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Inleiding
EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid. Deze realisatie
werd mogelijk door een unieke samenwerking tussen de Vlaamse Agentschappen Jongerenwelzijn en
Kind en Gezin.
EXPOO werkt aan twee grote opdrachten:
Het verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis en know how inzake opvoeden en
opvoedingsondersteuning,
Het praktisch ondersteunen van het werkveld opvoedingsondersteuning met methoden,
technieken en instrumenten.
De kiem van het Vlaamse beleid inzake opvoedingsondersteuning werd decretaal gelegd in 2001 met
het inrichten van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning. Een nieuw decreet van 13 juli 2007
regelde de organisatie van het landschap van de opvoedingsondersteuning en in 2010 onderging dit
decreet een evaluatie. En op 14 december 2012 keurde het Vlaams Parlement een voorontwerp van
decreet goed betreffende de organisatie via preventieve gezinsondersteuning.
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Projecten en acties in 2012

Naast het decretale werk dat met de goedkeuring van voorontwerp van nieuwe decreet in 2012 het
meest op te merken initiatief was in het Vlaamse beleid aangaande opvoedingsondersteuning,
ondernam EXPOO in 2012 de volgende projecten en acties:
Kennisuitwisseling over opvoedingsondersteuning
Aanbod inzake training en bijscholing
Basisinformatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning aanbieden
Sensibilisatie
Netwerking en signaalfunctie

Kennisuitwisseling over opvoedingsondersteuning
Ter ondersteuning van het werkveld biedt EXPOO een kennisplatform over
opvoedingsondersteuning aan:


Kennis uit onderzoek, literatuur en de praktijk wordt door EXPOO verzameld, verrijkt en
toegankelijk gemaakt voor actoren opvoedingsondersteuning.



EXPOO stimuleert kennisontwikkeling en uitwisseling door het organiseren van
platformbijeenkomsten en dialoogmomenten.



EXPOO ontwikkelt diverse instrumenten en producten die de praktijk
opvoedingsondersteuning ondersteunen.



EXPOO participeert tevens aan kennisuitwisselingmomenten van partners.
Website bezoek en elektronische nieuwsbrieven

De ontwikkeling van een website (www.expoo.be) en het aanbod van elektronische nieuwsbrieven
zijn belangrijke instrumenten in uitwisseling van kennis omtrent opvoedingsondersteuning. Deze
instrumenten verdienen dan ook de nodige aandacht en de juiste inzet van middelen.
Tabel 1: bezoeken expoo.be en verstuurde nieuwsbrieven per jaar
Jaar
2010
2011
2012

aantal
42.044
58.972
73.710

hits
% toename
40
25

Unieke bezoekers
aantal
% toename
22.998
37.248
49.005

Aantal verstuurde
nieuwsbrieven

62
31

654
1321
2061
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De gegevens over het bezoek van de website www.expoo.be toont een belangrijke en nog steeds
groeiende bron van informatie aan voor het werkveld, net zoals de aanmaak en de versturing van
elektronische nieuwsbrieven.
Beschrijving van ‘best practices’
EXPOO stimuleert de beschrijving en gefundeerde onderbouwing van goede praktijken
opvoedingsondersteuning
In 2012 publiceerden we de beschrijving van volgende praktijken:


Ontmoetingsplaatsen,



e-mail-opvoedingsondersteuning,



telefonische opvoedingsondersteuning.

Voor meer toelichting over deze praktijken, verwijzen we naar EXPOO in beeld.
Met opvoedingsondersteuners op kamp
EXPOO organiseerde op 8 juni OOcamp; een barcamp over opvoedingsondersteuning. Vanuit
recente beleidsontwikkelingen zochten we tijdens dit dialoogmoment naar ankerpunten voor de
verdere uitbouw van opvoedingsondersteuning. Het werd een intens event met discussies,
presentaties, demo’s en interactie tussen de deelnemers. Een vijftigtal bijdragen zorgden voor een
inhoudelijke dialoog over waar het in de toekomst naartoe moet met opvoedingsondersteuning.
Ouders vandaag, opvoedingsondersteuning in beweging.
Om veldwerkers en geïnteresseerden te inspireren en te informeren over het reilen en zeilen binnen
de wereld van de opvoedingsondersteuning, organiseert EXPOO jaarlijks een Vlaams congres
opvoedingsondersteuning. Met boeiende sprekers en een gevarieerd aanbod aan workshops, was ook
de vijfde editie méér dan een stand van zaken of een blij weerzien van gelijkgestemden. EXPOO
houdt ervan de sector een spiegel voor te houden, uit te dagen en nu en dan wat grenzen te verleggen.
Door verbindingen te maken met andere sectoren, door internationale ontwikkelingen onder de
aandacht te brengen die stof bieden tot nadenken. Door het tonen van opmerkelijke praktijken en
voldoende ruimte te bieden voor uitwisseling.
Participatie aan kennisuitwisselingsmomenten van partners
EXPOO werkt ook mee aan kennisuitwisselingsmomenten van partners, bv. door het opnemen van
een actieve rol op de trefdagen rond allochtone gezinnen (georganiseerd door de Vlaamse
coördinatoren opvoedingsondersteuning van Jongerenwelzijn), het verzorgen van workshops op
‘Think Parents!’, het internationaal congres over opvoedingsondersteuning in Den Haag (organisatie
door NJI), bijdrage in de Gezinsconferentie (stuurgroep, workshop opvoedingsondersteuning)
georganiseerd door de Gezinsbond.
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Aanbod inzake training en bijscholing
Verder ontwikkelde EXPOO in 2012, en dit in samenwerking met partners, een aanbod van
vormingen en trainingen inzake opvoedingsondersteuning voor diverse actoren (lokale
coördinatoren, opvoedingsondersteuners, belendende sectoren, …).
Als ‘open aanbod’ voor het werkveld organiseerde EXPOO:


