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Deel 7: Project
opvoedingsondersteuning
7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning

Het project opvoedingsondersteuning bestaat uit twee onderdelen, namelijk:
- project in samenwerking met de vijf participerende OCMW’s uit de Vereniging
Ons Tehuis vooz Zuid-West-Vlaanderen
- project in samenwerking met WAI-Provincie West-Vlaanderen en Agentschap
Jongerenwelzijn
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7.2.

Inleiding

In 2007 werd de jeugdbeschermingwet gewijzigd. Eén van de nieuwe elementen in
deze jeugdwet was de organisatie en begeleiding van ouderstages. DIVAM, de HCAdienst voor de arrondissementen Ieper en Veurne, organiseerde in 2007 deze
ouderstages.
In 2009 besliste de minister van Justitie echter om de subsidiëring van ouderstages
in 2010 stop te zetten. Gezien de dienst reeds heel wat investeerde in het
ontwikkelen van materiaal, concepten, sessies, methodieken, …werd op zoek
gegaan naar manieren om deze waardevolle elementen te kunnen benuttigen.
In 2009 diende de VOT twee projecten in bij het Agentschap Jongerenwelzijn. Eén
van deze projecten werd goedgekeurd, nl. het verkennen van de mogelijkheden tot
opstart van een bovenlokaal netwerk. Gezien ook de Regionale Welzijnsraad
Arrondissement Ieper (WAI) vanuit de provincie West-Vlaanderen middelen kreeg om
een bovenlokaal overleg op te richten, werd hiertoe een samenwerking opgezet.
Doel van dit netwerk is het aanspreken van belangrijke partners, het aanbod in kaart
brengen en het afstemmen en ondersteunen van het reeds bestaande aanbod.
In 2010 organiseerde de medewerker opvoedingsondersteuning twee maal een
bovenlokaal overleg, waar heel wat partners uit het bestuurlijk arrondissement Ieper
aan deelnamen. Een belangrijke opdracht binnen dit project was het bekendmaken
en sensibiliseren van de activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding. Daarnaast
werd er meegewerkt aan de materialenbank, de mini-sociale kaart betreffende
opvoedingsondersteuning, ...
Een tweede onderdeel van het project opvoedingsondersteuning steunt op de
samenwerking met de vijf participerende OCMW’s uit de Vereniging Ons Tehuis voor
Zuid-West-Vlaanderen. Binnen dit project werden de verwachtingen en behoeften
van de maatschappelijk werkers uit de vijf participerende OCMW’s van de Vereniging
Ons Tehuis betreffende opvoedingsondersteuning verkend. Er werd ingegaan op
vragen van de OCMW’s omtrent pedagogisch advies, oudercursussen en vormingen.
Eind 2010 werd beslist te starten met een basisaanbod aan de OCMW’s. Dit
basisaanbod bestaat enerzijds uit pedagogisch advies: twee keer per maand zetelt
een pedagogisch adviseur in het OCMW om pedagogisch adviesgesprekken te
houden met OCMW-medewerkers of opvoedingsfiguren, en anderzijds uit twee
vormingen: een basisvorming opvoedingsondersteuning en een vorming
communiceren met ouders.
Hiernaast kunnen oudercursussen of vormingen op maat georganiseerd worden.
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7.3.

Statistische gegevens

7.3.1.

Bovenlokaal Netwerk (i.s.m. WAI – provincie WestVlaanderen en Agentschap Jongerenwelzijn)

7.3.1.1.

Ontwikkelen visietekst

Kort na de oprichting van de Bovenlokale Stuurgroep Opvoedingsondersteuning (een
regelmatig overleg met relevante partners zoals Kind en Gezin, Gezinsbond, CLB,
CAW, WAI, …) werd overgegaan tot de ontwikkeling van een visietekst. Centraal
element in deze visietekst is de situering en definiëring van
opvoedingsondersteuning.
7.3.1.2.

