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Eindelijk een boek dat concreet ingaat
op de uitvoeringspraktijk van inter -
professionele en interorganisationele
samenwerking rondom kinderen. Ein-
delijk, want er is natuurlijk wel (onder-
zoeks)literatuur over samenwerken rond
kinderen – onder verschillende noe-
mers zoals de brede school, educatieve
centra voor 0 tot 12 jaar, pedagogische
netwerken, voorschoolse netwerken,
brede talentontwikkeling, netwerken
voor 4- tot 12-jarigen, wijkgerichte dag-
arrangementen, enzovoort – maar deze
is vaak vooral gericht op structurele
aspecten zoals op de (beleids)doelen,
de financiering, de huisvesting of de
(be)sturing en regie. En als de literatuur
al gericht is op de uitvoeringspraktijk,
dan is dit vaak in ideologische of typo-
logische termen over hoe die zou kun-
nen of moeten zijn, zonder empirische
onderbouwing. 

Dit boek voorziet in een gedetailleerde,
op kwalitatief empirisch onderzoek ge -
baseerde, beschrijving van hoe ver-
schillende uitvoerende professionals
leren met elkaar af te stemmen en
samen te werken om zo goed moge-
lijke dienstverlening, ondersteuning en
hulp aan kinderen in risicosituaties te
bieden. 
Het begrip leren staat hierbij uitdrukke-
lijk centraal. Ten eerste omdat de auteurs
met dit boek een bijdrage willen leve-

ren aan de ontwikkeling van cultural
historical activity theory (CHAT). Zij
laten zien hoe CHAT gebruikt kant wor-
den om leerprocessen in de zin van
nieuwe betekenisgeving bloot te leg-
gen, hetgeen cruciaal blijkt bij het leren
van professionals. 
Ten tweede vanwege de praktische
reden dat er in Engeland en Noord-Ier-
land op het moment van het onderzoek
dat de auteurs vanaf 2004 hebben uit-
gevoerd nauwelijks volledig tot was-
dom gekomen praktijken van inter -
professionele en interorganisationele
samenwerking rondom kinderen waren.
Wél waren er, vanwege nieuw beleid
en wetgeving, veel nieuwe initiatieven
vanuit onderwijs, gezondheid en wel-
zijn en vanuit het vrijwilligers- en wijk-
werk om uitsluiting van kinderen in
 risicosituaties tegen te gaan en te voor -
komen. De auteurs hebben dan ook de
leerprocessen van de verschillende
professionals en organisaties om tot
samenwerking en afstemming te komen
onderzocht, met behulp van vergelij-
kend gevalstudie-onderzoek. 
Een belangrijk punt hierbij is dat deze
leerprocessen van de uitvoerende
 professionals niet geïsoleerd worden
bestudeerd, maar voortdurend worden
geplaatst in de context van de organi-
satie waar zij werkzaam zijn. Hiermee
sluiten de auteurs aan bij de opvatting
van het New Professionalism namelijk
dat professionals niet los kunnen
 worden gezien van de organisatie waar -
binnen zij werkzaam zijn: zonder pro-
fessionele ontwikkeling geen organisa-
tie-ontwikkeling en vice versa. 

Leraren en de school spelen een cen-
trale rol in dit boek. En dat is niet voor
niets. Net als in Nederland neemt de
school ook in het Verenigd Koninkrijk

53NTOR 1 – maart 2010

NTOR 2010-1  12-03-10  10:24  Pagina 53



een zeer centrale plaats in bij inter -
professionele en interorganisationele
samenwerking rondom kinderen omdat
het nu eenmaal de beste vindplaats
voor kinderen is, daar waar vroeger
kerk en vereniging binnen de verschil-
lende zuilen dat ook waren. De afgelo-
pen decennia is de druk op scholen om
een breed scala aan sociaal-maat-
schappelijke vraagstukken (mee) op te
lossen dan ook flink toegenomen. Deze
ontwikkeling betekent een dubbele ver-
breding van de doelstelling van scho-
len namelijk wat betreft:
1. de inhoud: niet alleen opvoedings-

en onderwijsdoelen, maar doelen
ook op sociaaleconomisch vlak en
het terrein van welzijn en gezond-
heid;

2. de doelgroep: niet alleen leerlingen
maar ook hun ouders, gezin en
familie, en de buurt (community). 

