
HANDLEIDING REFLECTIETOOL INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING

DOEL
Refl ecteren op de interprofessionele samenwerking binnen het domein Kind 
en Educatie met het oog op de optimale ontwikkeling van het kind. Door 
gezamenlijke refl ectie zijn er mogelijkheden om de onderlinge samenwerking te 
verbeteren.

TOEPASSING
De tool kan worden ingezet op alle locaties waar interprofessioneel 
samengewerkt wordt rondom de ontwikkeling van het kind. De tool kan worden 
gebruikt op formele en informele wijze, zowel individueel als in een groep.

DE REFLECTIETOOL IS BREED INZETBAAR IN 
VERSCHILLENDE SITUATIES, BIJVOORBEELD:
• Als eenmalig hulpmiddel tijdens een teamevaluatie;
• Als terugkerend refl ectiemoment;
• Als hulpmiddel tijdens functioneringsgesprekken;
• In de beginfase van een nieuwe samenwerkingsgroep. 

PROCES
Om het proces goed te laten verlopen en de tijd te bewaken, wordt er 
aanbevolen om een gespreksleider aan te wijzen. De taak van de gespreksleider 
is de te doorlopen stappen en de bijbehorende tijdsindicatie in de gaten te 
houden.
Neem zowel verbeterpunten als ook positieve punten mee in het proces. 

Voor het maken van aantekeningen is er ruimte op de tweede bladzijde van de 
refl ectietool.



  
   Stap 1. Wat constateer ik?
       (Tijdsindicatie 10 minuten)

• Neem individueel de refl ectietool door.

• Schrijf op: Wat constateer ik met betrekking tot de    

  interprofessionele samenwerking in deze praktijk? 

• Benoem een aantal punten uit de verschillende kopjes.

  
   Stap 3. Wat heeft dit voor consequenties? 
       (Tijdsindicatie 15 minuten)

• Bespreek plenair de conclusies.

• Schrijf op: Wat zijn hiervan de consequenties?

• Wat is er nodig om verbetering te realiseren? 

  
   Stap 4. Welke concrete acties zetten we uit?
       (Tijdsindicatie 15 minuten)

• Schrijf op: Wat zijn de concrete actiepunten?

• Verdeel de taken om concreet tot actie te komen (wie doet wat,  

 op welk moment?)

• Denk na over een evaluatiemoment. 

• Blik terug op de bijeenkomst;

• Wat ging er goed of minder goed?

  
   Stap 2. Welke conclusies trekken  
      (Tijdsindicatie +/- 10 minuten)

• Bespreek in een (sub)groep (max. 3 pers.) wat de individuele  

 constateringen zijn en hoe deze met elkaar in verband staan. 

• Schrijf op: Welke conclusies worden er samen getrokken uit de  

 individuele constateringen?
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WIE WERKEN ER SAMEN?
Elkaar goed leren kennen door:

 Kennen we elkaars naam functie, kwaliteiten 

 en expertise?

 Hebben we een duidelijk beeld van wat alle 

 betrokkenen voor het kind kunnen betekenen?

 Verdiepen we ons actief in het perspectief van 

 andere disciplines?

 Investeren we in het elkaar beter leren kennen?

WAT IS ONS GEZAMENLIJK DOEL?
(=inhouds niveau)
 Welke pedagogische visie hebben we?

 Hebben we een gezamenlijk doel en dragen we dit samen uit?

 Kennen we elkaars belangen en verwachtingen?

 Zijn we op de hoogte van het kader waarbinnen we invulling 

 geven aan ons gezamenlijke doel?

HOE WERKEN WE SAMEN? 
(=procedure niveau)
Samen afspraken maken over:

 Welk onderliggend model gebruiken we om de ontwikkeling 

 van het kind in kaart te brengen?

 Welke stappen doorlopen we in onze samenwerking?

 Hoe wordt er samen invulling gegeven aan leiderschap?

 In hoeverre zijn de randvoorwaarden om samen te kunnen werken 

 gerealiseerd (o.a. tijd, ontmoetingsplek, kind volgsysteem, faciliteiten)?

 Wat is ieders rol? (her)kennen we die rol van elkaar?

Wat is mijn persoonlijke plek in de samenwerking?
(=bestaans niveau)

Een veilig teamklimaat creeren door: 

 Tonen teamleden zelf initiatief en leiderschap?

 Ervaar ik een veilig teamklimaat?

 Ervaar ik dat ik er mag zijn?

 Voel ik me vrij om mijn mening te geven?

 Ervaar ik erkenning voor mijn bijdrage?

 Ervaar ik erkenning voor wie ik ben als persoon?

Hoe gaan we met elkaar om?
(=interactie niveau)

 Welke spelregels hebben we over de onderlinge communicatie?

 Ervaren we een wij-gevoel?

 Evalueren we regelmatig onze samenwerking?

 In hoeverre vragen en geven we elkaar constructieve feedback?

 Herkennen we elkaars bijdrage in het groepsproces?

 Benaderen we elkaar met respect en vanuit vertrouwen en   

 gelijkwaardigheid?
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“Waar zijn we trots op?” 
“Wat kan er beter?”

1. Wat constateer ik? 2. Welke conclusies trekken we hieruit? 3. Wat heeft dit voor consequenties? 4. Welke concrete acties zetten we uit?4C-REFLECTIEMODEL

In hoeverre zijn we 
op de hoogte van alle 
contextuele factoren?
  Zijn we op de hoogte van de actuele wet- en         

   regelgeving binnen de functie?

  In hoeverre bepalen fi nanciën ons dagelijks          

    werk? 

  Passen onze dagelijkse werktaken bij de CAO? 

  Zijn we op de hoogte hoe de arbeidsmarkt er

   op dit moment uitziet? 



1. Wat constateer ik?

2. Welke conclusies trekken we hieruit?

3. Wat heeft dit voor consequenties?

4. Welke concrete acties zetten we uit?

RUIMTE VOOR NOTITIES EN OPMERKINGEN


