
Netwerktafel 
Aan de netwerktafel praten we met elkaar over hoe we als netwerk zowel lokaal als regionaal 
de verbinding tussen onderwijs, zorg en jeugd kunnen versterken. 

Meer info

17 
MAART

In 2023 organiseert Met Andere Ogen weer verschillende activiteiten om ervaringen uit te wisselen, kennis te ontwikkelen, 
knelpunten te agenderen en elkaar te ontmoeten en inspireren. Bekijk in het overzicht welke activiteiten in 2023 in het netwerk 
aangeboden worden.

Aan de meeste activiteiten kan iedereen deelnemen. Enkele activiteiten worden georganiseerd voor een selecte groep van 
partners, waaraan alleen kan worden deelgenomen op uitnodiging. Daarnaast organiseert Met Andere Ogen een aantal 
activiteiten op verzoek. Dit zijn activiteiten die in afstemming met de partner(s) op maat worden aangeboden. Denk daarbij 
aan een werkbezoek aan jouw praktijk of een netwerkbijeenkomst in jouw regio om de samenwerking te versterken. Maak je 
interesse hiervoor kenbaar door een mail te sturen naar metandereogen@vng.nl

Activiteiten Met Andere Ogen

Q1

Legenda: Alleen op 
uitnodiging

Meer info

22 
MAART

Dialoogavond #12
Op dialoogavonden gaan betrokkenen rondom het kind en/of uit het werkveld met elkaar in gesprek 
gaan over actuele thema’s en ambities uit het netwerk. Er worden handvatten verzameld voor een 
nieuwe manier van kijken, doen en denken. 

In de twaalfde dialoogavond van Met Andere Ogen gaan we in gesprek over hoe we werk kunnen maken 
van een sterke pedagogische basis.

Fysiek op 
locatie

Online

Meer info

MAART

Leerbijeenkomst: 
‘Duurzaam samenwerken voor passende kinderopvang’
Om goede, passende kinderopvang te realiseren, is nauwe samenwerking nodig tussen de 
kinderopvang, scholen, gemeenten en zorgpartners. Hoewel passende kinderopvang geen eigen 
wettelijk kader kent, zijn er voldoende mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. Dit vraagt om 
over de grenzen van de eigen expertise en organisatie heen kijken. Om zo samen te zorgen voor een 
passend aanbod en een doorlopende ontwikkellijn. Tijdens deze interactieve bijeenkomst kijken we naar 
voorbeelden uit de praktijk. Welke voorbeelden zijn er al? En welke factoren dragen bij aan wat werkt in 
hun praktijk?

6 

https://www.aanpakmetandereogen.nl/over-met-andere-ogen/netwerktafel-met-andere-ogen/
mailto:metandereogen@vng.nl
https://dezwijger.nl/programma/bouwen-aan-een-pedagogische-basis
https://www.nji.nl/activiteiten/duurzaam-samenwerken-voor-passende-kinderopvang


Intervisie
Tijdens intervisiebijeenkomsten wisselen we ervaringen uit en helpen we elkaar verder. Elke bijeenkomst 
staat een inhoudelijk thema vanuit de verbindingsroute onderwijs-zorg centraal. 
Organisatie in samenwerking met het NJi. 

APRIL

Q2

HALF 

APRIL

Ouders en professionals in gesprek
N.a.v de praatplaat samenwerken met ouders (en jeugdigen) faciliteren we gesprekken tussen ouders 
en professionals.

MEI

Dialoogavond #13
Op dialoogavonden gaan betrokkenen rondom het kind en/of uit het werkveld met elkaar in gesprek 
gaan over actuele thema’s en ambities uit het netwerk. Er worden handvatten verzameld voor een 
nieuwe manier van kijken, doen en denken. 

Legenda:

Netwerktafel 
Aan de netwerktafel praten we met elkaar over hoe we als netwerk zowel lokaal als regionaal de 
verbinding tussen onderwijs, zorg en jeugd kunnen versterken. 23 

JUNI Meer info

Bijeenkomst i.h.k.v. ‘Samenwerken met ouders’
Bijeenkomst voor ouders en professionals rondom het thema samenwerken met ouders.. 

