* MENUKAART *

DENK MEE. PRAAT MEE. DOE MEE.

MET ANDERE OGEN
1 ecosysteem van professionals uit onderwijs, zorg en jeugd met het
gezamenlijk verlangen de ontwikkelkansen van kinderen vergroten.
LEES MEER OVER MAO

Iedereen - professional of geïnteresseerde - die werkt met of
voor kinderen kan partner worden van het lerende netwerk MAO.
WORD PARTNER

VRAGEN

LEREN

NIEUWS

DIALOOG

Het programmabureau
kan matchen
en makelen
op alle vragen.

Maak gebruik van
instrumenten, inspirerende
voorbeelden en
waardevolle kennis
uit beleid, praktijk en
wetenschap.

Blijf op de hoogte via onze
website of tweewekelijks
update.

Ga in dialoog op
diverse thema’s
tijdens onze
dialoogavonden
in samenwerking met
PAKHUIS DE ZWIJGER.

CONTACT

LEER MEER

Hier kun je ook je eigen
nieuws en aanpak onder de
aandacht brengen.

LEES MEER

AMBASSADEURS BEWEGING AGENDEREN

ZIE MEER

6 WERKZAME
ELEMENTEN

Onze ambassadeurs uit
het werkveld onderwijs
en/of jeugd fungeren als
de hulpmotoren van de
beweging. Maak gebruik van
hun kennis en kunde.

Vergroot de beweging
van MAO in je
eigen regio
met behulp
van onze midterm,
infographics en factsheet.

Gebruik de praatplaat
‘Van denken naar doen’,
gebaseerd op de zeven
adviezen van MAO, om het
gesprek aan te gaan
in je eigen regio.

Gebruik de
‘6 WERKZAME ELEMENTEN’
uit de Midterm om de
ontwikkelkansen
van kinderen
te vergroten.

MAAK KENNIS

DOWNLOADS

DOWNLOAD

MIDTERM 2021

SLUIT JE ALS ORGANISATIE OF REGIO AAN
BIJ DE VOLGENDE DEELNETWERKEN
De coalitie onderwijs, zorg
en jeugd, bestaat uit ruim 20
landelijke organisaties uit het
onderwijs, zorg en jeugddomein
die samenwerken aan de
bedoeling van MAO. Wil je je
aansluiten of heb je vragen, mail
naar metandereogen@vng.nl.

Het netwerk van (inspiratie)regio’s wordt gevormd door een kern van elf inspiratieregio’s tussen onderwijs, zorg
en jeugd. Dit netwerk breidt nu uit met andere regio’s. Sluit je nu aan als regio of gemeente. Wat is er mogelijk?
• We kunnen faciliteren bij ondersteuningsvragen,
• Samen leren in Communities of Practice
dat kan door kennis en kunde, menskracht 		
• Masterclasses
of door het koppelen aan andere regio’s en/of 		
• Werksessies
bestuurlijk ambassadeurs
• Samen leren rond specifieke onderwerpen zoals 		
• Via de Werkgroep Agenderen aansluiten met 		
ouderbetrokkenheid, interprofessionele 		
zaken die hinderen in het stelsel
samenwerking of de regierol van gemeenten

Met Andere Ogen is geïnitieerd door de coalitie Onderwijs - Zorg - Jeugd.
aanpakmetandereogen.nl
E-mail: metandereogen@vng.nl

