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pijler 2

moedig een warme, ondersteunde
opvoeding aan

Filmpjes studentenvoorzieningen
Triple P -

-

Geweldloos verzet -

Zwangerschapsgroepen Parelproject

-

Habbekrats-huis

Mayor@yourtown

Complimentenactie voor het onderwijs - Rondreizende Warme William bank
Outreachend werken op de STELPLAATS KLIK-app -

Awarenessday -

Aandacht in actie -

KIVA-antipestprogramma -

Samenwerkingskoffer Geestje gezond Mindful in het middelbaar Opboksen -

Geestig Gezond Sporten -

-

Mindmates -

Start to talk -

Openbare gevoelsplekken

STEDEN &
GEMEENTEN

Slogan-actie

Netwerken on Wheels

NokNok voor jeugdleiders -

Warme School

Route 36

Overkop-huis

BOUNCE up

Toverbostraining

inhoud
inleiding
pijler 2

3

6

moedig een warme, ondersteunde
opvoeding aan
voorbeeld 1: triple p

7

voorbeeld 2: zwangerschapsgroepen (van parelproject)

9

voorbeeld 3: permanente vorming geweldloos verzet

12

voorbeeld 4: bounce up (train-de-trainer)

14

voorbeeld 5: toverbostraining voor leerkrachten

16

voorbeeld 6: aandacht in actie voor leerkrachten

18

voorbeeld 7: warme school

20

voorbeeld 8: vorming noknok voor jeugdleiders

23

3

inleiding
Jouw Warme Stad of Gemeente maakt werk van een integraal
beleidsplan door een omgeving te creëren waar kinderen en
jongeren zich goed in hun vel voelen. Je zette daarvoor al een paar
belangrijke stappen en koos bewust voor enkele pijlers van een
Warme Stad of Gemeente. Deze inspiratiebox helpt en inspireert je
om die pijlers in te vullen met concrete acties. Het is een verzameling
van positief geëvalueerde praktijken uit andere (Warme) Steden die
telkens bij een of enkele van de pijlers passen. Elke actie heeft een
eigen actiefiche waarin ze wordt uitgelegd en geëvalueerd.
Of een actie al dan niet in deze inspiratiebox opgenomen wordt,
hangt af van een aantal criteria. Namelijk:
• De actie past minstens bij een van de acht pijlers van een Warme
Stad of Gemeente. Dat betekent dat ze bij de doelstellingen van
het project past en beantwoordt aan de noden van de kinderen en
jongeren (value-based).
• De actie kan worden geïmplementeerd in en overgezet naar andere steden en gemeenten. Wat we uit de Warme Stad-acties leerden
aan uitdagingen en mogelijkheden tot maatwerk, geven we ook
mee in de actiefiche.
• De actie kan verankerd worden. Het creëren van een warme
omgeving voor kinderen en jongeren vraagt tijd. Eenmalige acties
hebben weinig invloed, daarom is het belangrijk om manieren te
zoeken waarop de acties verankerd kunnen worden.
• De actie is in de praktijk ontstaan en wordt gewaardeerd door
intermediairs uit het veld. De aanpak van deze bottom-up ontstane
acties wordt altijd uitgelegd in de fiches. Zo bestaan de acties niet
alleen in de hoofden van de uitvoerders, maar kunnen ze ook door
andere partijen worden overgenomen en uitgevoerd. Dat maakt
dat ze minimum tot trede 1 van de Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut behoren. Als een bepaalde actie een wetenschappelijke onderbouwing heeft, dan wordt daarnaar verwezen in
de actiefiche.
Als lokaal bestuur heb je een regiefunctie. Het is dus zeker niet de
bedoeling dat je alles zelf doet. Wat je wel moet doen, is erover
waken dat de pijlers die prioriteit zijn in jouw stad of gemeente,
ingevuld worden met acties. Het is belangrijk na te denken over
welke intermediairs je nodig hebt, en welke ambtenaren uit andere
beleidsdomeinen misschien een voortrekkersrol kunnen opnemen bij
concrete acties (of daarvoor budget kunnen vrijmaken).
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Elke actie heeft een aantal kenmerken die aangegeven worden met icoontjes:

doelgroep
voor wie is de actie bedoeld? (leeftijd altijd vermelden)

kinderen
kind

baby’s
baby
0 - 3 jaar

studenten
student
18 - 24 jaar

3 - 24 jaar

intermediair
met wie werk je samen voor de actie?

