Jaarbrochure 2010 - 2011
Voorwoord
Graag stelt EXPOO met deze brochure haar acties voor 2011 voor.
Met dit tweede jaarplan werkt EXPOO verder aan de lijnen die in het eerste opstartjaar werden
uitgezet. Voor 2011 zijn deze activiteiten ondergebracht in vijf pijlers.
Kennisuitwisseling over opvoedingsondersteuning
Vorming en training
Informatie voor ouders en opvoeders
Sensibiliseren over positief ouderschap
Netwerking
Ook 2011 wordt een belangrijk jaar in het land van opvoedingsondersteuning.
Na de evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning in 2010 worden in het voorjaar de
aanbevelingen opgemaakt. De uitdagingen die deze met zich meebrengen, zullen in de loop van 2011
verder geïntegreerd worden in onze acties.
Misschien al een beetje geroutineerd ondertussen, maar met nog evenveel enthousiasme,
kijken wij uit naar dit nieuwe werkjaar.
Steven Strynckx en Nele Travers,
Verantwoordelijken EXPOO.

EXPOO is het expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de
Vlaamse overheid, mogelijk gemaakt vanuit een samenwerking tussen de
agentschappen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin.
EXPOO heeft een tweevoudige opdracht:
(1)
		
(2)
		

het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en knowhow inzake
opvoedingsondersteuning;
het praktisch ondersteunen van het werkveld opvoedingsondersteuning
met methoden, technieken en instrumenten.

Omdat er heel wat expertise en knowhow over opvoeden en 		
opvoedingsondersteuning bestaat in Vlaanderen, wil EXPOO vooral ook
een platform zijn. Een plaats waar inzichten en praktijken gedeeld en verrijkt
kunnen worden.
EXPOO wil maximaal inspelen op jouw behoeften. Als je door het lezen
van deze jaarplanning concrete verwachtingen of ideeën hebt, horen wij het
graag. Alle suggesties zijn welkom op info@expoo.be.

Adviescomité
Naast de operationele cel die
instaat voor de dagdagelijkse
werking, heeft EXPOO ook een
adviescomité.
In het adviescomité zit heel wat
ervaring en expertise uit het
werkveld. Voor de operationele
cel een welkome toetssteen
bij het uitvoeren van haar
opdrachten.
Het adviescomité bestaat uit:
Michel Vandenbroeck,
Universiteit Gent,
voorzitter; Hilde Haerden,
Opvoedingswinkel Genk,
ondervoorzitter; Luk De Smet,
Gezinsbond; Ann Lobijn, VVSG;
Dirk Van Noten, VVP;
Ludo Serrien, Steunpunt AWW;
Liesbet Van Tendeloo, Thuiszorg.

Kennisuitwisseling over opvoedingsondersteuning
Uit 2010:
- De website expoo.be werd
42.080 keer bezocht.
- De handleiding voor het
lokaal overleg opvoedingsondersteuning werd geëvalueerd.
De reacties waren over het
algemeen positief. Als vervolg,
worden vooral praktische
inzichten verwacht.
- Op 1 oktober 2010 kwamen een
100-tal actoren samen om te
luisteren en te dialogeren over
ontmoetingsplaatsen en Triple P.
De rapporten zijn beschikbaar op
expoo.be.
- Het derde Vlaams congres vond
plaats op 10 december.
250 geïnteresseerden kwamen
samen rond het thema
‘opvoedingsondersteuning voor
iedereen?!’.

Congressen
opvoedings-			
ondersteuning
Elk jaar organiseert EXPOO
een Vlaams congres
opvoedingsondersteuning, telkens
met een centraal thema.
In 2011 organiseren we de
vierde editie, met opnieuw 250
aanwezigen?
Ter ondersteuning van het
werkveld gaat EXPOO op
zoek naar de in Vlaanderen
(en daarbuiten) aanwezige
kennis en expertise over
opvoedingsondersteuning.
Kennis uit onderzoek, literatuur
en de praktijk wordt door EXPOO
verzameld, verrijkt en toegankelijk
gemaakt voor actoren opvoedingsondersteuning.

www.expoo.be
informatie voor het werkveld
EXPOO bundelt relevante en actuele informatie over opvoeding en
opvoedingsondersteuning uit onderzoek, literatuur en praktijk en stelt die
ter beschikking van actoren in het brede werkveld opvoedingsondersteuning.
EXPOO doet dit onder meer door :
- Het digitaal platform www.expoo.be up-to-date te houden en deze
updates in een maandelijkse elektronische nieuwsbrief
bekend te maken.
- De opmaak en het ter beschikking stellen van informatiebundels over
thema’s in de actualiteit.
- Het uitbouwen en toegankelijk maken van een bibliotheekcollectie inzake
opvoeden en opvoedingsondersteuning.
- In samenwerking met de Vlaamse coördinatoren en andere relevante
actoren te bouwen we aan een databank met ondersteunende materialen
en een folderdatabank.
- Het eigen en externe vormingsaanbod bekend te maken via de kalender.
- Het verzamelen, verwerken en toegankelijk maken van cijfergegevens
over opvoedingsondersteuning.

