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Het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid (EXPOO) is
gepositioneerd binnen het agentschap Kind en Gezin en bouwt mee aan een positieve
leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.
Door samen in een open netwerk kennis en expertise te verzamelen, ontwikkelen en verspreiden,
wil EXPOO mensen en organisaties inspireren, ondersteunen en verbinden. EXPOO maakt
kwaliteitsvolle kennis toegankelijk, stimuleert vernieuwing. EXPOO belicht nieuwe ideeën en
initiatieven en brengt soms minder evidente thema’s onder de maatschappelijke aandacht.
Voor het verwezenlijken van haar opdrachten, werkt EXPOO samen met verschillende partners.
EXPOO is een open netwerk, een platform van en voor het werkveld en ontwikkelt projecten en
acties op basis van de behoeften van het werkveld en in afstemming met andere ondersteunende
actoren op het terrein.

Een greep uit de acties en projecten van EXPOO in 2015

Informatie en kennis
Vernieuwde website: expoo.be
EXPOO staat garant voor een betrouwbare bron van kwaliteitsvolle informatie en expertise over
opvoedingsondersteuning. Kennis uit onderzoek, literatuur en praktijk wordt door EXPOO
verzameld, verrijkt en toegankelijk gemaakt.
De website www.expoo.be is daarbij een belangrijke tool. In 20015 werd deze website grondig
vernieuwd. EXPOO wil er op die manier voor zorgen dat de groeiende hoeveelheid aan kennis en
expertise op een gebruiksvriendelijke manier gestructureerd wordt zodat het werkveld zich
optimaal ondersteund voelt.
Naast het bijeenbrengen van bestaande kwaliteitsvolle inhoud en materialen, ontwikkelde EXPOO
in 2015 zelf (en in partnerschap) een aantal nieuwe kennisdocumenten en tools:
•

Kennisdossier Radicalisering

•

Magazine Opvoedingsondersteuning aan ouders met jongeren

•

Draaiboek infotheek

Verbinding
EXPOO stimuleert kennisontwikkeling en -uitwisseling door het organiseren van interactieve
uitwisselingsmomenten:



In het voorjaar organiseerde EXPOO voor de derde maal een ‘Open forum dag ontmoeting’. Dit
werd vormgegeven in samenwerking met partners ( nl. Antwerps Netwerk
Ontmoetingsplaatsen, Kind en Gezin:afdeling PGO, Netwerk voorschoolse stimulering Limburg,
Netwerk peuterspeelpunten kempen, het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor
Jonge Kinderen (VBJK), Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) en het Vlaams
Netwerk Ontmoetingsplaatsen.
Professionals konden opgedane ervaring delen met anderen, expertise en methodieken
uitwisselen, en samen zoeken naar antwoorden op actuele vragen. Het thema was de rol van
de begeleider in een ontmoetingsplaats.


Op 30 november werd ism Huizen van het Kind stad Antwerpen een OO-camp over de
ondersteuning aan ouders met jongeren georganiseerd. Meer dan 60 praktijkwerkers en
onderzoekers kwamen samen om inzichten en ervaringen te delen.



Ook in 2015 organiseerde EXPOO een jaarcongres. Het congresthema waren de Huizen van het
Kind. Het congres werd voorbereid met partners (Kind en Gezin, ViGez, VBJK-VCOK,
Agentschap Integratie en Inburgering). Het congres werd tevens gestreamd naar Gent waar
ook een groep deelnemers mee kon volgen.



In 2015 werd een start gemaakt met thematische netwerken ( ontmoeting, huizen van het
kind, ondersteuning van jongeren) waar actoren van uit diverse werkvelden op verschillende
wijzen kennis met elkaar kunnen delen.