Tegelijkertijd klinkt de roep om paal en
perk te stellen aan de brede maat-
schappelijke verantwoordelijkheid van
de school en de aandacht te richten op
de basisvaardigheden taal en rekenen.
Aan scholen en leraren de taak een
balans te vinden tussen deze verschil-
lende eisen. Een belangrijke vraag voor
leraren en scholen is dan ook in hoe-
verre zij zelf ingaan op uiteenlopende
maatschappelijke vragen die de regu-
liere taken van het onderwijs overstij-
gen, of dat zij dit – in overleg en af -
stemming – overlaten aan andere uit-
voerende professionals. Hoe slagen
leraren erin, zonder zelf te opereren als
een professioneel orthopedagoog, wel-
zijnswerker, verpleegkundige of buurt-
werker, toch de inzet en hulp te active-
ren die voor kinderen nodig is, zonder
dat dit in stukjes verloopt, maar juist
goed afgestemd en in samenhang.
Zelf dokteren  lijkt niet de oplossing,

bovendien houdt dat leraren ook teveel
af van hun reguliere onderwijstaken.
Afstemming op en samenwerking met
andere uitvoerende professionals lijkt
hier dan ook het antwoord. Maar hoe
verloopt die interprofessionele en 
-organisationele samenwerking dan?
Daar gaat dit boek Improving Inter-pro-
fessional Collaborations. Multi-agency
working for children’s wellbeing uit -
gebreid op in. In het boek wordt be -
schreven wat uitvoerende professio-
nals leren terwijl zij interprofessioneel
werk verrichten. In deze boekbespre-
king passeren daarvan een aantal
belangrijke leerpunten de revue. 

Het centrale leerpunt is het denken in
termen van het hele kind in een brede
context. Dit houdt in alle dienstverle-
ning, ondersteuning en hulp aan het
kind en zijn familie parallel loopt en als
het ware om het kind heen gewikkeld
wordt , in plaats van dat kind en familie
een route bewandelen langs verschil-
lende dienstverleners, waarbij elke
dienst, hulp of ondersteuning zich richt
op één enkel aspect en sequentieel
wordt ingezet. Dit is makkelijker gezegd
dan gedaan, maar volgens de auteurs
is de eerste stap in deze richting dat de
verschillende uitvoerende professio-
nals expliciteren wat zij verstaan onder
dit centrale uitgangspunt van gericht-
heid op het hele kind in een brede con-
text  en ook aangeven welk idee zij
hebben van de interpretatie van de
andere professionals. Uit de voorbeel-
den die worden gegeven blijkt dat de
verschillende professionals het centrale
uitgangspunt vooral interpreteren van-
uit hun eigen professionele rationaliteit
en leren om zich in andere professio-
nele rationaliteiten te verplaatsen. 
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De professionals leren ook dat be -
staande praktijken, regels en afspraken
moeten worden aangepast aan de
nieuwe interpretaties en werkwijzen die
het interprofessioneel samenwerken
voortbrengt. Zo blijkt het bijvoorbeeld
nodig om een nieuw gezamenlijk diag-
nosekader te maken. Een risico hierbij
is dat het interprofessionele samen-
werken teveel een instrumenteel doel
krijgt in plaats van dat de aandacht
naar het hele kind in een brede con-
text  uitgaat. 

Ook het oprekken van regels en nemen
van risico s komen voort uit interpro-
fessioneel samenwerken en zijn volgens
de auteurs een belangrijk teken dat er
geleerd wordt. De mate waarin dit
gebeurt hangt sterk af van de positie
die de professional heeft binnen de
eigen organisatie, en of de professional
op een mandaat en rugdekking kan
rekenen. Voor professionals die werken
in een organisatie met een sterk af -
reken- en verantwoordingssysteem is
het oprekken van regels en nemen van
risico s moeilijk. Daarnaast gaven de
uitvoerende professionals in het onder-
zoek ook aan dat het niet altijd een -
voudig is om dat wat zij leren bij het
interprofessionele werken, voor het
voet licht te brengen binnen de eigen
organisatie. De professionals beschre-
ven dit zelf als werken aan de rand van
de organisatie, op de grens van de
eigen professie. 

Kennis van de sociale infrastructuur,
oftewel wie ken je die waaraan kan bij-
dragen, wordt vooral in de praktijk
geleerd. Een namenlijst met verschil-
lende professionals en instanties is
daarbij nuttig, maar zo’n lijst blijkt al
gauw te statisch en is nooit volledig. De

uitvoerende professionals blijken con-
tinu te leren op dit punt. Zij kunnen
namelijk niet alleen vertrouwen op
vriendschappelijke of vertrouwde net-
werkrelaties, deze passen niet (meer)
altijd bij de nieuwe opdracht die het
werken vanuit het hele kind in een
brede context  meebrengt.

