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EXPOO,het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid,
ontwikkelt projecten en acties op basis van de behoeften van het werkveld en in afstemming
met andere ondersteunende actoren op het terrein. Uit deze gesprekken blijkt dat kennis en
expertise verzamelen over opvoedingsondersteuning en opvoeden, deze bundelen, verrijken
en toegankelijk maken verder als wenselijk wordt ervaren. Zeker in de veranderende
decretale context wordt EXPOO aangesproken om – op basis van verzamelde kennis –
inspiratie te bieden om opvoedingsondersteuning verder een plaats te geven.
Een greep uit de acties en projecten van EXPOO in 2013 :
Kennisuitwisseling over opvoedingsondersteuning
Ter ondersteuning van het werkveld biedt EXPOO een kennisplatform over
opvoedingsondersteuning. Kennis uit onderzoek, literatuur en de praktijk wordt door
EXPOO verzameld, verrijkt en toegankelijk gemaakt voor actoren opvoedingsondersteuning.
Bovendien stimuleert EXPOO de kennisontwikkeling en de kennisuitwisseling door het
organiseren van platformbijeenkomsten en dialoogmomenten. Het ontwikkelt hiervoor
diverse instrumenten en producten die de praktijk van opvoedingsondersteuning
ondersteunen.
• De website www.expoo.be is daarbij een tool. De gegevens over het bezoek van de
website toont dat de website een belangrijke (en nog steeds groeiende) bron van informatie
blijft voor het werkveld.
* Themabundel : Vaders, opvoeding en opvoedingsondersteuning.
De rol van vaders in het gezin, bij de opvoeding en in opvoedingsondersteuning is een
thema dat veel praktijkwerkers in het werkveld opvoedingsondersteuning bezig houdt. We
stellen namelijk vast dat vooral moeders gebruik maken van het aanbod
opvoedingsondersteuning. EXPOO maakte een themabundel dat een overzicht brengt van
inzichten uit de literatuur over de rol van vaders, het belang van vaders bij de opvoeding en
hun behoefte aan opvoedingsondersteuning samen. Op basis van deze kennis en uit de
ervaringen van goede praktijken brengt EXPOO handvaten en tips om vaders meer te
bereiken met opvoedingsondersteuning.
• EXPOO stimuleert dat goede praktijken opvoedingsondersteuning beschreven en
onderbouwd worden. In 2013 reflecteerden praktijkwerkers in een praktijkbeschrijvingskring
over de methodiek ‘ervaringsgericht groepswerk’. Daarnaast werden ook de

praktijkbeschrijvingen Domo ( door ondersteuning mee opvoeden) en PeTra ( pedagogische
trajecten) gepubliceerd op de website.
• Om kennis te delen, organiseert EXPOO interactieve uitwisselingsmomenten. In 2013
organiseerden we
-

in samenwerking met Kind en Gezin en andere partners de inspiratie en
uitwisselingsdag Huizen van het Kind ( 21 juni). Een 100-tal deelnemers
reflecteerden met elkaar over belangrijke topics bij de realisatie van de Huizen van

-

-

het Kind.
Op 7 oktober organiseerde EXPOO, samen het VBJK, VCOK, Kind en Gezin en
enkele provinciale/regionale netwerken rond ontmoeting een eerste ‘open forumdag
ontmoeting’. Op deze dag wisselden een 80tal deelnemers informatie uit over
ontmoeten en ontmoeting in de toekomstige Huizen van het Kind. In de voormiddag
waren er presentaties van Ruth Soenen, Kristel Driessen, Hester Hulpia. In het
worldcafé (namiddag) wisselden deelnemers hun opvattingen en ervaringen uit aan
de hand van stellingen over 4 thema’s: de medewerkers, ontmoeting in de Huizen
van het Kind, visie op ontmoeting en de doelgroep.
Op 10 december organiseerde EXPOO voor de zesde maal een Vlaams congres
opvoedingsondersteuning. Met boeiende sprekers en een gevarieerd aanbod aan
workshops, was ook deze editie méér dan een obligate stand van zaken of een blij
weerzien van gelijkgestemden. EXPOO houdt ervan de sector een spiegel voor te
houden en uit te dagen om zo grenzen te verleggen. Door verbindingen te maken
met andere sectoren, door internationale ontwikkelingen onder de aandacht te
brengen die stof bieden tot nadenken en door het tonen van opmerkelijke praktijken.

• EXPOO werkt ook mee aan kennisuitwisselingmomenten van partners bijv. door het
verzorgen van workshop op de Nordic Family Centres Conference ( juni Tromso)
Aanbod inzake training en bijscholing
Ook in 2013 ontwikkelde EXPOO, in samenwerking met partners, een aanbod van
vormingen en trainingen inzake opvoedingsondersteuning voor diverse actoren (lokale
coördinatoren, opvoedingsondersteuners, belendende sectoren, …).
Het gaat zowel om een open aanbod als om vorming op maat. Terugkerend aanbod is een
inspiratiedag over hoe je een steunbron kunt zijn voor ouders, de tweedaagse training in het
uitvoeren van pedagogische adviesgesprekken. Nieuw waren de training in het opzetten
van oudercursussen, het beantwoorden van opvoedingsvragen via email en de vorming voor
het opzetten van ontmoetingsfunctie.
Basisinformatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning aanbieden
EXPOO zorgde opnieuw - samen met een redactieraad en experten - voor de aanmaak van
kwalitatieve basisinformatie over opvoeden op volgende website www.groeimee.be. De
website werd – na een klantenonderzoek - in 2013 totaal vernieuwd

Deze website werd versterkt met ‘actieve’ en ‘interactieve’ opvoedingsinformatie: actieve
informatiestromen via een maandelijkse blog, een samenwerking met de Opvoedingslijn
voor het beantwoorden van opvoedingsvragen en een actieve aanwezigheid op digitale
sociale netwerken.
De cijfers over het gebruik van de website tonen dat ook onze informatieve website over
opvoeden een belangrijke (en nog steeds groeiende) bron van informatie blijft.
Sensibilisatie
Elk jaar, van 16 tot 23 mei, is er een Week van de Opvoeding. In Vlaanderen en Brussel
worden dan activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd. Het thema van de Week
van de Opvoeding 2013 was 'Opvoeden natuurlijk'. Hierbij wordt benadrukt dat opvoeden
een natuurlijk proces is en dat opvoeden 'gewoon' mag blijven. Dat betekent natuurlijk niet
dat het opvoeden van kinderen altijd gemakkelijk is - het moeilijke hoort er ook bij - maar dat
je als ouder best wel mag luisteren naar je buikgevoel. 'Opvoeden natuurlijk!' verwijst
natuurlijk ook naar respect voor de natuur. Zorg dragen voor het milieu draagt bij tot een
kindvriendelijke omgeving en is bouwen aan een leefomgeving voor de toekomst van onze
kinderen.
De 7de Week van de Opvoeding kreeg de steun van Prinses Mathilde, die aanwezig was op
het openingsmoment van de Week van de Opvoeding en de tentoonstelling 'Opvoeden
Samen Aanpakken' bezocht.
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.