Inventarisatie aanbod opvoedingsondersteuning

Om zicht te krijgen welke diensten en organisaties binnen het bestuurlijk
arrondissement Ieper actief zijn betreffende opvoedingsondersteuning werd een
grootschalige mailing verstuurd om de acties rond opvoedingsondersteuning in kaart
te brengen.
Met behulp van deze inventarisatie is het mogelijk na te gaan welke hiaten er zijn in
onze regio op vlak van opvoedingsondersteuning. Op basis van deze ontdekte hiaten
is het de bedoeling naar het volgende werkjaar toe acties op te zetten om de hiaten
op te vullen.
7.3.1.3.

Week van de opvoeding

Van 16 tot en met 23 mei liep de Vlaamse Week van de Opvoeding. Vanuit de
Bovenlokale Stuurgroep Opvoedingsondersteuning werd beslist om enkele
activiteiten te organiseren binnen het Bestuurlijk Arrondissement Ieper. Vier
activiteiten werden in samenwerking met verschillende partners georganiseerd in
onze regio:
- 11 mei 2010 - Ieper: “Bouwen aan zelfvertrouwen in een
verwenmaatschappij” door Marijke Bisschop, een initiatief van Vereniging Ons
Tehuis en Welzijnsraad arrondissement Ieper i.s.m. de Provincie (58
aanwezigen)
- 18 mei 2010 – Wervik: “ ’t is weeral ikke” rond straffen, belonen en grenzen
stellen door Hildegarde Van Wonterghem, een initiatief van buitenschoolse
kinderopvang De Sloeber en Den Akker (dagcentrum Vereniging Ons Tehuis),
(30 aanwezigen)
- 19 mei 2010 – Zonnebeke: “Hoe geef je je kind zelfvertrouwen” door
Hildegarde Van Wonterghem, een initiatief van Gemeente Zonnebeke, dienst
kinderopvang. (32 aanwezigen)
- 20 mei 2010 – Ieper: “Introductiesessie voor ouders om hen kennis te laten
maken met de cursus efficiënt opvoeden”, een initiatief van de Walhoeve en
het Vrij CLB Ieper (3 aanwezigen)
Het totaal aantal aanwezigen tijdens deze vier activiteiten bedraagt 123 personen.

106

Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: jaarverslag 2010

7.3.1.4.

Rubriek opvoedingsondersteuning in stadskranten

Naar aanleiding van de week van de opvoeding in mei werden alle gemeenten
binnen het arrondissement gecontacteerd met vraag om een rubriek in de
(stads)krant te voorzien. In een aantal gemeentes verscheen het programma in hun
krant, anderen konden geen plaats vrij maken.
In de stadkrant van de gemeente Poperinge wordt in samenwerking met de Mobiele
Stokpop en de Gezinsbond op regelmatige basis een rubriek
opvoedingsondersteuning voorzien.
7.3.1.5.

Folderrekken

Vanuit de bovenlokale stuurgroep opvoedingsondersteuning werd beslist om te
werken met een aantal werkgroepen rond specifieke thema’s. Vanuit de werkgroep
“informeren en adviseren” werd de mogelijkheid nagegaan om folderrekken te
voorzien in een aantal organisaties of diensten. De projectstuurgroep besliste om
voor elke gemeente één folderrek aan te kopen met eigen projectmiddelen.
7.3.1.6.

Bovenlokaal Overleg

In 2010 werd twee maal een Bovenlokaal Overleg georganiseerd door de
projectmedewerker. Hier waren steeds een 30-tal organisaties en diensten aanwezig.

7.3.2.

Ouders steunen in Opvoeden (i.s.m. 5 participerende
OCMW’s)

Na een verkennende fase bij de verschillende OCMW’s waarbij afgetoetst werd
welke vragen en behoeften er bij de medewerkers zijn omtrent
opvoedingsondersteuning, werd reeds een aanbod gedaan naar de OCMW’s.
Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod in 2010 naar de diverse OCMW’s.
7.3.2.1.