Het boek doet ook verslag van risico’s
van en weerstanden tegen (de gevol-
gen van) interprofessioneel samenwer-
ken. Interprofessionele samenwerking
kan conflicten oproepen over des -
kundigheid, legitimiteit en expertise, én
over de grenzen van werk- en kennis-
domeinen. Wanneer het hele kind in
een brede context  leidend is bij de uit-
voering worden de professionals weg-
getrokken uit de veilige duidelijke om -
geving van de eigen organisatie en is
de eigen professionele rationaliteit niet
meer het enige referentiekader. Dit kan
de professionele status, en daarmee de
veiligheid en zekerheid van de uitvoe-
rende professionals verzwakken. In de
vergelijkende gevalstudie gaven veel
professionals dan ook blijk van hun
angst om een generalist te worden en
contact te verliezen met de professio-
nele thuisbasis. 

Afstemming en samenwerking met kin-
deren en ouders vraagt om aparte aan-
dacht. Het blijkt voor uitvoerende pro-
fessionals moeilijk om te leren hoe zij
de kinderen en hun ouders/ familie zelf
kunnen betrekken. De professionals
richten hun energie vooral op elkaar
richten bij het leren interprofessioneel
samenwerken en doen veel moeite om
elkaar goed te begrijpen Ze houden
zich nauwelijks bezig houden met de
vraag hoe ze kunnen samenwerken
met degenen voor wíe ze werken: de
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kinderen en hun ouders/ familie, terwijl
ze wel aangeven de noodzaak in te zien
van samenwerking met kinderen en hun
ouders / familie. Er lijkt sprake van een
zekere handelingsverlegenheid op dit
punt. De auteurs interpreteren dit als
fasen in een leerproces namelijk dat de
eerste fase dat de uitvoerende profes-
sionals eerst elkaar goed leren kennen
en begrijpen, voordat zij zich in de
tweede fase op hun cliënten kunnen
gaan richten. Het is de vraag of deze
interpretatie van volgtijdelijkheid hout
snijdt. Deze handelingsverlegenheid
kan ook worden geïnterpreteerd als de
behoefte van de uitvoerende professio-
nals om hun eigen beroep af te scher-
men door een grens te trekken tussen
henzelf als deskundige professional en
kinderen en hun ouders/familie als
leken. Het is dan de vraag of zij de
tweede fase willen en kunnen bereiken.

Wie zelf werkzaam is in het onderwijs
zal het heel opvallend vinden dat de
auteurs bij de voorbeelden uit het
gevalstudie-onderzoek erg vaak leraren
en scholen opvoeren die het moeilijk
vinden, zich beperkt voelen of niet
gemotiveerd zijn om te leren samen-
werken rondom het kind. 
Zo vonden leraren het moeilijk afstand
te nemen van hun eigen professionali-
teit en interpreted the wellbeing of
children simply in terms of academic
achievement  (p. 68). Een interprofes-
sioneel team met verschillende soorten
expertise werkte rondom een brede
school terwijl de school zelf resisted
what it saw as a potential erosion of its
carefully constructed boundaries and
established social practices (p. 70). Bij
het maken van een nieuw gezamenlijk
diagnosekader is er vooral weerstand
vanuit de school om de eigen classifi-

catie-systemen op te geven, hetgeen
de auteurs van het boek interpreteren
als dat the carefully protected school
classification impeded inter-profes-
sional work because, although they
were not clear, they were not open to
expansion through collaboration with
others  (p. 72). 
Dit alles roept de vraag op of het voor
leraren en scholen lastiger is om inter-
professioneel samen te werken dan
voor andere uitvoerende professionals
zoals welzijnswerkers, orthopedagogen
of consultatiebureauartsen. En als dat
zo is, waar heeft dat dan mee te maken?
Is het de context van de schoolorgani-
satie, of breder, de sector onderwijs,
die weinig ruimte laat voor werk aan de
rand van de organisatie, op de grens
van de eigen professie? Of is het de
professionaliteit van de leraar, zijn spe-
cifieke beroepsopvatting, die het inter-
professioneel samenwerken in de weg
staat? Deze vragen worden als zodanig
niet gesteld door de auteurs van het
boek maar moeten wel geadresseerd
worden binnen de onderwijssector. Dit
boek geeft goed kader om dit te analy-
seren, zowel op het niveau van de pro-
fessionele uitvoering als op institutio-
neel niveau in het onderwijs.

Edith Hooge
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