen en ik 

gewoon present was lukt het d e  o u d e r  zelf. Bij een 

andere ouder  waarbij het kindje  niet sliep heb ik 

gevraagd: ‘Maar hoe doen ze dat dan op de 

crèche?’ Door te vragen  naar de uitzondering waar 

het wél lukte kwamen we op de oplossing.  Zoveel  

mogelijk vraaggericht werken, alleen  maar vragen,  

vragen,  en nog eens  vragen.’’ 

 

 

 

“Een andere OKA zat eerst  in deze casus  en die  

stond echt  lijnrecht tegenover de ouder.  D e  O K A  

e n  d e  o u d e r konden gewoon niet meer samen. Dus 

dan sta je als nieuwe ok al 1-0 achter.  Ik bood echt  

een luisterend oor aan de ouder en dat is echt  van 

belang, ik heb me verdiept in de situatie en d o o r  

niet te oordelen en de emoties te erkennen in plaats 

van te ontkennen of ondermijnen. En samen met  de 

IB na te denken, OKA vanuit thuis en IB vanuit school 

om echt  te kijken naar wat heeft het kind nodig,  e n  

a a n  d e  o u d e r  g e v r a a g d  ‘ wat heeft jou kind 

nodig om zich zo goed  mogelijk te ontwikkelen?’ 

Het was een moeilijke ouder in de communicatie, 

veel schreeuwen en praat luidruchtig,  is niet altijd 

redelijk maar heeft een klein hartje.  Door het 

vertrouwen te winnen en te kijken  naar wat heeft uw 

kind nodig hebben we meters kunnen maken 

en hebben we het voor elkaar gekregen dat h e t  

jongste kind van vier naar het speciaal onderwijs is 

verwezen. En als je dan de ouder 

 

 

 

met  een lach het lokaal uit ziet gaan,  iedereen 

bedankt en een hand geeft. En excuses aanbood, 

vonden we echt  wauw, en dat meteen weer 

complimenteren van: ‘Zonder jou medewerking was 

dit niet gelukt en wat goed  dat je bereid  bent  om 

sorry te zeggen en zo veel  dank  voor het meedenken’ 

dat deed het hem.  Dat is ook sterk  geweest, we zijn 

met  z’n allen blijven communiceren met  de ouder en 

op het moment dat een ouder heel fanatiek uitvalt 

tegen een leraar, waar deze leraar heel erg van was 

geschrokken zit het gevaar  erin dat de leerkracht de 

neiging  had om te zeggen: ‘Ik ben er klaar mee,  ik 

communiceer gewoon niet meer met  deze ouder.’ Ja, 

en dan ben je haar kwijt en om dan met  elkaar 

zodanig samen te werken en op te trekken en die 

leerkracht er toch weer in mee  te krijgen zorgen dat 

je kan blijven communiceren met  ouder hoe moeilijk 

de boodschappen ook zijn. Ik denk  dat je dan met  z’n 

allen heel veel bereikt. Het was ook zo’n perfecte 

samenwerking omdat daadwerkelijk iedereen 

betrokken erbij was,  ook de directeur, echt  iedereen. 

Altijd met ouder erbij om transparantie  te 

behouden en altijd het gezamenlijke belang, het 

kind, benoemd in het proces.  ‘’ 

 

“Wat werkt is transparantie, elkaar aanspreken, durven  

vragen aan elkaar van ‘ goh heb ik dat nou wel goed  

gedaan of wat vond je ervan,  was dit handig?’’ Wat 

kan ik beter  doen?’ En dat ook met  elkaar 

bespreken. En samen evalueren van: ‘ Goh we 

hebben nu dit gesprek gehad liep dat nou eigenlijk  

goed  of niet en waar kwam dat door?’ Dit samen 

bespreken. En korte lijntjes dat is toch wel fijn als je 

iets neerlegt bij iemand dat je hier ook reactie op 

krijgt en vervolgens ook een bedankje of wat dan 

ook, dat je het w e l even  afrond.  Ook betrokkenheid 

bij de casus/ het gezin/het kind tonen.  Als je dan 

samen die passie en betrokkenheid deelt , en dat je 

samen ook kan balen.  Wanneer je casussen hebt  

waar je goed hebt  gehandeld maar dat het toch niet 

is gelukt, dat je er dan samen om kan balen.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laatst  liepen  we namelijk tegen muren  aan van een 

