
Samen leren van 
calamiteiten 
voor professionals in multidisciplinaire 
teams en wijkteams

Online oefencasus &
handleiding 



Aanleiding 
- aanbevelingen inspectie over veiligheid in kwetsbare gezinnen bereiken professionals 
onvoldoende 
- er wordt onvoldoende ‘geleerd’ van calamiteiten

Doel
- laagdrempelig ontsluiten van inzichten en aanbevelingen uit (calamiteiten)onderzoeken van 
TSD; wat werkt bij onveiligheid
- meer aandacht voor samen leren van calamiteiten; door het te bespreken in 
team/samenwerkingsverband (betere implementatie van aanbevelingen)

Doelgroep
-professionals die onveiligheid in gezinnen signaleren (binnen onderwijs IB en ZC, 
binnen KO de AF) 
- en hun samenwerkingspartners (bij het werken aan veiligheid) (SWV, WSNS, 
multidisciplinaire team) m.u.v. beschermingsketen
- sociale wijkteams



Wat houdt het in

• Fictieve casus gebaseerd op diverse calamiteiten uit de praktijk

• Verhaal is opgeknipt en bestrijkt periode van anderhalf jaar

• Vanuit de gebeurtenis verplaats je je in de gedachtegang van de 
betrokken professionals en denkt er zelf over na

• Inspectie geeft FB op het handelen van de professionals

• Handleiding geeft aan hoe de je oefencasus kan gebruiken om er met 
je samenwerkingspartners van te leren. Geeft handvatten voor 
nabespreking in het team



SAMEN LEREN VAN CALAMITEITEN

Professionals in de oefencasus:
• Huisarts
• GGZ – Psycholoog
• JGZ
• Wijkteam medewerker
• Jeugdverpleegkundige
• Leerkracht
• Kinderopvang
• Schuldhulpverlener



• https://www.augeo.nl/nl-nl/mijn-leeromgeving/overzicht/mijn-
cursussen?id=391319

https://www.augeo.nl/nl-nl/mijn-leeromgeving/overzicht/mijn-cursussen?id=391319
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Wat vond je van de online oefencasus?

Goed opgezet, waardevol, fijne informatie en links

Omvat veel facetten van verschillende domeinen en praktische te gebruiken 
info/naslagwerken

Realistische casus. Komen we helaas daadwerkelijk tegen.

niet alle hulpverleners zijn genoemd, (jeugdarts?)

Mooie opbouw in de cursus. Stof tot nadenken over insteken in gezin en inzet van 
zorg en hulpverlening. Verhelderend.

Duidelijk, kleine stappen, concrete uitleg
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Was de oefencasus aantrekkelijk om te volgen?

Ja, door het afwisselen van visueel met vragen theorie met praktijk

Ja, was duidelijk en herkenbaar

Ja, fijne combinatie van tekst/uitleg/nieuwe informatie (om op door te klikken op de 
button) en beeldmateriaal.

Kan meer uitdagend 

Ja, overzichtelijk en goed opbouwend. Ook de vragen prikkelen zelfs ervaren 
medewerkers.

Ja, het waren mooie duidelijke filmpjes/plaatjes. Korte teksten.
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Hoe beoordeel je de gebruikersvriendelijkheid? 
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IN HOEVERRE SLUIT DE CURSUS AAN BIJ FUNCTIE EN WERKSITUATIE? 


