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Met Andere Ogen Dialoog #8 

27
OKTOBER

Fysiek: 20.00 - 22.00 uur
IJzaal Pakhuis de Zwijger 

Online: 20.00 - 21.30 uur
vanuit huis of werkplek  

Tijdens deze achtste editie van 
de Met Andere Ogen dialogen, 
maken we de balans op: wat 

heeft 2,5 jaar Met Andere Ogen 
opgeleverd? En hoe gaat het 
ecosysteem rond kinderen: 

ouders, professionals en 
bestuurders uit onderwijs, 

zorg en jeugd - samen aan de 
slag met het vervolg? 

HANS SPIGT
voorzitter Jeugdzorg Nederland

MARTIJN SANDERS
Directeur kansengelijkheid en 

onderwijsondersteuning bij Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ANKO VAN HOEPEN
Bestuurder PO-Raad

EN NOG VELE ANDEREN

SPREKERS SLOTDIALOOG

DOOR DE OGEN VAN 
HET ECOSYSTEEM

SLOTDIALOOG

https://www.aanpakmetandereogen.nl
https://dezwijger.nl/programma/door-de-ogen-van-het-eco-systeem
https://dezwijger.nl


Programma Met Andere Ogen is geïnitieerd 

door de coalitie Onderwijs - Zorg - Jeugd.

www.aanpakmetandereogen.nl 

metandereogen@vng.nl

  
Met Andere Ogen Dialoog #8

Slotdialoog
De afgelopen jaren zijn alle partners uit het netwerk Met Andere Ogen, al doende lerend, samen beter geworden. We 

hebben meer inzicht in wat werkt en wat niet én we willen verder. De Endterm die deze dag wordt gepresenteerd, bundelt 

de bouwstenen voor dit vervolg. Bouwstenen voor inclusief samenwerken, een faciliterend stelsel, interprofessioneel 

samenwerken, stelselzaken, het MAO inspiratienetwerk, de lerende aanpak en voor ons als één netwerk, één 

ecosysteem. Deze avond sluiten we de eerste periode van het programma Met Andere Ogen af en leggen we een stevige 

basis onder een vervolg. 

Sprekers 
Sprekers zijn aanwezig zowel vanuit de locatie in Pakhuis de Zwijger als via Zoom. De volgende sprekers doen in ieder 

geval mee. De line-up wordt de komende weken aangevuld: 

• Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland

• Martijn Sanders, directeur kansengelijkheid en onderwijsondersteuning bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap

• Anko van Hoepen,  bestuurder PO-Raad

• En nog vele anderen 

Zo doe ik mee
Meedoen kan op twee verschillende manieren: fysiek in de zaal of online vanuit huis of de werkplek. Reserveren is 

verplicht en kan via de website van Pakhuis de Zwijger.  

Fysiek: We ontvangen je heel graag in de zaal. Wil je er fysiek bij zijn? Wees er dan snel bij. In verband met Covid is de 

capaciteit in de zaal beperkt. Je hebt een Coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig die je via de CoronaCheck-app toont 

of uitprint via CoronaCheck.nl. Lees hier meer over toegangsbeleid.

Online:  Online is de capaciteit onbeperkt. Meld je voor online deelname aan via de website van Pakhuis de Zwijger. Je 

krijgt de zoomlink + agenda-uitnodiging na aanmelding toegestuurd. 

Vragen
Heb je vragen, neem dan contact op via metandereogen@vng.nl
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