hulpverleners
hulpverlener

medewerker
welzijnswerker

student
studenten

leerkracht
leerkrachten

beleidsmaker
beleidsmakers

welzijn/ vrije tijd

beleidsdomein
binnen welk beleidsdomein past de actie?

gelijke
kansen
sociaal
welzijn

sociaal welzijn
gelijke
kansen

onderwijs
onderwijs

vrije
vrijetijd
tijd

jeugd
jeugd

publieke ruimte
publieke
ruimte

effectenladder van het nederlandse jeugdinstituut
toont in welke mate de actie onderbouwd is met evaluatiegegevens

voorwaardelijk

veelbelovend

doeltreffend

warme stad
waar vond de actie plaats?

plausibel

werkzaam
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De acties geven je inspiratie en zetten aan tot maatwerk. Ze bieden
niet automatisch garantie op succes. Meestal is er meer dan één
actie nodig om een pijler te realiseren in jouw stad of gemeente. En
rekening houden met de lokale context blijft natuurlijk ook belangrijk.
De lokale implementatie moet opgevolgd en eventueel bijgestuurd
kunnen worden. Misschien kan je een actie grotendeels overnemen.
Of misschien brengt ze je op nieuwe ideeën. En dat is allemaal
goed. Wil je weten waarmee je best rekening houdt als je een actie
kiest? Dat lees je in stap 4 van het stappenplan Warme Steden en
Gemeenten.
De inspiratiebox bevat alle acties uit Warme Stad die aan
bovenstaande criteria voldoen. Er zijn nog andere acties (al dan niet
van Warme Stad) waarmee je aan de pijlers kan werken. Die werden
geïnventariseerd en je vindt ze per pijler in een matrix.
Deze inspiratiebox is dus niet af. Het is een groeidocument waaraan
nieuwe of nog niet geëvalueerde acties uit Warme Steden of
Gemeenten toegevoegd kunnen worden. Ook de mate waarin
de acties onderbouwd zijn, kan aangepast worden wanneer meer
evaluatiegegevens verzameld worden. Niet onbelangrijk, want
hoe meer een actie onderbouwd is, hoe hoger ze komt op de
Effectladder van het Nederlandse Jeugdinstituut. We willen dan
ook élke Warme Stad of Gemeente aanmoedigen om hun ervaringen
met acties uit de inspiratiebox met ons te delen en nieuwe acties
door te geven aan sarah.peene@gezondleven.be. Dan kijken we of
die nieuwe acties opgenomen kunnen worden in de inspiratiebox om
zo nieuwe Warme Steden en Gemeenten te inspireren.
Deze inspiratiebox helpt je samen met andere tools een concrete
invulling te geven aan Warme Steden en Gemeenten. Heb je al een
engagement tot Gezonde Gemeente? Dan helpt dit hierbij. Als je aan
de slag gaat met deze inspiratiebox werk je aan mentaal welbevinden
van kinderen en jongeren. Meer informatie over Gezonde Gemeente
en over hoe Warme Steden en Gemeenten daar een invulling van zijn,
vind je op de website van Gezonde Gemeente.
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pijler 2

moedig een warme, ondersteunde
opvoeding aan

Elk kind ervaart een warme, ondersteunende opvoeding op maat. Naast veiligheid
voelen kinderen ook warmte, liefde, verantwoordelijkheid en grenzen. Hun
begeleiders (ouders, leerkrachten, jeugdleiders) zijn betrokken, geven grenzen aan
en laten kinderen zelf participeren in de opvoeding. Ze hebben hierbij aandacht voor
bekrachtiging en waardering van het kind of de jongere. Een veilige hechting met de
opvoeders legt de basis voor latere positieve relaties.