Praktijken in beeld
EXPOO startte 2 methodiekontwikkelingskringen op. In een
methodiekontwikkelingskring reflecteren praktijkwerkers over de
kernelementen van een methodiek. Het einddoel is goede beschrijving
en betere onderbouwing.
Op het werkveld zijn heel wat goede praktijken. Vaak ontbreekt het
echter aan tijd en aan mogelijkheden om deze praktijk te systematiseren
en toegankelijk te maken voor collega’s.
EXPOO startte daarom in 2010 met methodiekontwikkelingskringen over
pedagogisch adviseren en over opvoedcursussen.
In 2011 worden deze twee kringen afgerond met een academische toets
en peerreview. Daarna starten we opnieuw met 2 groepen en 2 nieuwe
methodieken.

Lokale ondersteuning
Ter ondersteuning van de lokale en bovenlokale overlegstructuren wordt
in 2011 in elke provincie een werkconferentie georganiseerd. Met deze
conferenties willen we de gelegenheid bieden goede praktijken uit te
wisselen en te zoeken naar antwoorden op concrete vragen over
de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning.
De werkconferenties worden samen met de Vlaamse coördinatoren
opvoedingondersteuning en provinciale steunpunten uitgewerkt.

Vorming en training
Uit 2010
Op basis van de behoeften
van het werkveld ontwikkelde
EXPOO in samenwerking met
freelance trainers volgend
vormingsaanbod:
- Vier tweedaagse trainingen
pedagogisch adviseren.
Brussel: 14 deelnemers
Hasselt: 9 deelnemers
Kortrijk: 11 deelnemers
Gent: 15 deelnemers
De deelnemers werken in
opvoedingswinkels, lokale
besturen, Kind en Gezin,
CAW’s…
- Twee basisvormingen
opvoedingsondersteuning.
Brussel: 55 deelnemers
Brugge: 45 deelnemers
Deelnemers zijn vooral
werkzaam in OCMW’s,
stadsbesturen, als
lokale coördinator, in
opvoedingswinkels en
kinderopvang.

Vorming op maat
EXPOO ontwikkelt in
samenwerking met partners
een aanbod van vormingen
en trainingen. Dit aanbod is
uitgewerkt in losse modules die
door initiatieven en organisaties
aangekocht kunnen worden.
Daarnaast biedt EXPOO
ondersteuning aan organisaties
bij het ontwikkelen van
een vormingsaanbod
opvoedingsondersteuning. We
analyseren samen de vraag en
bekijken wat het meest geschikte
vormingsaanbod kan zijn om de
doelstellingen te bereiken.

Training pedagogisch
adviseren
De tweedaagse training, bedoeld
voor medewerkers die met deze
methodiek aan de slag gaan, wordt
in 2011 opnieuw aangeboden. We
voorzien een training in februari in
Brussel en - indien behoefte - nog
een tweede training in het najaar.
Voor medewerkers die reeds
langer aan de slag zijn met
pedagogisch adviseren en hun
kennis en vaardigheden willen
verdiepen, plant EXPOO in het
najaar een verdiepingsdag.

Basisvorming
opvoedings-			
ondersteuning
De basisvorming
opvoedingsondersteuning,
ontwikkeld in 2010, zal omgezet
worden in een e-learning module.
Via het aanbieden van deze
elektronische module, willen we de
vorming toegankelijk maken op het
moment dat nieuwe medewerkers
deze het meest nodig hebben: aan
het begin van hun nieuwe job.

Nieuw : vorming maatschappelijk kwetsbare gezinnen
en opvoedingsondersteuning
Deze meerdaagse vorming legt expliciet de link tussen opvoeden en
opvoedingsondersteuning en maatschappelijk kwetsbare groepen.
Zowel theoretische invalshoeken, belevingsaspecten en concrete tools
voor opvoedingsondersteuners komen aan bod.

Nieuw: vorming vaak voorkomende opvoedingsvragen
Thematisch geïnspireerde vormingsmomenten over vaak voorkomende
opvoedingsvragen, als ondersteuning bij het omgaan met
opvoedingsvragen van ouders. Zowel opvoedingsvragen over kleine
kinderen als pubers zijn voorzien.

