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INTERVIEW

‘Ik had al regelmatig met Tanny Bakker (gezinstherapeut/systeemtherapeut, 
jeugdhulpverlener, opleider HvA) gesproken over de hulp voor leerlingen en 
gezinnen met complexe problematiek. Naar ons idee kan dit altijd beter. Door 

de wet passend onderwijs 2014 en de jeugdtransitie 2015 werd gesproken over de samenwerking tussen 
onderwijs en jeugdhulp. Het ging echter zelden over de mensen op de werkvloer en hoe je daar praktisch 
vorm aan geeft. Er is een gat tussen de beleidsmakers en de uitvoerders. Dat is een reden geweest voor Tanny 
en mij de training te ontwikkelen. Ons gemeenschappelijk kader is de oplossingsgerichte aanpak. Op de 
jaarlijkse conferentie van de Europian Brief Therapy Assiociation solution focus (EBTA) in Wenen waren wij zo 
geïnspireerd dat wij daar te plekke de training in de steigers hebben gezet. Dit was in september 2016. In 2017 
zijn we de trainingen gaan geven en hebben we deze doorontwikkeld tot wat het nu is.’

In opdracht van het samenwerkingsverband en de gemeente geven Caroline Kooistra en 
Tanny Bakker samen sinds 2017 trainingen aan intern begeleiders (ib’ers) en ouder- en 
kindadviseurs (OKA). Het doel? De samenwerking versterken. Praktisch, handelings- en 
oplossingsgericht. Caroline Kooistra (trainer namens Inschoolacademy) vertelt wat zij 
in deze trainingen ziet gebeuren met de deelnemers. Emmely ten Have (ib’er van de 
Bijlmerhorst) en Mireille Bijnoe (OKA Bijlmer Oost) volgden samen de training. Wat heeft 
dit hun samenwerking opgeleverd? ‘We zitten vaak op één lijn, maar durven elkaar ook 
kritisch te bevragen.’

T R A I N I N G  V O O R  E E N  S T E R K E R E  S A M E N W E R K I N G  T U S S E N  I B - O K A

ZO IS DE TRAINING 
ONTSTAAN

Door Danielle Drenthen
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Wat vind jij zo interessant aan de 
samenwerking tussen ib’er en OKA? 
‘Ik geloof oprecht in het effect van 
een goed vakmanschap, effectieve 
samenwerking, gemeenschappelijke 
taal gebruiken en een gedeeld 
professioneel werkkader. De intern 
begeleider kan het verschil maken, 
de OKA ook! Samen kunnen zij veel 
betekenen, zeker als het gaat om 
transparantie in de samenwerking en 
begeleiding van leerlingen, ouders en 
gezinnen.’

Wat zijn vaste onderdelen die altijd 
terugkomen in een training? 
‘De startopdracht is interactief en 
gericht op vaardigheden en de 
praktijksituatie. Er is een presentatie met 
verdieping van het gemeenschappelijk 
kader. De deelnemers verwerken 
huiswerkopdrachten in groepen. Er 
is veel uitwisseling en reflectie op 
de samenwerking en wat je kunt 
versterken. We sluiten vooral aan op de 
deelnemers en hun leerwensen. In deze 
Coronatijd doen we de bijeenkomsten 
online. Je bereikt dan met een groep 
niet helemaal wat je doorgaans wel 
bereikt. Maar anderzijds ontdekt men 
ándere mogelijkheden om samen de 
leerling en ouders die het juist in deze 
tijd zo nodig hebben te begeleiden.’

Wat vinden de cursisten zelf meestal 
van de trainingen? 
‘Eigenlijk zijn ze altijd positief. Men 
vindt het fijn dat er tijd is om te spreken 
over de samenwerking en wat er 
beter kan. Door handelingsgericht en 
oplossingsgericht werken en denken 
als gemeenschappelijk kader te nemen, 
ontstaan er nieuwe inzichten om 
de samenwerking en positionering 
te versterken. Zij gaan elkaar beter 
verstaan.’

Waar zie je aan dat de samenwerking 
tussen de ib’er en OKA succesvol is? 
Wat lukt er dan beter? 
‘Wat ik hoor is dat het beter lukt om voor 
te bereiden voor gesprekken/MDO/OT/
ZBO. Men werkt meer doelgericht -  voor 
de leerling, ouders en leerkracht. Die 
nemen ze direct mee in gesprekken, de 
aanpak en systematische evaluatie. Ze 
denken meer in mogelijkheden in plaats 
van problemen. Samen werken ze aan 
een positieve relatie en vertrouwen.’

