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Voor welke  
praktijkvragen geeft  
deze kaart handvatten?
• Hoe zorg ik ervoor dat de samenwerking met 

externe partners effectief verloopt?

• Hoe zorg ik er voor dat leraren de samenwerking  

met en inbreng van de externe partners optimaal 

(kunnen) benutten?

• Hoe zorg ik ervoor dat we nieuwsgierig zijn naar  

en leren van de expertise van externe partners?

Stap 1
Welke expertise  
is nodig?

Stap 2
Bereid de 
samenwerking 
goed voor 

Stap 3
Maak heldere 
afspraken 
over de 
samenwerking

Stap 4
Coach leraren  
bij het 
samenwerken

Stap 5
Bescherm 
leraren tegen 
problemen waar 
ze geen invloed 
op hebben



Waarom is het belangrijk om samen te werken met  
externe partners? 
Scholen staan er niet alleen voor bij het bieden van zo goed mogelijk onderwijs 

aan alle leerlingen. Door passend onderwijs is het aantal leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften op de basisschool toegenomen. Het is voor 

leraren ondoenlijk om zelf over alle benodigde expertise te beschikken.  

Om aan de ondersteuningsbehoefte van alle leerlingen tegemoet te kunnen 

komen, wordt naast de samenwerking met ouders, ook vaak de expertise 

benut van samenwerkingspartners (adviseurs en begeleiders) bijvoorbeeld 

in het samenwerkingsverband, jeugdhulp, welzijnswerk, (vak)didactici,  

et cetera. Deze samenwerking verloopt soms soepel, maar soms ook niet.  

In deze schoolleiderskaart bieden we handvatten die kunnen bijdragen aan 

de effectiviteit van de samenwerking met externe partners.

Wat is nodig om goed samen te werken met  
externe partners
Samenwerken met mensen van organisaties buiten de school is niet altijd 

eenvoudig, omdat zij soms een andere taal spreken, andere belangen hebben, 

een andere visie en/of andere gewoontes hebben tijdens het samenwerken. 

Samenwerking met andere professionals kan leiden tot kwaliteitsverhoging 

wanneer er meer deskundigheid en verschillende perspectieven bij 

elkaar worden gebracht; specialistische kennis levert dan een bijdrage 

aan het passend maken van het onderwijs aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Er is leiderschap en visie nodig om ervoor te zorgen 

dat de samenwerking deze meerwaarde inderdaad heeft voor de leerling, 

de leraren en de school. De volgende stappen kunnen je helpen  

om samenwerking met externe partners te bevorderen en de inbreng  

optimaal te benutten ten dienste van passend onderwijs. 

Stap 1
Welke 
expertise 
is nodig?

Breng eerst in kaart tegen welke problematiek of 

vraagstukken leraren aanlopen in het kader van 

passend onderwijs. Breng vervolgens in beeld over 

welke expertise je al beschikt in je team. Welke 

aanvullende expertise is nodig en wie zou die 

kunnen bieden? Zorg ervoor dat je de beschikking 

hebt over een sociale kaart met relevante 

organisaties, zoals op het gebied van jeugdzorg. 

Bespreek hoe je de externe partner wilt inzetten, 

in welke rol en met welke verantwoordelijkheid. 

Gaat het bijvoorbeeld om het in kaart brengen 

van de onderwijsbehoeften van het kind zoals 

bij collegiale consultatie door jeugdhulp, 

aanwezigheid bij een kindbespreking of om het 

meewerken aan een deskundigenadvies  

en arrangeren van extra of speciale ondersteuning? 

Of gaat het (daarbij ook) om kennis vergroten van 

het team of het geven van handelingsadviezen 

aan de leraar? Bespreek ook met teamleden 

je eigen rol en de rol van de intern begeleider 

en andere specialisten. Wanneer ben je er bij? 

Welke regelzaken neem jij op je? Voor welke 

ondersteuning kunnen ze bij jou en waarvoor 

bij de internbegeleider terecht? Zo houd je als 

schoolleider de regie over de samenwerking met 

externe partners. 
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Stap 2
Bereid de 
samenwerking 
goed voor 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” is een veelgehoorde uitspraak over 

samenwerken. Samenwerken is echter complex en samenwerken met andere 

partners is nog een stapje complexer vanwege de verschillen in expertise en mogelijke 

verschillen in opvattingen en cultuur. Leer elkaar daarom echt kennen en zoek naar de 

aangrijpingspunten voor een goede samenwerking. Bekijk hoe de samenwerking een 

bijdrage kan leveren in het grotere geheel van de te behalen doelstellingen van de school. 

Daarvoor is het belangrijk om vooraf helder te hebben welke visie je hebt op samenwerken 

en wat je beoogt te bereiken met de samenwerking en wat de rol van de externe partner 

is en dit met de leraren te bespreken. Vragen daarbij zijn: Hoe kun je van elkaars expertise 

leren? Hoe houdt de leraar de regie op het eigen leerproces? Is het vooral jullie belang of is 

sprake van een gezamenlijk belang? Wat betekent de samenwerking met externe partners 

voor leraren? Welke motivatie hebben zij voor de samenwerking of zien ze juist beren 

op de weg? Wat levert het hen op – of kost het hen juist extra tijd? Hoe faciliteer je dit? 