basiswerkpunten voor deze pijler
• Bied ondersteuning voor de primaire (vooral ouders/opvoeders),
secundaire (bv. leerkrachten/animatoren) en tertiaire opvoedingscontext (bv. schoolbeleid) van kinderen en jongeren. Heel wat
lokale en bovenlokale partners hebben een kwaliteitsvol opvoedingsondersteuningsaanbod. Denk aan:
-- lokale organisaties: Huis van het Kind, Opvoedingswinkel,
mutualiteiten, Gezinsbond, verenigingen waar armen het woord
nemen, welzijnsschakels, spelotheken, gezinsondersteuners, Kind
en Gezin …;
-- bovenlokale organisaties zoals Arktos, Pimento, EXPOO en
Uit De Marge.
• Bekijk hoe je het bestaande aanbod in jouw stad of gemeente tot
bij de begeleiders/ouders krijgt.
• Maak uitwisseling tussen de begeleiders van kinderen en jongeren
mogelijk. Zo kunnen ze van elkaar leren.
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voorbeeld 1: triple p

pijler

2

kind
kinderen
3
- 24 jaar

0 - 16 jaar

hulpverleners
hulpverlener
die werken met ouders

sociaal welzijn
sociaal
welzijn

werkzaam

effectief
op basis van dit
wetenschappelijk onderzoek

wat

Triple P is een permanente vorming voor hulpverleners die
opvoedingsondersteuning bieden aan ouders van kinderen tussen 0
en 16 jaar.
Het programma helpt ouders inzicht te geven in het gedrag en de
reacties van hun kinderen. Het leert hen hoe je kinderen op een
positieve manier kan stimuleren. De belangrijkste sleutelelementen
van de cursus zijn goede communicatie en positieve aandacht. Het
programma wordt zowel individueel als in groep gegeven.
Je kan bij Triple P hulpverleners zoeken die de cursus aan ouders
in jouw gemeente kunnen geven. Maar je kan er ook hulpverleners
laten opleiden.

doel

Ouders voelen zich gesterkt in het geven van een warme,
ondersteunende opvoeding:
• Het draagt bij aan een veilig gezin, een goede relatie tussen de
ouders onderling, verbondenheid, autoritatieve discipline en aangepaste opvoeding.
• Het is een laagdrempelig en integraal programma dat streeft naar
de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij
kinderen door competent ouderschap te bevorderen.

partners

Huis van het Kind, Opvoedingswinkel, scholen,
eerstelijnshulpverlening voor kinderen en jongeren, bijzondere
jeugdzorg
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budget

Dit intensieve programma is niet goedkoop. De juiste kostprijs hangt
af van de wijze waarop je dit wil aanbieden. Neem contact op met
Triple P voor meer info.

strategie in de
matrix

• Afspraken en regels: om hulpverleners in je stad of gemeente
te kunnen opleiden, is een financiële tussenkomst van het lokaal
bestuur wenselijk.
• Zorg en begeleiding: door Triple P aan te bieden in jouw stad of
gemeente creëer je een kwalitatieve begeleiding voor ouders.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Zoek een opgeleide hulpverlener die de cursus kan geven of
zorg voor een opleiding voor hulpverleners zodat zij de cursus
kunnen aanbieden.
• Zoek binnen welke lokale organisatie je de cursus kan aanbieden.
Bijvoorbeeld: Huis van het Kind, Opvoedingswinkel …
• Zorg voor draagvlak bij organisaties die de doelgroep bereiken
zodat zij kunnen helpen bij de bekendmaking en toeleiding van
ouders.
• Maak afspraken met hulpverleners over de toegankelijkheid van
hun aanbod. Misschien moet de stad of gemeente tussenkomen
zodat de cursus betaalbaar is voor ouders.

op kleine schaal

• Door deze cursus intergemeentelijk aan te bieden kan je de kost
delen. Je kan het Logo van jouw regio hiervoor contacteren.
• Als je dit aanbod één keer per jaar organiseert, help je al heel wat
ouders op weg.

aandachtspunten

• Bekijk welke tussenkomsten mogelijk zijn zodat ouders de kosten
niet alleen moeten dragen.

contact

Contacteer Triple P op het nummer 03 265 29 98.

• Bekijk op welke manier de cursus aangepast kan worden zodat ook ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie
kunnen deelnemen. Denk hierbij aan de samenwerking met
een lokale vereniging waar armen het woord nemen of een
Welzijnsschakel.
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voorbeeld 2: zwangerschapsgroepen (van parelproject)

pijler

2

babybaby’s
ongeboren

0 - 3 jaar
(gericht
op
alle zwangere vrouwen)

