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Interprofessioneel handelen

Verhoudingen, rollen en verantwoordelijkheden van 
samenwerkende partners 
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Interprofessioneel samenwerken
Van Zaalen et al. (2018)

• Een samenwerkingsvorm waarbij meerdere 
professionals met verschillende professionele 
achtergronden onderwijs, zorg, begeleiding en/of 
ondersteuning aanbieden aan leerlingen en hun ouders.



De kern van interprofessioneel samenwerken: leerling en 
ouders centraal 

Samenwerken met leerlingen en ouders i.p.v. voor leerlingen en ouders 



Interprofessioneel samenwerken

Gespecialiseerde ondersteuning betekent:
– de inzet van expertise vanuit andere disciplines
– samenwerken met een diversiteit aan expertise en deskundigen
– met als uitgangspunt dat de leerling en de ouders centraal staan, 

dat betekent actieve betrokkenheid van de leerling zelf en de 
ouders



Het continuüm van interprofessioneel werken
Boon et al.(2004)

Bron: De Waal, V. (Red.). (2018, p. 252)



Multidisciplinair samenwerken 
- verschillende disciplines betrokken, maar 
- elke discipline werkt vanuit het eigen perspectief, met een eigen vaktaal en een eigen logica 
- en probeert de eigen doelstellingen te realiseren.

Interdisciplinair samenwerken 
• verschillende disciplines formuleren gezamenlijk doel, 
• hanteren gemeenschappelijke taal, die voor alle betrokkenen toegankelijk en begrijpelijk is, 
• kwaliteiten en perspectieven van de ander zijn complementair en waardevol. 
• Betrokken professionals leveren stukje van hun autonomie (en soms status) in (Buntinx en Bijwaard, 2004).

Transdisciplinair samenwerken
• grenzen van de disciplines vervagen. 
• partners kennen elkaars discipline goed
• in samenspraak en samenwerking gedeeltelijk op elkaars werkterrein.
• vakoverschrijdend gewerkt en  soms taken van elkaar overgenomen voor zover dit kan of nodig is.

Multidisciplinair, interdisciplinair of transdisciplinair
samenwerken

In een transdisciplinair team is de kennis van elkaars professies groot.



Vormen van interprofessioneel samenwerken
(Rijsdijk et al. in de Waal (2018)



Waar sta jij in jouw werksituatie: 
IN WELKE MATE …

kunnen professionals elkaars taken overnemen

hebben jullie gemeenschappelijke taken, 
verantwoordelijkheden en doelen

ontstaan er nieuwe manieren van zorgverlening en zelfs 
nieuwe disciplines
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Waar staan we als SWV nu?

Stelling van de tafelgroep:



T- shaped professionals 

Verticale deel
diepgaande toewijding, specialistische kennis 
en vaardigheden in hun eigen expertise

Horizontale deel:
vaardigheden en competenties om te verbinden 
met mensen uit andere disciplines, 

Een T-shaped professional kijkt dus niet alleen 
vanuit eigen referentiekader naar de situatie, 
maar kan ook benaderen vanuit het 
referentiekader van andere disciplines.



T-shaped samenwerking  
(Oskam, 2009)

Bron: https://www.pactvoorkindcentra.nl/images/pdf/140600-Pedagogische-Professional-
vd-toekomst.pdf



Succesfactoren en belemmeringen 
in interprofessioneel samenwerken



(Feng, 2012)
• Open houding 
• Een bereidheid om te leren  
• De mogelijkheid om op verschillende manieren te kunnen denken over zaken

Schuman (2021)
• Gedeelde oriëntatie op waarden en vertrekken vanuit dezelfde ethische principes
• Centraal stellen van leerlingen en hun ouders en hen ondersteunen om zelf de regie (weer te 

nemen)
• Respectvol, transparant en toegankelijk communiceren met alle betrokkenen
• Bewustzijn van eigen verantwoordelijkheden en taken en van die van andere betrokkenen
• Ruimte maken voor de expertise van anderen

Werkzame ingrediënten voor interprofessionele 
samenwerking



Het gaat om professionals die bereid zijn:
(Schuman, 2020)

q het eigen professionele territorium te verlaten;
q nieuwe kennis- en ervaringsgebieden te ontdekken;
q een andere taal (en cultuur) te leren verstaan;
q vakjargon zoveel mogelijk te vermijden en voor iedereen toegankelijke taal te 

gebruiken;
q meerdere perspectieven en zienswijzen een plaats te geven;
q ruimte te maken voor de expertise en inbreng van collega’s uit andere disciplines;
q de expertise en visie van deze collega’s te waarderen als aanvullend en verrijkend; 

en
q gewicht toe te kennen aan de stem van jeugdigen en ouders.



Andere perspectieven

• Kennis vanuit een enkel 
perspectief is onvoldoende om 
de complexiteit van een situatie 
te kunnen begrijpen
Door samen te werken kun je 
iets bereiken wat je alleen niet 
kan.
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Waar staan we nu?
• Moet een stelling worden aangepast?
• Stemmen op de stelling die het beste aangeeft 

waar we staan.
• Bespreek in je tafelgroep :



De komende jaren moeten we …
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