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OUDERS EN 
INITIATIEFNEMERS 

OVER HUN 
WEG NAAR HET 

REALISEREN VAN EEN 
ONTWIKKELINGSPLEK 
VOOR HUN KINDEREN 

PETER HULSEN 
Managing consultant (BMC)/

begeleider Proeftuinen 
Onderwijszorgarangementen (OZA)
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MARIEKE STOLTE 

Algemeen directeur Stichting Linawijs
+

OUDERS 
+

INITIATIEFNEMERS
+

REFLECTIE MINISTERIE 

SPREKERS DIALOOG 9

DOOR DE OGEN VAN 
ONTWIKKELKANSEN VOOR KINDEREN 

https://www.aanpakmetandereogen.nl
https://dezwijger.nl/programma/door-de-ogen-van-ontwikkelkansen/make_reservation
https://dezwijger.nl


Programma Met Andere Ogen is geïnitieerd 

door de coalitie Onderwijs - Zorg - Jeugd.

www.aanpakmetandereogen.nl 

metandereogen@vng.nl

In voorgaande edities van Met Andere Ogen hebben we steeds naar de ontwikkelkansen voor kinderen 

gekeken door de ogen van een bepaalde groep uit het ecosysteem; denk aan ouders, professionals en 

bestuurders. In deze negende editie staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Dit programma 

is in samenwerking met Proeftuinen Onderwijszorgarrangementen (OZA).

De dialoog
Met ouders en initiatiefnemers van deze plekken gaan we in gesprek over het realiseren van een ontwikkelingsplek voor hun kinderen. 

Welke weg hebben ze afgelegd? Wat betekenen deze initiatieven – ook wel onderwijszorgarrangementen genoemd - voor de 

ontwikkelkansen van kinderen? Wat hebben ouders en initiatiefnemers geleerd? Waar lopen ze tegenaan? En wat kan het ecosysteem 

rondom het kind leren van deze initiatieven? 

Sprekers 
Aan dit programma doen ouders, initiatieven & mensen vanuit het ministerie mee. De line-up wordt de komende tijd aangevuld. 

Tafelheer tijdens dit programma is Peter Hulsen, managing consultant bij BMC en Begeleider Proeftuinen Onderwijszorg-

arangementen (OZA).

De moderatie is in handen van Natasja van den Berg.  

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

verplicht en kan via de website van Pakhuis de Zwijger.

Wil je er fysiek bij zijn? Wees er dan snel bij. De capaciteit in de zaal is beperkt. Online is de capaciteit onbeperkt. Meld 

je voor online deelname aan via de website van Pakhuis de Zwijger. Je ontvangt per e-mail de agenda-uitnodiging en de 

benodigde informatie om deel te nemen. Vragen/opmerkingen insturen kan op de avond zelf via Mentimeter. 

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