wat

hulpverleners
hulpverlener
die werken met ouders

sociaal welzijn
welzijn
sociaal

werkzaam
effectief

op basis van onderzoek naar
Centering Pregnancy

Een aanbod van prenatale zwangerschapsgroepen voor kwetsbare
ouders via het partnernetwerk Huis van het Kind Leuven en ECK De
Bakermat.
Dit gebeurt volgens het model van Centering Pregnancy met een
vooraf bepaald traject bestaande uit één individueel intakegesprek,
vijf prenatale sessies (startend op 12 weken zwangerschap) en één
postnatale sessie (6 weken na de bevalling).
• Er vindt een individueel consult bij de vroedvrouw plaats, maar de
focus ligt op het groepsgebeuren. Het is het groepsproces dat de
normale zwangerschapscontroles, voorlichting, de psychosociale
aspecten van zwangerschap en bevalling, praktische tips, ondersteuning waar de mama’s een beroep op kunnen doen … behandelt.
• Er wordt specifieke aandacht besteed aan de toegankelijkheid
van dit aanbod. Meer bepaald de bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid en begrijpbaarheid.

doel

In Leuven voelen kwetsbare zwangere vrouwen zich ondersteund
door:
• een prenataal groepsgebeuren i.p.v. de één-op-één-hulpverlening;
• laagdrempelige zorg waar de zwangere vrouw de hoofdrol speelt.
Dit moet uiteindelijk resulteren in een gunstige invloed op de
perinatale uitkomst, meer tevredenheid en betere kennis bij
de zwangere vrouwen. Wij beogen dat ouders uit kwetsbare
doelgroepen zich beter voorbereid voelen op de geboorte, de
babyzorg en de voeding van hun baby. Zo willen wij gezinnen de
meest optimale prenatale zorg bieden voor een betere start van
elke baby.
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partners

Samenwerking Huis van het Kind Leuven en ECK De Bakermat met:
• Leuvense vroedvrouwenpraktijken Bolle Buik en Solidariteit voor
het Gezin;
• ziekenhuizen;
• het Parelnetwerk en
• wijkgezondheidscentra.

budget

De kostprijs is erg afhankelijk van de lokale context. Neem contact
op met het Parelproject Leuven voor meer informatie hierover.

strategie in de
matrix

• Afspraken en regels: om dit aanbod laagdrempelig genoeg te
maken zijn goede afspraken en samenwerking nodig tussen de
verschillende organisaties die werken met kwetsbare zwangere
vrouwen.
• Zorg en begeleiding: hiermee creëer je een laagdrempelig aanbod voor kwetsbare zwangere vrouwen in jouw stad of gemeente.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Zorg voor een sterk netwerk van hulpverleners rond kwetsbare
zwangere vrouwen (via Huis van het Kind).
• Zorg dat hulpverleners de Centering Pregnancy-cursus volgen.
• Zorg voor draagvlak en promoot het aanbod, zodat het aanbod
bekend wordt bij hulpverleners die kwetsbare zwangere vrouwen
begeleiden.

op kleine schaal

• Een sterk netwerk van hulpverleners rond kwetsbare zwangere
vrouwen die goed doorverwijzen en drempels voor hulp wegnemen bij deze vrouwen, kan al een groot verschil maken.
• Voor kleine gemeenten kan het interessant zijn intergemeentelijk
samen te werken met die steden waar de ziekenhuizen voor jouw
inwoners zich bevinden of met perinatale netwerken.
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aandachtspunten

• Zorg voor draagvlak en bekendheid bij intermediairs die kwetsbare zwangere vrouwen begeleiden.
• Het bereiken van huisartsen is belangrijk maar niet gemakkelijk:
je moet vrouwen vroeg in de zwangerschap kunnen contacteren.
Huisartsen zijn hier de geschikte tussenpersonen voor.
• De locatie van de opvolging moet bereikbaar en gekend zijn. In
Leuven zochten ze naar locaties waar de vrouwen al kwamen zoals
wijkgezondheidscentra, ziekenhuizen en binnen het koalaproject.
• De gemeenschappelijke taal is heel belangrijk voor de sociale
inclusie. Daarom werd er besloten dat de vrouwen toch een minimum van de Nederlandse taal moeten begrijpen.
• Kwetsbare zwangere vrouwen bereiken is niet gemakkelijk en
vraagt tijd en vertrouwen.
• De opvang voor kinderen van deze vrouwen kan een drempel
vormen. In Leuven werd besloten dat het kindje mee kon komen
naar de sessies.