zorginstelling met  lange wachttijden en daar 

konden we dan wel samen van balen,  dat is dan 

heel fijn. Of een casus  waar je een naar gevoel  over 

hebt, dat had ik deze week, en toen kreeg  ik een 

mailtje  van de IB en de directeur van: ‘Wat 

vervelend!’ En dat was toch wel heel fijn dat je je 

gehoord  voelt en er niet alleen  in staat.’’ 

 

“Je hebt  elkaar ook gewoon nodig. Als je als OKA 

zijnde erachter komt  vanuit thuis dat een kind in de 

klas bij wijze van, ik zeg maar iets heel praktisch, 

zich niet goed  kan concentreren omdat er veel speelt 

thuis en hij heeft echt  een afzonderlijk plekje  in de 

klas nodig, dan kan school daarin bijdragen om dit 

kind te helpen in de klas. Dat kan je niet alleen  als 

hulpverlener zeggen tegen de leerkracht, daar heb je 

de intern begeleider voor nodig als hulpverlener.’’ 

 

“Houd  de leerkracht ook op de hoogte van alles 

wat je doet  en alles wat wij als IB en OKA 

bedenken. Want  die leerkracht die moet  het doen,  

en ook de ouder natuurlijk,  de ouder gaat  vaak 

automatisch mee  in dit proces  maar die 

leerkracht, die vergeet je nog wel eens.’’ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gouden tips van 
onderwijs en 
jeugdhulp



 

Gouden tips van onderwijs en jeugdhulp 
 
 

 

Ouders als partners zien 

 
Gezamenlijk belang zoeken, en dit expliciet benoemen 

 
Laagdrempelige interventies organiseren 

 
Elkaar regelmatig zien (vast moment afspreken per week  voor overleg), korte lijntjes tussen 

intern begeleider en ouder- en kind adviseur 

 
Investeren in de werkrelatie 

 
Ook ouders voorbereiden op het ZBO door  middel van de positie van de ouder te benoemen. 

Wat is het?  Wat is hun rol hierin? 

 
Leerkrachten eerder en meer  betrekken 

 
Ieder  overleg eindigen met  ‘wie doet wat?’ (Notuleren) 

 
Afstemmen wie de regie  heeft, wie is de contactpersoon voor het betreffende kind/gezin? 

Wederzijdse verwachtingen uitspreken 

Aansluiten probleembeleving ouders 

Onderzoekende houding richting jezelf en elkaar 

Werkwijze aan het team presenteren 

Waar mogelijk het kind betrekken in MDO, zodat het kind ook gehoord wordt 
 
 
 

Checklist stappenplan 

 
•  Duidelijke voorzitter tijdens het overleg 

•  Bij elke casus ook aandacht voor de positieve kanten of ontwikkelingen 

•  Ruimte geven aan ouders die een eigen actie binnen de casus willen/kunnen ondernemen 

• Goede analyses van onderliggende problemen (doordenken → het probleem achter het 

probleem) 

• Structuur van het overleg = expliciet: benoemen doel van het overleg bij langlopende 

casussen, inbreng/vragen/analyse/oplossingen/afspraken/terugkoppeling aan ouders 

•  Langslopen van standaard vragen (bij langlopende casussen) 

- Welke  positieve ontwikkelingen zijn er? 

- Welke  negatieve ontwikkelingen zijn er? 

- Is de huidige hulp voldoende/te weinig/ te veel 

- Reden  tot zorgen veiligheid kind 

•  Betrekken van hulpverleners en ouders bij het ZBO
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Handige tips 
 

 

Zie de website: ikzoekjeugdhulp.nl 

 
Zie het formulier voor kinderen: ‘hoe denk  jij erover?’  (te vinden  op internet) 

Zie frederiekebannink.nl voor oplossingsgericht werken 

Zie de ‘Checklist samenwerken aan hulp voor mishandelde kinderen en hun 

ouders’ (Addink e.a.,  2012) 
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