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Partnerschap in de driehoek 
 
Onderwijs en Jeugdhulpverlening 

samen op de werkvloer 

 
 

Waarom? 

Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen dicht mogelijk bij huis en in 

de wijk te organiseren? En hoe doe je dit zo vroeg mogelijk? 

Daarvoor is nodig dat onderwijsmensen, jeugdhulpverlening en ouders zo vroeg mogelijk  effectief  

samenwerken en afstemmen rond de aanpak die het kind en het gezinssysteem nodig hebben. De 

onderwijsvragen  van het kind en de opvoedingsvragen  van de ouders staan hierbij centraal. 

Werken vanuit “de driehoek”   betekent dat de interne begeleider (zorgcoördinator), de 

jeugdhulpverlener,  samen met kind en ouders werkt aan een aanpak die doelgericht is en haalbaar. 

De begeleiding kenmerkt zich door transparantie (zeg wat je doet en doe wat je zegt); 

systematisch/planmatig ( kleine stapjes) en toegankelijk (er wordt gewerkt met korte lijnen).  

Tijdens 3 bijeenkomsten van 3 uur worden kansen en mogelijkheden, valkuilen en werkzame 

factoren besproken en uitgediept. De inhoud sluit aan op de visie en uitgangspunten van het 

samenwerkingsverband/gemeente. Er wordt gewerkt vanuit actuele inzichten en positieve 

ervaringen uit de praktijk.  

Voor wie?  

Meer begeleiding bieden aan kinderen en ouders, dichtbij en snel. Een belangrijk doel van Passend 

onderwijs. Deze scholing is bedoeld voor iedereen die de samenwerking tussen school,  ouders en 

jeugdhulpverlening op de werkvloer wil versterken.  We werken vanuit een  handelingsgerichte en 

oplossingsgerichte manier van denken en gebruiken toepasselijke vakliteratuur en sluiten aan op de 

praktijk van de deelnemers.  

Doelgroep: Interne  begeleiders, zorgcoördinatoren, gezinsmanagers, ouderkind adviseurs, adviseurs 

passend onderwijs ,  gezinsadviseurs, onderwijsadviseurs, medewerkers CJG en Samen doen teams. 

Kortom voor iedereen die een integrale samenwerking in de driehoek school, ouders en 

jeugdhulpverlening een warm hart toedraagt.  

Doelen en opbrengsten. 

Doel  van de training is een integrale oplossingsgerichte manier van werken te ontwikkelen waarin 

school en jeugdhulpverlening samen aan de slag gaan om een effectieve werkwijze in de driehoek te 

ontwikkelen.  Tijdens drie bijeenkomsten wordt aan de hand van casuïstiek verkend wat werkzame 

factoren zijn die partnerschap op de werkvloer versterken.  
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Na drie trainingsbijeenkomsten  

 heb je zicht op de specifieke taken en rollen en verantwoordelijkheden van school, 
jeugdhulpverlening en ouders;  

 ben je vaardig in het voeren van handelingsgerichte en oplossingsgerichte gesprekken met 
ouders; 

 ben je vaardig in het organiseren en uitvoeren van een handelingsgericht ondersteuningsteam 
vanuit “de driehoek”; 

 kun je leiding geven aan een ondersteuningsteam en ben je vertrouwd met interventies op  
procesniveau; 

 kun je omgaan met weerstand en weigerachtig, ondermijnend gedrag bij ouders; 

 ben je op de hoogte van actuele modellen en inzichten die het praktisch werken onderbouwen 
en 

 heb je met elkaar vastgesteld welke werkbare factoren een effectieve samenwerking op de 
werkvloer bevorderen. 

 
Programma. 
 
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. 
 

Bijeenkomst 1.  

 

Oriëntatie op verantwoordelijkheden vanuit visie op Passend Onderwijs 
en transitie jeugdzorg. 

Bijeenkomst 2. Handelingsgericht en oplossingsgerichte aanpak bij het arrangeren. 

Bijeenkomst 3. Betekenis voor de praktijk: samenwerkingsafspraken  

 
Tijdens de bijeenkomsten komen diverse onderwerp een bod. 

 Actuele werkmodellen die in het onderwijs en in de jeugdhulpverlening  worden gebruikt. 

 Verdieping op thema’s rond effectieve communicatie en  oplossingsgerichte gespreksvoering 
(handelingsgericht werken, 1 gezin/1 plan, oplossingsgericht werken) 

 Voorbereiden, leiden en begeleiden van een ondersteuningsteam/MDO  (handelingsgericht 
arrangeren). 

 Aan de hand van eigen casuïstiek verdieping aanbrengen op relevent thema’s die  worden 
ingebracht door de deelnemers 

 Vaststellen wat werkzame factoren zijn om het partnerschap op de werkvloer te versterken  

 De bijeenkomsten zijn vooral interactief, er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen.  

 Binnen de interactieve aanpak wordt afgestemd op thema’s  die door  deelnemers worden 
ingebracht.  

 
De drie bijeenkomsten worden in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt, aansluitend bij de 
visie en uitgangspunten vanuit de regio.  
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Tijdsinvestering 
Deze scholing/training is geaccrediteerd bij het leraar register en bij het SKJ en levert 21 punten op 
wanneer je 

 drie bijeenkomsten aanwezig bent; 

 de voorbereidende opdracht aantoonbaar hebt uitgevoerd en  

 de aanbevolen literatuur hebt gelezen en kunt toepassen.  
 
Docenten 

Caroline Kooistra (onderwijs)  en Tanny Bakker (jeugdhulpverlening). Beiden docenten hebben zowel 

ruimschoots ervaring op de werkvloer als in hun werk als docent (HBO plus, Masteropleidingen en 

trainingswerk). 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met c.kooistra@inschoolacademie.nl of u kunt bellen 
(0647808101).  
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