Tweedaagse training Pedagogisch adviseren



Inspiratiedag ‘Over opvoeden spreken’



Bijscholing : vaak voorkomende opvoedingsvragen van ouders van pubers

Op vraag organiseerde EXPOO:


Een vormingsdag over opvoedingsvisies voor Reddie Teddy Oost-Vlaanderen,



De training ‘pedagogische adviesgesprekken’ op maat van het samenwerkingsverband
opvoedingswinkel Roeselare,



Drie keer een inspiratiedag ‘over opvoeden spreken’ voor de netwerken in Vlaams-Brabant,



Een vormingsmoment voor vrijwilligers Welzijnsschakels: ‘ hoe ouders in armoede
ondersteunen bij opvoeding’.

Nieuw is de webcursus ‘Wegwijs in opvoedingsondersteuning’. Met deze cursus kan je in een halve
dag vanaf je werkplek en op eigen tempo de basis van opvoedingsondersteuning eigen maken.

Basisinformatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning
aanbieden
Opnieuw zorgde EXPOO - samen met een redactieraad en experten - voor de aanmaak van
kwalitatieve basisinformatie over opvoeden op www.groeimee.be. Zowel ‘actieve’ als ‘interactieve’
opvoedinformatie versterkte Groeimee.be zoals de actieve informatiestromen via de maandelijkse
blog, het opzetten van een samenwerking met de Opvoedingslijn voor het beantwoorden van
opvoedingsvragen en een actieve aanwezigheid op digitale sociale netwerken, zoals facebook, twitter
en pinterest, met de bedoeling om ouders zeer laagdrempelig te bereiken.
De gegevens over het bezoek van de website toont dat ook onze informatieve website over opvoeden
een belangrijke en nog steeds groeiende bron van informatie blijft.
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Tabel 2: bezoeken groeimee.be en verstuurde nieuwsbrieven per jaar
jaar
2010
2011
2012

aantal
55.391
98.014
121.117

Hits
% toename
77
24

Unieke bezoekers
aantal
% toename
38.128
73.162
90.628

Aantal verstuurde
nieuwsbrieven

92
24

1638
1981
2793

Om Groeimee.be verder vorm te kunnen geven op basis van de behoeften van de bezoekers, voerden
we in 2012 een gebruikersonderzoek. De resultaten uit dit onderzoek leidden tot een investering in
een nieuwe website. De lancering van deze nieuwe website met behoud van dezelfde naam, voorzien
we in 2013.

Sensibilisatie
Het thema voor de jaarlijkse “Week van de Opvoeding 2012” was 'Opvoeden is... voor iedereen
anders'. Met dit thema toonden we dat dé manier om kinderen op te voeden niet bestaat. Wat werkt
voor het ene kind, lukt daarom niet bij een ander. Steeds moet gezocht worden naar wat best past bij
een kind, maar ook wat best past bij een ouder of opvoeder. Meer dan 100 activiteiten voor ouders,
kinderen en professionals hebben positief opvoeden opnieuw in de kijker gezet. Voor toelichting en
meer informatie over programmatie en inhoud van “Week van de Opvoeding 2012” verwijzen we
naar de website. Klik hier.

Netwerking en signaalfunctie
Vanuit de visie om de opdrachten van EXPOO te realiseren in samenwerking met het werkveld
(platformgedachte), investeert EXPOO in contacten met en tussen het werkveld en belendende
sectoren.
EXPOO onderhoudt contacten in binnen- en buitenland met het oog op het versterken van het
draagvlak opvoedingsondersteuning.
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