contact

• Coördinator Huis van het Kind: Murielle Mattelaer,
murielle.mattelaer@leuven.be, 016 27 26 13.
• Logo Oost-Brabant: Barbara Specht,
barbara@logo-oostbrabant.be, 016 89 06 05.
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voorbeeld 3: permanente vorming geweldloos verzet

pijler

2

kind
pleegouders
van
3 - 24 jaar
kinderen/jongeren
6 - 18 jaar

hulpverlener
hulpverleners

sociaal welzijn

veelbelovend

sociaal welzijn

veelbelovend
gebasseerd op het boek
‘Non-violent resistance: a
new approach to violent and
selfdestructive children’

wat

Een permanente vorming voor hulpverleners die pleegouders willen
helpen om met het moeilijke gedrag van hun opgroeiende kinderen
om te gaan. Ouders leren zichzelf onder controle te houden en
zich niet te laten meeslepen in de negatieve vicieuze cirkel van het
probleemgedrag.

doel

Hulpverleners kunnen pleegouders ondersteunen in het geven van
een positieve opvoeding. Met als gevolg:
• een afname van het probleemgedrag van het kind;
• een afname van de gezins- of opvoedingsbelasting bij de pleegouders;
• een toename van het sociale netwerk van de ouders;
• een verbetering van effectief opvoedgedrag en een afname van
inadequaat opvoedgedrag;
• een verbeterd functioneren van het gezin;
• een vermindering van het aantal ‘break downs’ (i.e. het voortijdig
negatief aflopen van de pleeggezinplaatsing).

partners

Huis van het Kind, Opvoedingswinkel, Pleegzorg in jouw provincie
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budget

Een hulpverlener die de permanente vorming ‘Geweldloos verzet’
volgde aan de VUB mag deze cursus geven aan pleegouders. Meer
informatie over de prijs van deze permanente vorming vind je hier.

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: met deze cursus in jouw stad of gemeente creëer je een kwalitatief aanbod voor pleegouders.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Zoek een opgeleide hulpverlener die de cursus kan geven aan
pleegouders of verwijs hulpverleners uit jouw gemeente door
naar de VUB - permanente vorming Geweldloos Verzet zodat zij
pleegouders kunnen ondersteunen.
• Zoek binnen welke lokale organisatie de cursus ingebed kan
worden.
• Zorg voor draagvlak bij organisaties die pleegouders bereiken
zodat zij kunnen helpen bij de bekendmaking en begeleiding van
ouders.

op kleine schaal

• Door de cursus intergemeentelijk aan te bieden, kan de kost gedeeld worden. Contacteer hiervoor het Logo van jouw regio.
• Als je deze cursus al één keer per jaar organiseert, help je al heel
wat pleegouders op weg.

aandachtspunten

• Deze cursus is niet goedkoop. Bekijk welke tussenkomsten mogelijk zijn zodat ouders de kosten niet alleen moeten dragen.

contact

Zoek een hulpverlener in jouw stad of gemeente die de cursus
kan geven aan pleegouders. Heb je hulp nodig bij het zoeken van
opgeleide professionals, mail dan naar bigvmail@gmail.com.
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voorbeeld 4: bounce up (train-de-trainer)

pijler

2

kind
jongeren
3 - 24 jaar
12 - 24 jaar

wat

welzijnswerker
begeleiders
van
jongeren

sociaal welzijn

sociaal welzijn

onderwijs

plausibel

onderwijs

plausibel
op basis van
onderzoeksrapport
van Arktos

BOUNCE Up is een train-de-trainer voor begeleiders van jongeren
die de veerkrachtversterkende training van BOUNCE zelf willen
aanbieden aan ouders (BOUNCEalong) en jongeren (BOUNCEyoung).
Deze trainingen helpen ouders en jongeren zelf om hun veerkracht
te versterken. Er wordt ervaringsgericht gewerkt waardoor ze
vooral zelf dingen doen, via verschillende werkvormen. Deze thema’s
komen aan bod:
• Veerkracht, je kind kan niet zonder.’
• ‘Welke bril heb jij op? Anders kijken naar jongeren.’
• ‘Veer-krachtig reageren: je rol als ouder.’

doel

Begeleiders van kinderen en jongeren kunnen hun veerkracht
versterken:
• Deelnemers kunnen na de opleiding aan de slag gaan met de
tools BOUNCEyoung en BOUNCEalong. Ze kennen de visie en
perspectieven van BOUNCE en kunnen de tools in hun praktijk
implementeren.
• Doordat zij nu zelf ouders en jongeren kunnen trainen, zullen
meer jongeren ondersteund worden in hun veerkracht.

partners

Arktos, preventiedienst van de stad, Huis van het Kind, organisaties
uit de bijzondere jeugdzorg, SOM (Leuvens onderwijsnetwerk)
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budget

Voor de correcte en meest recente info over de prijs, neem contact
op met Arktos.

strategie in de
matrix

• Educatie: deze vorming sensibiliseert begeleiders van jongeren
en toont hen het belang van veerkrachtversterking bij jongeren.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Zoek draagvlak bij hulpverleners om de train-de-trainer te volgen.