Wat zie jij in de trainingen gebeuren 
rond de samenwerking? 
‘Wat ik zie en hoor is dat men 
vertrouwen heeft in elkaars 
deskundigheid. Er is ruimte voor 
feedback en reflectie. Men houdt elkaar 
goed op de hoogte en weet elkaar 
snel te vinden. Men maakt gebruik van 
elkaars kwaliteiten en gebruikt de ander 
als sparringpartner.’

Wat is voor jou een verschil tussen hoe 
OKA’s doorgaans naar kinderen kijken 
en ib’ers? 
‘Ik merk dat de OKA over het algemeen 
meer vaardig is in de oplossingsgerichte 
manier van denken en vragen stellen. 
Dat geldt ook voor de systeemgerichte 
aanpak en de situatie onderzoeken 

vanuit meerdere perspectieven of 
levensgebieden. Zij zijn meer gericht 
op het proces van ondersteuning, 
begeleiding en doorleiding. Interne 
begeleiders weten veel over de 
didactische en pedagogische situatie 
en de factoren die van belang zijn 
voor een goede ontwikkeling van de 
leerling. Zo kunnen zijn elkaar goed 
aanvullen in het onderzoeken van de 
meerdere perspectieven die er zijn rond 
een lastige situatie.’

En waarin lijken ze meer op elkaar 
dan ze zelf denken? 
‘De hoge mate van betrokkenheid, 
de oplossingsgerichte taal en de 
handelingsgerichte taal kent veel 
overeenkomsten. Die kunnen ze 
gezamenlijke uitwerken tot een stevig 
werkkader.’

Als je terugkijkt waar we zijn gestart 
met de trainingen en waar we nu 
staan, waar ben je trots op? En wat 
kan volgens jou nog beter? 
‘Ik zie dat er een enorm verschil is in 
de schoolpopulaties en wat een school 
nodig heeft. Het handelingsgericht 
arrangeren met kinderen, leerkracht 
en ouders kan beter. Door het 
schoolmodel zie je dat besturen 
en scholen dit op verschillende 
manieren invullen. Ook wens ik meer 
transparantie rond de hulpverleners 
in een gezin. Laat iemand daar goed 
regie op houden. Dit vraagt nu 
veel van de OKA en soms ook van 
de samenwerking. Omdat iedere 
school een vaste OKA heeft, is het 
gelukkig mogelijk te werken aan een 
professionele samenwerking en een 
gemeenschappelijke kader en taal. Ik 
ben heel trots dat we dit in onze stad 
kunnen doen. ’

Zij geeft de trainingen.

Caroline Kooistra 
   Trainer ib/oka 
via Inschoolacademy
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Waarom hebben jullie de training ib/
OKA gevolgd? 
Mireille – ‘Ik vind het altijd prettig om 
te leren. Ik had de training al een keer 
gedaan met een andere ib’er. Emmely 
kwam met de vraag en ik vond het een 
goed idee de training nogmaals met 
haar te doen.’
Emmely – ‘Ik was vooral benieuwd naar 
de werkwijze van het OKT en hoe we 
de samenwerking konden verbeteren 
waar mogelijk. Het ging bij mij vooral 
om kennis opdoen.’

Hoe ging jullie samenwerking vóór 
de trainingen? 
Mireille – ‘Onze samenwerking 
was naar mijn mening al goed. 
Tijdens de trainingen kwamen we 
erachter dat we al veel dingen samen 
hebben opgepakt. We hebben vaste 
overlegmomenten en dat werkt ook 
goed. We hebben ook regelmatig 
via mail en telefonisch en op school 
contact. De lijnen zijn kort.’
Emmely – ‘Onze samenwerking 
verliep inderdaad al fijn. Veel dingen 
bij de bijeenkomsten kwamen ons 
bekend voor. Dat betekende dat we 
al op de goede weg waren. Even 
kritisch terugkijken op eerdere 
casussen zorgde ervoor dat we konden 

kijken naar wie welke rol had en wie 
kartrekker op welk moment kon zijn. 
Dat was prettig.’

Hoe kijk jij terug op de trainingen? 
Wat is je bijgebleven?
Mireille – ‘Ik vond het interessant om te 
horen hoe de samenwerking op andere 
scholen tussen ib’ers en OKA’s loopt. 
De tijd was best kort; de samenwerking 
tussen anderen ging in sommige 
gevallen nog moeizaam. Het was goed 
om met elkaar te bespreken hoe het 
ging. Ik vond het ook prettig om te zien 
dat wij al een goede samenwerking 
hebben met elkaar. We hebben elkaar 
nodig, want er komen soms best 
moeilijke dingen op ons pad. Belangrijk 
is dat we blijven investeren in onze 
samenwerking zodat we samen goed 
de klanten kunnen ondersteunen.’
Emmely – ‘Doordat we zagen 

hoe andere ib’ers en OKA’s hun 
samenwerking ervaren, konden wij 
onze samenwerking in een bepaald 
kader zien. Het gaat namelijk vaak 
heel goed, mede door de korte lijntjes. 
Mireille en ik zitten veelal op één lijn, 
maar durven elkaar ook kritisch te 
bevragen.’