Huizen van het Kind
In 2015 was de ondersteuning van de Huizen van het Kind een belangrijke opdracht.
Samen met de afdeling PGO en de ondersteuningsgroep wordt voor thema’s die leven in het
werkveld via diverse kanalen ( websites, vorming, webinars, ondersteunende materialen en
producten…) inspiratie geboden.
Aanbod aan training en bijscholing
In samenwerking met partners biedt EXPOO bijscholingen en trainingen aan. We voorzien dit in
open aanbod ( in Brussel). Organisaties en netwerken kunnen ook beroep doen op EXPOO voor
het uitwerken van een aanbod op maat van hun organisatie.
Volgende vormingen werden in open aanbod georganiseerd:


Tweedaagse training in het ‘Uitvoeren van pedagogische adviesgesprekken’;



Driedaagse vorming over ‘Werken met groepen’;



Tweedaagse vorming over ‘Ontmoeting’;



Vorming ‘E-mail Opvoedingsondersteuning’



Driedaags ondersteuningstraject Huizen van het Kind



Kennisupdate radicalisering. De Kind en Gezin-Academie zorgde voor een opname van dit
event en is nog steeds beschikbaar via de website.

Daarnaast zorgde EXPOO in 2015 voor volgende vormingen op maat:


Driedaags ondersteuningstraject Huizen van het Kind op vraag van provincie Antwerpen en
provincie Limburg



Vorming over ‘Communiceren met ouders’ aangepast op maat voor het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB-GO);



Vorming ‘Pedagogisch Adviseren’ op maat voor Arteveldehogeschool Gent



Gastlezing ‘Pedagogisch adviseren ‘ op maat voor Arteveldehogeschool Gent



Vorming ‘Pedagogisch adviseren’ op maat voor openluchtopvoeding Brasschaat.

In 2015 organiseerde EXPOO ook een reeks van 3 webinars als bijscholingsmogelijkheid voor
professionals over samenwerken in je Huis van het Kind. Partner was hier Pronet (artevelde
hogeschool Gent)

Basisinformatie over opvoeden en opvoedingsondersteuning aanbieden
EXPOO zorgde verder voor de aanmaak van kwalitatieve basisinformatie over opvoeden op de
website www.groeimee.be.
Via een samenwerking met de Opvoedingslijn maakt EXPOO mee mogelijk dat ouders via de ‘Stelje-vraag’ knop op de website www.groeimee.be hun eigen opvoedvraag kunnen stellen en gratis
een antwoord op maat krijgen. EXPOO wil op die manier inzetten op een gelaagd aanbod aan
opvoedingsondersteuning, op maat van ouders.

Sensibilisatie
EXPOO coördineert de jaarlijkse Week van de Opvoeding. Het thema van de Week van de
Opvoeding 2015 was ‘Opvoeden in je buurt’. Het thema werd door de partners van de Week van
de Opvoeding gekozen uit een shortlist van 10 onderwerpen. Opvoeden in je buurt betekent dat je
als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen. Je doet het samen met de hele buurt. Soms
doet het deugd om te praten over opvoeden met buren, familie, vrienden of andere ouders.
Daarnaast kom je als ouder ook op plaatsen zoals de kinderopvang, de school, de sportclub, de
bib, de jeugdbeweging,.. waar over opvoeden gesproken kan worden. Op al deze plekken zorgen
ouders, burgers, professionals, vrijwilligers, samen voor een buurt waar het goed is om op te
groeien. En natuurlijk doen kinderen en jongeren ook zelf hun inbreng: ze hebben dromen, noden
en talenten, ze leren van elkaar en gaan in interactie met heel wat verschillende volwassenen.
Tijdens de Week van de Opvoeding 2014 organiseerden verschillende gemeentes, organisaties en
besturen activiteiten voor ouders, kinderen en jongeren. EXPOO zorgde voor coördinatie en
ondersteuning door het uitwerken van campagnemateriaal en inspirerende voorbeeldactiviteiten.

Netwerking en signaalfunctie
EXPOO investeert 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. Er is regelmatig overleg met de medewerkers van de Provinciebesturen

(provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning), inloopteams, opvoedingswinkels, en
organisatoren van spel en ontmoeting.