Ook voor het najaar voorziet EXPOO nieuwe 			
vormingsmomenten
Deze vormingen zijn nog niet vastgelegd. Voorlopige suggesties zijn een
training telefonische opvoedingsondersteuning, vorming deontologie en
een vorming over sociaal netwerk en ontmoetingen tussen ouders.

Informatie voor ouders en opvoeders
Een kwalitatieve 		
informatiesite over 		
opvoeden voor ouders
en professionals!
Groeimee.be is de tool van
EXPOO om ouders en opvoeders
van kwalitatieve, geverifieerde
informatie te geven over het
opvoeden van kinderen.
Groeimee.be is dus in eerste
instantie gericht naar ouders. Maar
ook professionals kunnen hier
informatie vinden en anderzijds
kunnen sommige ouders extra
hulp gebruiken bij het verkennen
van de opvoedinformatie.

Redactieraad, 			
schrijfgroep en 			
naleesgroep.
EXPOO bouwt Groeimee.be uit
met partners. Met de hulp van een
redactieraad, experten en een
naleesgroep, geeft Groeimee.be
informatie voor elke opvoeder in
Vlaanderen.
De redactieraad van Groeimee.be
is de motor achter Groeimee.be.
Met verenigde kracht zorgen zij
ervoor dat de juiste informatie op
Groeimee.be terecht komt en voor
de bekendmaking van Groeimee.
be in Vlaanderen en Brussel.
Naast de redactieraad is er ook
een schrijfgroep. Deze losse
groep auteurs zijn experten en
ervaringsdeskundigen die de
inhoudelijke input voor Groeimee.
be leveren.
In 2011 wordt ook een naleesgroep opgestart. De groep van
professionals én ouders zullen de
inhoud van Groeimee.be screenen
op juistheid, betrouwbaarheid en
begrijpbaarheid.

Een passief, actief en interactief aanbod 			
opvoedinformatie
EXPOO zorgt ook in 2011 - samen met experten - voor de aanmaak van
kwalitatieve basisinformatie over opvoeden.
Tot op heden lag de focus op het aanbieden van passieve informatie.
Elke maand verschijnt op Groeimee.be een nieuw dossier, vaak
voorkomende opvoedingsvragen en antwoorden, opvoedartikelen, folders,
filmpjes, enzovoort.
In de loop van 2011 willen we Groeimee.be versterken met actieve
opvoedinformatie. We zorgen voor actieve informatiestromen via een
maandelijkse blog, een column over opvoeden en ervaringsverhalen van
ouders en opvoeders.
Groeimee.be zal ook interactief uitgebouwd worden. We bouwen een
service uit waarbij ouders en opvoedingsverantwoordelijken opvoedvragen
kunnen stellen aan Groeimee.be. Voor dit project wordt een samenwerking
opgezet met de Opvoedingslijn.

Uit 2010
Groeimee.be werd pas eind 2009 voor heel Vlaanderen toegankelijk.
2010 was dan ook een echt groei-jaar met:
- een totaal aantal van 55.543 bezoeken, met een gemiddelde van 151,51
bezoeken per dag.
- 38.177 absoluut unieke bezoekers.
- 218.366 paginaweergaven.

Groeimee.be in het werkveld
Groeimee.be geeft opvoedinformatie aan ouders. Maar ook voor het
werkveld opvoedingsondersteuning is het een ondersteunende tool.
- Met de Widget Groeimee.be kunnen gemeenten, organisaties en diensten
op een makkelijke manier basisinformatie over opvoeden ontsluiten op
hun eigen website.
- Erkende opvoedingswinkels kunnen een mini-site krijgen op Groeimee.be
- Groeimee.be stelt vrij te publiceren opvoedartikelen ter beschikking van
het werkveld.
- De uit te bouwen backoffice voor het interactieve luik van
Groeimee.be zal ook toegankelijk zijn voor elke organisatie die een
aanbod naar ouders doet.

Sensibiliseren over positief ouderschap
Promotiefilm 			
Opvoedingsondersteuning
‘Ouders in een paar minuten tijd
uitleggen waarom je gebruik zou
maken van ondersteuning bij het
opvoeden van je kinderen’, dat
was het doel van de eind 2010
gelanceerde promotiefilm over
opvoedingsondersteuning. Je kan
de film bekijken op Groeimee.be,
Youtube maar ook downloaden
vanaf de website van EXPOO.