Realisaties in 2010

OCMW Ieper
- Opstarten van pedagogisch adviesgesprekken
- Organiseren van teamdag rond thema opvoedingsondersteuning
OCMW Kortrijk
- Opstarten van pedagogisch adviesgesprekken aan het team
gezinsbegeleiding De Kroost
OCMW Poperinge
- Opstarten van pedagogisch adviesgesprekken
- Organiseren en begeleiden van oudercursus Ouders en Opvoeden i.s.m.
Gezinsbond, Sociaal Huis Poperinge en Mobiele Stokpop (zie verder)
- Organiseren teamdag rond thema opvoedingsondersteuning
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OCMW Waregem
- Opstarten van pedagogisch adviesgesprekken
OCMW Wervik
- Opstarten van pedagogisch adviesgesprekken
- Meewerken aan het project van de Koning Boudewijnstichting over “Ongelijk
ongezond” luik opvoedingsondersteuning
7.3.2.2.

Aanbod 2011

Eind 2010 werd op de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis voor ZuidWest-Vlaanderen beslist in welke richting we in 2011 verder gaan. Er werd geopteerd
om te werken met een basisaanbod en een mogelijk uitbreiding op vraag. Het
basisaanbod wordt gegarandeerd aan de vijf participerende OCMW’s en bestaat uit
volgende elementen:
-

Pedagogisch advies
De projectmedewerker opvoedingsondersteuning komt twee maal per maand
langs in de organisatie voor pedagogisch advies. Dit pedagogisch advies kan
zowel voor maatschappelijk werkers/medewerkers als cliënten in de vorm van
spreekuur pedagogisch advies. De medewerker bepaalt zelf waarin men
ondersteuning wenst (vb. voorbereiden huisbezoeken, voorbeelden didactisch
materiaal, hulpmiddelen, gesprekstechnieken, …).
Hiernaast kan telefonisch of digitaal advies gegeven worden.

-

Vorming: basisvorming opvoedingsondersteuning (½ dag)
Deze vorming focust op de inhoudelijke visie en uitgangspunten van
opvoedingsondersteuning. Op het programma staat een toelichting met
uitgebreide achtergrondinformatie over opvoedingsondersteuning:
· wat is opvoedingsondersteuning, wat houdt het in en wat niet
· visie en achterliggende denkkader over opvoeden en
opvoedingsondersteuning
· doelgroep
· doelstellingen
· belangrijke uitgangspunten
· functies van opvoedingsondersteuning
· aanbod binnen de regio
· welke methodieken kunnen gehanteerd worden voor welke doelen en
doelgroepen
· hoe kan men opvoedingsondersteuning gestalte geven in de
werkcontext?

-

Vorming: communiceren met ouders (1 dag)
Deze vorming bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch
adviseren aan ouders van kinderen en jongeren. Het doel van de training is de
kennis en vaardigheden op vlak van pedagogisch adviseren versterken.
· kennis van het werkterrein van pedagogisch adviseren
· kennis over de indicatiestelling en contra-indicaties en deze kunnen
toepassen
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·

·
·
·
·

de methodiek kunnen toepassen: uitgangsprincipes, fasering, het
concrete verloop en de mogelijke resultaten van deze
adviesgesprekken
kunnen werken vanuit een vraaggerichte houding en empowermentbenadering
ouders kunnen stimuleren bij gedragsveranderingen
bewust zijn van eigen grenzen en de grenzen van de methodiek
ouders kunnen begeleiden bij een doorverwijzing.

Op vraag van OCMW’s kan er een uitbreiding voorzien worden, mits vergoeding.
Deze uitbreiding kan bestaan uit volgende elementen:
- Training ouderlijke vaardigheden: cursus ouders en opvoeden
Dit is een kijk -, doe - en praatcursus over opvoeding en bestaat uit zes
bijeenkomsten van anderhalf uur.
De oudercursus kan je helpen om samen met andere ouders een antwoord te
vinden op allerlei opvoedingsvragen. Centraal staat de vraag hoe je als ouder
het gedrag van je kind positief kan beïnvloeden.
In elke bijeenkomst wordt een opvoedingsvaardigheid besproken en
ingeoefend. Men krijgt tips voor het gebruik van de opvoedingsvaardigheden
(graag zien, belonen, problemen oplossen, straffen en toezicht houden) in de
praktijk.
-

Teamdagen en vormingen op maat
Dit gaat om diverse thema’s zoals intervisie, specifieke thema’s, …
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