Probeer je ook te verplaatsen in het perspectief van de samenwerkingspartner en verdiep 

je in diens achtergrond, vraag naar zijn/haar visie op samenwerken. Breng omgekeerd 

de visie van de school op samenwerken, de huidige ontwikkelingen, werkwijzen en 

ambities en de context van de school voor de externe partner in beeld. Houd bij het 

formuleren van het doel de eigen leraren in het vizier en expliciteer: Ook de kinderen en 

ouders die het betreft, dienen in de samenwerking te worden meegenomen. Wanneer 

jouw school onderdeel is van een kindcentrum, denk dan ook aan de partners van 

kinderopvang die met deze kinderen te maken hebben. Gaat het om versterking van de 

samenwerking met jeugdhulp, hoe is dan de lokale en regionale samenwerking geregeld?  

Maak gebruik van de documenten op https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/

themas/samenwerkingsverbanden/documenten/.
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Stap 3
Maak heldere afspraken 
over de samenwerking

In het gesprek met je samenwerkingspartner is 

het goed om helder te zijn over wederzijdse belangen 

en verwachtingen en op basis hiervan te komen 

tot een gemeenschappelijke ambitie, zoals hoe 

gezamenlijk invulling te geven aan handelingsgericht 

samenwerken. Ook als de andere organisatie 

ondersteuning komt bieden is het belangrijk om 

precies aan te geven waarbij wel en waarbij geen ondersteuning nodig is. Het is 

belangrijk om de samenwerking goed en professioneel te organiseren. Bespreek 

de verschillende rollen zoals hierboven genoemd. Neem tijd voor een goede 

kennismaking met de leraren en medewerkers die samen aan de slag gaan en 

maak gezamenlijke en duidelijke organisatorische en inhoudelijke afspraken: 

hoe vaak vindt de samenwerking plaats, wie worden betrokken, welke 

informatie wordt verschaft, welke inzet wordt van beide kanten gevraagd;  

hoe zit het met de kosten, hoe wordt er intern gecommuniceerd, bijvoorbeeld 

bij afwezigheid van de vaste gesprekspartner? Zet de afspraken kort op 

papier en stuur deze naar de leraren en de samenwerkingspartner. Reflecteer 

regelmatig gezamenlijk op de samenwerking vanuit de doelstelling en de 

afspraken en stuur waar nodig tussentijds bij.

Stap 4
Coach leraren bij 
het samenwerken 

Als teamleden nog weinig ervaring 

hebben met samenwerking 

met personen met een andere 

expertise dan zijzelf, besteed 

dan eerst aandacht aan de 

basisprincipes van goed 

samenwerken. Verdiepende 

coaching op maat kan de samenwerking met externe 

partners (vaak met een andere achtergrond dan zijzelf) nog 

verder verbeteren. Leraren krijgen immers te maken met 

professionals met een eigen jargon en een eigen professionele 

identiteit. Het vraagt om flexibiliteit, andere procedures dan 

die ze gewend zijn, een andere verdeling van taken. Vooral 

als de samenwerking stroef verloopt, kan coaching nuttig 

zijn en bijdragen aan het zelfvertrouwen van leraren. De 

coaching kun je richten op interprofessioneel communiceren: 

doorvragen wat de ander bedoelt, zelf ook goed toelichten 

wat je zelf bedoelt, bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden 

en regelmatig samenvatten wat tijdens het gesprek naar 

voren brengt. Coaching kan ook gewenst zijn op hoe de leraar 

haar rol pakt in de samenwerking, vanuit gelijkwaardigheid. 

Als schoolleiders kun je zelf coaching geven, maar als meer 

uitgebreide coaching nodig is, is het vaak beter om dat niet 

zelf te doen (scheiden van begeleiden en beoordelen van 

functioneren). Dus afhankelijk van het coachingsvraagstuk 

kun je als schoolleider zelf hiermee aan de slag gaan of hier 

de intern begeleider of een ander teamlid voor benaderen 

met expertise op het gebied van coaching. Belangrijk is dat 

leraren voelen dat zij de school vertegenwoordigen, dat zij 

het vertrouwen krijgen van de schoolleider en van het team 

en dat zij autonomie en zelfvertrouwen ervaren.
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Stap 5
Bescherm leraren tegen 
problemen waar ze geen invloed 
op hebben

Leraren lopen in de samenwerking soms tegen zaken aan waar ze zelf weinig invloed 

op hebben en die niet binnen hun taak of verantwoordelijkheid vallen, zoals lange 

wachtlijsten, financiën, personeelstekort of politieke schermutselingen. Op dat 

moment is het belangrijk om als schoolleider op te treden en je te richten op deze 

randvoorwaarden. Het is belangrijk dat leraren zich kunnen concentreren op hun taak: 

tegemoet komen aan ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Wees vasthoudend in 

het goed regelen van zaken en span je in (bij wachtlijsten en dergelijke) door afspraken 

met externe partners te bewaken. Door transparant te zijn hierover, weten leraren 

waar ze aan toe zijn. 
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Meer weten?

https://www.aanpakmetandereogen.nl/

https://www.pactvoorkindcentra.nl/

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/themas/

samenwerkingsverbanden/documenten/

https://www.poraad.nl/themas/passend-onderwijs/

samenwerken-met-jeugdhulp
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