Wat zag je tijdens de trainingen 
gebeuren rond jullie samenwerking? 
Emmely – ‘Tijdens een van de 
trainingen hadden we het over de 
verschillende werkwijzen, zoals 
handelingsgericht werken en 1 gezin, 
1 plan. Ik nam na de bijeenkomst de 
tijd om te kijken naar een bepaalde 
leerling, waardoor ik direct voor mezelf 
actiepunten kon beschrijven. Ik kon de 
nieuwe kennis meteen toepassen in de 
praktijk. Zo hadden Mireille en ik dan 
overleg wie er nu eigenlijk aan zet was: 
de familie, OKA, school of een andere 
externe partij.’

Wat betekent een goede 
samenwerking tussen jullie voor de 
leerlingen en hun ouders?
Emmely – ‘Door goede samenwerking 
tussen de ib’er en OKA zie je dat 
ouders, leerkracht en leerling 
vertrouwen hebben in dat er 
verbetering zal komen. Overigens is 
de leerkracht in het contact tussen 
ib’er en OKA ook zeer nauw betrokken. 
Door samen een startgesprek aan te 
gaan, staan alle neuzen dezelfde kant 
op en gaan we er samen tegenaan. 
Deze houding uitstralen zorgt voor fijn 
contact. Een goede relatie is de basis 

‘Door een startgesprek aan te gaan, staan 
alle neuzen dezelfde kant op en gaan we er 

samen tegenaan’

En zij volgden deze samen.

Emmely ten Have
   Intern begeleider (ib) 
 bij De Bijlmerhorst

Mireille Bijnoe   

Ouder- en kindadviseur (OKA) 
Bijlmer Oost
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voor progressie, in mijn ogen.’

Wat is voor jou een verschil tussen 
hoe een OKA doorgaans naar 
(problemen bij) kinderen kijkt en een 
ib’er? 
Mireille – ‘Ik denk dat het verschil ligt 
in ik als OKA niet de hele tijd op school 
aanwezig ben, waardoor de problemen 
wat verder van mij af staan. Een ib’er 
is geen hulpverlener net als dat een 
OKA geen ib’er is. Je hebt soms een 
ander visie op een probleem. De kunst 
is om met elkaar in gesprek te gaan 
en dat te bespreken. Ik merk dat ik als 
OKA soms ook iets meer nuchter ben, 
omdat ik weet dat ik niet altijd alles kan 
oplossen.’
Emmely – ‘Mireille noemt het al goed. 
Wij werken vijf dagen per week (en 
soms meer) met de kinderen en 
ouders, waardoor veel zaken kunnen 
opstapelen en wij graag hulp zien. We 
hopen dan ook snel op verbetering. 
Door het samenwerken met Mireille 
zie ik ook dat het soms meer tijd nodig 
heeft. Tegelijkertijd heeft school een 
signalerende rol, waardoor de OKA 
gevoed kan worden met andere 

informatie, bijvoorbeeld uit de klas. 
Andersom heeft de OKA soms meer 
informatie over bijvoorbeeld de 
gezinssituatie, omdat ouders daar de 
tijd voelen om nog meer te delen. Deze 
uitwisseling werkt prettig.’

En waarin lijken jullie meer op elkaar 
dan jullie misschien eerst dachten? 
Mireille – ‘Ik denk dat we beide een 
positieve uitstraling hebben. Ik zie 
Emmely eigenlijk nooit chagrijnig. We 
kunnen beide goed aansluiting vinden 
bij ouders en kinderen. Ik denk ook bij 
de leerkrachten.’
Emmely – ‘Ik denk niet dat we veel 
nieuwe kanten van elkaar hebben leren 
kennen, maar door meer tijd te nemen 

voor elkaar, door deze training, kennen 
we elkaar wel nóg beter. We zijn beide 
open mensen en denken pragmatisch.’

Als je terugkijkt naar voor de training 
en waar jullie nu staan, waar ben je 
trots op? 
Mireille – ‘Ik ben heel trots op onze 
goed samenwerking daardoor hebben 
we een positieve uitstraling toe naar 
de ouders en kinderen. Ik ben er trots 
op dat we het tot nu toe goed doen 
samen.’
Emmely – ‘Ik ben heel trots op de korte 
lijnen en de positieve samenwerking 
tussen Mireille en mij. Het gaat goed. 
Daarmee helpen we onze kinderen en 
gezinnen verder.’
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best moeilijke dingen
op ons pad’

‘We hebben elkaar
nodig
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