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UITNODIGING
MET ANDERE OGEN SAMENWERKEN
16 SEPTEMBER VAN 9.00 - 11.00 UUR

INTERPROFESSIONELE 
SAMENWERKING OP HET SNIJVLAK 
VAN ONDERWIJS EN JEUGDZORG

Ben jij schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk 
werker, leerkracht speciaal onderwijs, pedagoog, 
leerplichtambtenaar, jongerenwerker of schoolarts?

Neem dan deel aan dit gesprek met het doel om 
ervaringen te inventariseren en uit te wisselen over 
interprofessioneel samenwerken met jeugdigen, ouders en 
betekenisvolle volwassenen (wat is het, wie zijn betrokken, 
hoe doen we het?) en natuurlijk inspiratie opdoen voor in 
de praktijk.  

De MAO partners inspireren elkaar om de 
interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdzorgprofessionals in hun werkveld te versterken en 
te verdiepen. De focus ligt hierbij op de succesfactoren en 
belemmeringen van interprofessioneel samenwerken. 

DATUM

16 SEPTEMBER
09.00 - 11.00 UUR
Geef je op via: metandereogen@vng.nl

Meer informatie over MAO.

MAO organiseert dit gesprek met: 
BPSW, NIP, NVO en AJN  (tevens onderdeel van het netwerk van de 

Samenwerkende Beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd) en Ingrado.

PROGRAMMA

mailto:metandereogen%40vng.nl?subject=
https://www.aanpakmetandereogen.nl


Met Andere Ogen is geïnitieerd door de coalitie Onderwijs - Zorg - Jeugd.
aanpakmetandereogen.nl

E-mail: metandereogen@vng.nl

HET PROGRAMMA
• Opening door Marlies Post, directeur NVO
• Terugblik en opbrengst 19 mei  

door Jan Willem Bruins, directeur BPSW
• Presentaties         

Wat versta je onder interprofessioneel samenwerken ? 
Begripsbepaling en afbakening van het begrip (Yvonne van Zaalen* 
/ Stijn Deckers*) 
Reflectie over niveaus van samenwerken: coöperatie, coördinatie, 
collaboratie  (Jantien Gerdes*)

• Break-out rooms  
Thema: ‘kruip in de huid van.. ‘ 
We spelen in de break-out rooms een spel van Tina van Wouw* 
waarbij professionals en ervaringsdeskundigen van rol en 
perspectief wisselen terwijl ze tot een gezamenlijk plan voor een 
jeugdige komen. 

• Presentatie  
De participatie van ouders (betekenisvolle volwassenen) als 
ervaringsdeskundigen in interprofessioneel samenwerken met en 
voor jeugdigen.

• Afsluiting        

*Yvonne van Zaalen is associate lector en strategisch adviseur onderzoek 
bij Fontys Hogeschool te Eindhoven en auteur van de boeken ‘Handboek 
interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn’ (Couthino, 2018)  en  
‘Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn’ (Couthino, 2021) 

*Dr. Stijn Deckers, orthopedagoog, is manager kwaliteit en innovatie bij Stichting 
Milo.  Stichting Milo is een interprofessioneel assessment- en behandelcentrum 
voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking.  
Daarnaast is hij verbonden aan de Radboud Universiteit als docent voor 
de opleiding Pedagogische Wetenschappen en co-auteur van ‘Handboek 
interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn’  en  ‘Interprofessioneel 
communiceren in zorg en welzijn’. 

*Jantien Gerdes is docent in het voortgezet onderwijs en is onlangs 
gepromoveerd om het thema interprofessioneel samenwerken. De titel van haar 
proefschrift is: ‘All Inclusive? Collaboration between teachers, parents and child 
support workers for inclusive education in prevocational schools’.  

*Tina van Wouw (projectleider Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid regio 
Haaglanden en promovendus) heeft voor haar afstudeeronderzoek Master 
Educational Leadership een spel ontwikkeld waarbij professionals in elkaars huid 
kruipen terwijl ze zich buigen over een casus. Ze hebben verschillende doelen en 
belangen die hierbij aan de oppervlakte komen.