Opvoeddebatten
De Week van de Opvoeding werd
in 2010 door EXPOO op gang
getrokken met een groot Vlaams
opvoeddebat.
Beleid, wetenschap, media en
ouders debatteerden samen
over ‘Opvoeden is samenspel’,
het motto van de Week van de
Opvoeding editie 2010.
Het opvoeddebat vond plaats
op woendag 12 mei met
deelname van zes ouders (Razia
Alibhai, Stephanie Lemmens,
Jo Helsen, Erwin Daenen,
Mustafa Harraq, Kurt Van Laere),
Patty Debruyckere van de
opvoedingswinkel Antwerpen,
Prof. dr. Stefan Ramaekers ,
Trui Moerkerke, hoofdredacteur
Weekend Knack en Dirk Broos,
adjunct kabinetschef minister
Vandeurzen.

Week van de Opvoeding 2011
De Week van de Opvoeding wordt elk jaar georganiseerd van 16 tot 23
mei. Omdat kinderen opvoeden een belangrijke taak is - en ook niet altijd
even gemakkelijk - wordt tijdens die week opvoeden in de kijker geplaatst.
Positief opvoeden, opvoeden bespreekbaar maken en het aanbod
opvoedingsondersteuning bekend maken, vormen de basis.
In 2011 staat opnieuw één thema centraal: ‘opvoeden is meegroeien’.
Met dit thema willen we tonen dat niet alleen kinderen groeien, ook ouders
en opvoeders groeien elke dag mee met hun kinderen. Dat betekent dat
elke dag een nieuwe dag is, met nieuwe uitdagingen! Meestal kan je verder
bouwen op hetgeen je al weet en doet, maar soms ook niet... Als je in je
omgeving niemand vindt om eens van gedachten te wisselen, staan er heel
wat opvoedingsondersteuners voor je klaar om mee te zoeken naar een
oplossing.
EXPOO neemt tijdens de Week van de Opvoeding opnieuw een
coördinerende rol op. EXPOO faciliteert de week van de Opvoeding met de
hulp van een breed gedragen platform. Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, de
provinciale steunpunten, de opvoedingswinkels, de Gezinsbond, Klasse,
het HIG, de inloopteams,… werken mee aan het slagen van de week.

Regionale initiatieven tijdens de Week van de 			
Opvoeding
De kracht van de Week van de Opvoeding is de inzet van de vele
organisaties die dicht bij de burger staan. Zowel gemeenten, lokale actoren
die opvoedingsondersteuning aanbieden als verenigingen, tonen elk
jaar opnieuw een grote inzet. Alle activiteiten worden gebundeld in onze
kalender.

Netwerking
Netwerking
Structureel overleg
In Vlaanderen zijn heel wat actoren actief betrokken bij de organisatie
van opvoedingsondersteuning.
EXPOO wil vooral werken vanuit een toegevoegde waarde bij hetgeen
gebeurt op de werkvloer. EXPOO maakt deze netwerking concreet door
onder meer structureel te overleggen met kernpartners :
- de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn;
- de provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning;
- de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning;
- de opvoedingswinkels;
- de projectgroep Week van de Opvoeding.
Daarnaast houdt EXPOO adhoc overleg naar aanleiding van projecten,
gemeenschappelijke acties, vragen van sectoren met o.m.
- inloopteams;
- ontmoetingsplaatsen;
- VBJK.

Overleg met 			
hogescholen en 		
universiteiten
In 2011 wil EXPOO haar contacten
met universiteiten en hogescholen
verder uitbouwen. Door middel
van deze contacten groeit er een
wisselwerking tussen praktijk en
academische wereld. Daarnaast
worden docenten ingeschakeld in
de vormingsmodules en andere
projecten.

Internationaal
EXPOO hecht veel belang aan het
onderhouden en uitbouwen van
internationale contacten om ook
op die manier nieuwe kennis en
inzichten te verwerven.
Zo overlegt EXPOO geregeld
met het NJI, het Nederlands
Jeugdinstituut.
EXPOO is ook lid van onder meer
Eurochild.
.

Samen sterk in opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning wordt in Vlaanderen waargemaakt door tal van diensten en organisaties.
Het aanbod sterker uitbouwen, kan alleen door goede samenwerking. Vanuit deze gedachte bouwen
we EXPOO in nauwe samenwerking met het werkveld uit.
EXPOO is steeds bereid te luisteren naar je vragen en behoeften, mee te werken aan je initiatieven, advies
te verlenen, bijdragen te verzorgen aan je e-zines, input te leveren voor persteksten, of mee te werken aan
studiedagen of congressen,…
Vanuit EXPOO zijn we ook aanwezig op sociale media: Je kan ons volgen op Facebook, LinkedIn en Twitter.
Je kan je abonneren op onze nieuwsbrieven of ons volgen via een RSS-feed.
Meer informatie geven we je graag via info@expoo.be of aan de telefoon: 02 533 13 43.
Nele Travers en Steven Strynckx, verantwoordelijken EXPOO.