JUNI

Intervisie
Tijdens intervisiebijeenkomsten wisselen we ervaringen uit en helpen we elkaar verder. Elke bijeenkomst 
staat een inhoudelijk thema vanuit de verbindingsroute onderwijs-zorg centraal. 
Organisatie in samenwerking met het NJi. 

 
SEPTEMBER

Q3

Alleen op 
uitnodiging

Fysiek op 
locatie

Online

https://www.aanpakmetandereogen.nl/over-met-andere-ogen/netwerktafel-met-andere-ogen/


Meer info

8
SEPTEMBER

Netwerktafel
Aan de netwerktafel praten we met elkaar over hoe we als netwerk zowel lokaal als regionaal de 
verbinding tussen onderwijs, zorg en jeugd kunnen versterken. 

SEPTEMBER

Bijeenkomst i.h.k.v. ‘Samenwerken met ouders’
Inspiratiebijeenkomst rondom het thema samenwerken met ouders. Deze online sessie helpt ouders om 
de samenwerking met professionals beter vorm te geven. We nodigen een spreker uit die inspireert en 
gaan er dan in kleine groepjes verder over in gesprek.   

Dialoogavond #14
Op dialoogavonden gaan betrokkenen rondom het kind en/of uit het werkveld met elkaar in gesprek 
gaan over actuele thema’s en ambities uit het netwerk. Er worden handvatten verzameld voor een 
nieuwe manier van kijken, doen en denken. 

 
OKTOBER

Q4

17
NOVEMBER

Met Andere Ogen Doen-Dag
Een landelijke netwerkdag die in teken staat van ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Voor de 
Doen-Dag nodigen we professionals, beleidsmakers, ouders, jongeren, directies en bestuurders uit 
die zich betrokken voelen bij of werkzaam zijn in onderwijs, opvang, ondersteuning en jeugdhulp. Het 
programma zal bestaan uit onder andere werksessies, keynotes, good practices, korte interviews en een 
netwerklunch. Het thema van de dag, het exacte programma en de locatie zullen op een later moment 
bekend worden gemaakt, maar zet de datum alvast in je agenda.

8
DECEMBER

Netwerktafel
Aan de netwerktafel praten we met elkaar over hoe we als netwerk zowel lokaal als regionaal de 
verbinding tussen onderwijs, zorg en jeugd kunnen versterken.

Meer info

Legenda: Alleen op 
uitnodiging

Fysiek op 
locatie

Online

https://www.aanpakmetandereogen.nl/over-met-andere-ogen/netwerktafel-met-andere-ogen/
https://www.aanpakmetandereogen.nl/over-met-andere-ogen/netwerktafel-met-andere-ogen/


Regionale netwerkbijeenkomsten
Een regionale netwerkbijeenkomst, die in het teken staat van delen, ontmoeting, uitwisseling en 
inspiratie en gericht is op het verbreden en verdiepen van de samenwerking in de regio. Daarnaast 
biedt deze bijeenkomst expliciet ruimte voor inhoudelijke bespreking en casuïstiek en het verbinden 
van professionals met beleid en bestuur. Ook is lokale commitment en/of het voor elkaar krijgen van 
doorbraken naast het delen van goede voorbeelden een belangrijk doel van deze bijeenkomst. 

Regio’s kunnen via metandereogen@vng.nl hun interesse kenbaar maken voor een regionale 
netwerkbijeenkomst, gefaciliteerd door Met Andere Ogen. 

OP VERZOEK

Op verzoek

Werkbezoeken
Werkbezoeken bij een lokale/regionale praktijk met als doel om goede voorbeelden in beeld te brengen 
en hiervan te leren. Bij deze werkbezoeken worden ook landelijke partijen en organisaties welkom 
geheten zodat de goede voorbeelden ook daar landen. 

Meld jouw praktijk aan voor een werkbezoek. Mail naar metandereogen@vng.nl 

 
OP VERZOEK

Dit is een overzicht van activiteiten in 2023. Voor de actuele data houdt onze agenda in de gaten.

Legenda: Alleen op 
uitnodiging

Fysiek op 
locatie

Online

mailto:metandereogen%40vng.nl?subject=Regionale%20netwerkbijeenkomsten
mailto:metandereogen@vng.nl 

