
In 2019 zijn we gestart met 11 inspiratieregio’s en dit netwerk breiden we op verzoek van het netwerk Met 
Andere Ogen graag uit. Bij deze lerende aanpak staat de praktijk centraal,  de ontwikkelkansen van het kind 
om preciezer te zijn. Met andere ogen heeft hierin een faciliterende rol. Partners van het MAO-netwerk 
weten elkaar te vinden, werken samen in de uitvoering en leren van elkaar om zo effectiever te  worden in 
de ondersteuning van kinderen. Samen al lerende doen wat werkt.

Wie zoeken we? 
We zoeken nu naar nog meer regio’s die in de praktijk aan de slag zijn of willen met het verbinden van 
onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. Initiatiefnemers die zowel op bestuurlijk als uitvoerend 
niveau tijd en ruimte willen maken om te leren en te inspireren zijn van harte welkom. Overigens verstaan we 
onder inspiratieregio ook een lokaal netwerk en/of gemeente of één organisatie die juist een netwerk wil gaan 
bouwen. 

Meedoen, wat neem je mee en wat haal je op?
Als onderdeel van een lerend netwerk werk je samen om effectiever te worden om de ontwikkelkansen van 
kinderen te vergroten. Dit netwerk omvat lokale en landelijke partners. 
Dit netwerk wordt gefaciliteerd door een klein programmabureau dat matcht en makelt op wensen en 
behoeftes, bijvoorbeeld op expertise. Je kunt jouw initiatief in het land delen en anderen inspireren om te 
doen wat werkt voor kinderen. De aanpak maakt het ook mogelijk om stelselwijzigingen en systemische 
belemmeringen die nodig zijn bij de juiste betrokken partijen te (laten) agenderen. Kortom je kunt inspireren en 
geïnspireerd worden.
Wat betekent dit concreet:

• Je wordt  gefaciliteerd om  al doende lerend om op een gestructureerde manier kennis en ervaringen te 
delen, om effectiever te worden in de aanpak;

• Je wordt lid van een netwerk om met elkaar te leren, onder meer in werksessies en communities of 
practise;

• Je krijgt toegang tot sparringpartners, ervaringsdeskundigen en experts vanuit praktijk, beleid en 
wetenschap;

• Je krijgt een vast contactpersoon van het programmabureau
• Je krijgt een plekje op de website van de Aanpak Met Andere Ogen 
• Mogelijkheid tot inzet en gebruik van kennisinstituten/-partners;
• Mogelijkheid om jullie verhaal te vertellen met behulp van een schrijver, vormgever en tekenaar en een 

breed podium om dit te delen.
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Hier herkennen jullie jezelf in:
• Verlangen om ontwikkelkansen van kinderen te vergroten
• Graag willen leren en inspireren;
• Graag samen willen bouwen aan het ontwikkelen van een netwerk
• Gemotiveerd om deel te nemen en mee te werken, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. 

Wat neem je mee:
• Een gemotiveerd contactpersoon;
• Ervaring in of bezig met het verbreden van teams en het maken van brede lokale afspraken;
• Bereidheid om kennis en kunde te delen op een digitaal platform en tijdens bijeenkomsten;
• Bijdragen aan het opstellen en verspreiden van publicaties van, voor en door het lerende netwerk;
• Positieve betrokkenheid bij het uitwerken van hierboven beschreven adviezen.
• Je maakt tijd voor de aanpak en medewerkers zijn enthousiast om deel te nemen aan kennissessies, 

helpen bij het organiseren van werkbezoeken en dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een 
lokale/regionale monitor. 

• Belasting binnen organisatie: gemiddeld 1 a 2 uur per week. Daarnaast komen we 1 x per 3 maanden 
(digitaal) bij elkaar en zijn er jaarlijkse heidagen.

Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen? We maken graag een afspraak.
Mochten er na een eerste verkenning interesse zijn om aan te sluiten bij de aanpak Met Andere Ogen, dan 
maken we een vervolgafspraak en bespreken we onderstaande gesprekspunten en die vervatten we in een 
aantal afspraken over hoe we gaan samenwerken. 

Gespreksleidraad wat wil je leren, wat heb je nodig en wat kom 
je brengen? 
1. Welke partijen doen mee in je inspiratieregio? Bijvoorbeeld: gemeente (meerdere portefeuilles of 

hele college), schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulppartners, samenwerkingsverbanden, 
huisartsen, kinderopvang, welzijnswerk enz.

2. De geografische ligging van je inspiratieregio.
3. Wie is/zijn contactpersoon vanuit de regio?
4. Een beschrijving van de actuele samenwerking (passend) onderwijs, zorg en/of jeugdhulp betrokken is.
5. Het vraagstuk dat aangepakt wordt en verwachtingen bij deelname als inspiratieregio. Waar moet de focus 

liggen?
6. Hoe ziet het huidige netwerk en commitment (van alle genoemde partijen uit de gemeente/regio) eruit?
7. Wat zijn valkuilen en risico’s?
8. Welke ondersteuning zou je wensen vanuit de aanpak Met andere ogen en vanuit het netwerk
9. Welke procesafspraken maken we over het vervolg? Denk aan communicatie op website MAO en 

deelname toekomstige (werk)sessies en bijeenkomsten. 

Tot Slot
Wil je wél meedoen met het lerend netwerk, maar niet als inspiratieregio?
Laat het dan vooral weten en meld je aan als partner.
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