
 
 

Samenwerking tussen  
zorgprofessional en leerkracht 
Waar de krachten worden gebundeld 

Op 12 september vond er in Auberge de Rousch in Heerlen een symposium 
plaats over samenwerking tussen zorgprofessionals en leerkrachten in de 
klas.  

De dag begon met een lunch en ruimte voor ontmoeting en kennismaking. 
Vervolgens werd het symposium geopend door Lector Dr. Paul Hennissen en 
Dr. Barbara Piškur. Tijdens de opening werd het beeld geschetst over het 
huidige passend onderwijs. Om dit te kunnen bereiken is er een 
samenwerking nodig tussen zorgprofessionals en leerkrachten, een cross-
over. Het doel van deze cross-over is het bundelen van krachten om zo 
efficiënter te kunnen werken.  

Na de opening werd het stokje over gedragen aan Dr. Ria Kleijnen. Zij 
heeft gesproken over de samenwerking tussen onderwijs, zorg, ouders 
en gemeenten om innovatieve en preventieve arrangementen te 
ontwikkelen voor dyslexiezorg. Ria legt de nadruk op het feit dat er een 
preventieve benadering toegepast dient te worden met betrekking tot 
dyslexiezorg. Wanneer er preventies gewerkt wordt zal het aantal 
kinderen dat dyslexiezorg nodig heeft met ongeveer vijftig procent 
dalen. Ook zullen de kosten voor doorverwijzing, intake en diagnostiek 
dalen.  
Om ketenzorg te kunnen bereiken dienen alle partijen elkaars expertise 
en ervaring serieus te nemen, elkaars manier van leren respecteren en 
onderling vertrouwen en evenwaardigheid opbouwen.  

Kiki Huynen heeft de visie van MOVARE over de samenwerking tussen 
onderwijs en zorg naar buiten gebracht. MOVARE wilt zo inclusief mogelijk 
onderwijs. Hun slogan is dan ook ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’. 
MOVARE wilt zo inclusief mogelijk onderwijs omdat dit goed is voor alle 
kinderen. Onderwijst bereidt voor op volwassenheid waarin plaats is voor 
persoonlijk presteren, respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid 
en verantwoordelijkheid. Het bereiken van deze inclusie is een kanteling van 
de gehele maatschappij. Systeeminnovatie, moed, lef, betrouwbaar 
partnerschap, bestuurlijk commitment en handelen zijn nodig om inclusie 
mogelijk te maken.  

De laatste sprekers voor de pauze waren Sarah Meuser en Dr. Barbara 
Piškur. Zij werden bijgestaan door, Koen van Dijk en Eefje Kern. Er werd 
gesproken over het project Partnering for Change (P4C).  
De interventie is ontwikkeld in Canada. Het is een nauwe samenwerking 
tussen de ergotherapeut, de ouders en de leerkracht. De leerkracht en 
de ergotherapeut kijken gezamenlijk hoe iedereen mee kan doen in de 
klas.  



 
 

Er wordt hierbij gelet op de fysieke omgeving, maar ook 
bijvoorbeeld de wijze van instructie. Door coaching en samenwerken 
in de context vindt er capacity building plaats tussen leerkracht en 
ergotherapeut. 
Om te kijken of deze Canadese interventie ook zou kunnen werken 
in de Nederlandse context, is er een klein onderzoek opgestart. 
Gedurende drie maanden is er een ergotherapeut 4u per week bij 
een leerkracht in de klas geweest en is er gewerkt volgens de 
piramide. Deze ergotherapeut beantwoorde de vragen van de 
leerkracht. Het onderzoek bestond uit 3 fases:  

1. Opbouw van samenwerkingsrelaties. Wat waren de sterke kanten van iedereen en waar 
lagen de vragen 

2. Ergotherapeut kreeg vragen van de leerkracht 
3. Interventie gericht op omgeving, klas en op het individuele 

kind 
 
Koen van Dijk en Eefje Kern zijn twee ergotherapeuten die mee 
hebben gedraaid in dit onderzoek. Beide ergotherapeuten waren 
positief over de interventie. Voor Eefje was de relatieopbouw anders 
dan voor Koen. Dit kwam omdat zij de leerkracht al kende. Beide 
ergotherapeuten gaven aan dat het toepassen van transfers voor de 
kinderen makkelijker is als de interventie in de grote groep plaats 
vindt.  

 
Na de pauze, met een heerlijk stuk vlaai, werden de bezoekers verdeeld in kleine groepen.  
Deze groepen bestonden uit minimaal één ergotherapeut, één leerkracht en één andersoortige 
professional. In deze groepen werd er een discussie gehouden over de behoeften van de 
verschillende partijen, waar de mogelijkheden en belemmeringen gezien werden. De tendens van de 
dag was dat de samenwerking tussen de zorgprofessional en de leerkracht zeer gewenst is, maar dat 
deze door kaders en regelgeving beperkt kan worden. Er is lef en doorzettingsvermogen nodig om tot 
passend onderwijs voor iedereen te komen. De fundatie is, met deze bijeenkomst, door iedereen 
gestort, tijd om bruggen te bouwen.  
  
 