• Omgevingsinterventie: door verschillende jongerenbegeleiders
te versterken in het bevorderen van veerkracht groeien jongeren op in een omgeving waar ze maximale ontwikkelingskansen
krijgen.

• Zorg voor een duidelijke communicatie over het aanbod via verschillende kanalen die potentiële trainers gebruiken.
• Zoek op welke manier het aanbod structureel ingebed kan worden in een bestaande organisatie. Suggesties: Huis van het Kind,
de opvoedingswinkel, inloopteam Kind en Gezin …
• Nazorg:
-- Zorg voor ondersteuning voor intermediairs/leerkrachten die
met de training aan de slag willen in hun organisatie.

op kleine schaal

• Door de train-de-trainer intergemeentelijk aan te bieden kan de
kost gedeeld worden. Contacteer hiervoor het Logo van jouw
regio.
• Dit aanbod één keer per jaar organiseren kan al duurzame effecten hebben: enkele trainers kunnen al veel ouders en jongeren
ondersteunen rond veerkracht met dit programma.

aandachtspunten

• De voorwaarde voor succes is draagvlak in verschillende sectoren
zoals jeugdwerk, jeugdzorg, onderwijs ...
• Maak goede afspraken met de aanbieder Arktos.
• Het is een tijdsintensief programma. De drempel wordt verlaagd
door twee sessies per reeks te geven (i.p.v. de oorspronkelijk
geplande 3).
• Dit is een kostelijk programma waar veel professionals geen budget voor hebben. Zorg voor een tussenkomst indien mogelijk.

contact

Arktos: Ellen Goovaerts, egoovaerts@arktos.be, 016 29 57 74
of 0478 44 22 96.
Huis van het Kind Leuven:
Hilde De Vadder, hilde.devadder@huisvanhetkindleuven.be,
016 27 24 90.
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voorbeeld 5: toverbostraining voor leerkrachten

pijler

2

6

kind
kleuters
3 - 24 jaar
3 - 6 jaar

7

leerkracht
begeleiders
van
kleuters

sociaal welzijn

sociaal welzijn

onderwijs

onderwijs

plausibel

plausibel
op basis van dit
onderzoeksrapport

wat

De Toverbostraining voor leerkrachten helpt hen om de sociaalemotionele ontwikkeling van kleuters te stimuleren aan de hand
van een spel (handpoppen). Kinderen mogen in de klas spelen met
de handpoppen en tegelijkertijd zeggen wat hen bezighoudt en
hoe ze hun emoties beleven en uiten. Zo leren ze hoe ze er op een
constructieve manier mee kunnen omgaan. Kleuterleid(st)ers nemen
deel en krijgen zo inzichten in de belevingswereld van de kleuters.
Als stad of gemeente kan je scholen ondersteunen in de toeleiding
van hun leerkrachten naar deze permanente vorming.

doel

Ondersteuning van kleuteronderwijzers in het stimuleren van
sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters:
• Dat maakt het gemakkelijk voor de leerkracht om emoties bespreekbaar te maken in de klas.
• Draagt bij aan de probleemoplossende en sociale vaardigheden
van kleuters.

partners

Onderwijskoepels, onderwijsraad, dienst onderwijs van de stad,
Odisee Hogeschool
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budget

Het volledige traject voor professionals (2 dagen) kost € 320 per
persoon. Daarnaast kan de box met handpoppen aangekocht
worden. Zo’n box kost € 345. Er is ook een handboek beschikbaar
voor € 19,99. Neem contact op met Odisee Hogeschool als je vragen
hebt over de kostprijs.

strategie in de
matrix

• Educatie: de toverbostraining sensibiliseert leerkrachten en toont
de mogelijkheden die zij hebben om de socio-emotionele vaardigheden van kleuters te versterken.
• Omgevingsinterventie: door de training aan te bieden in de klas
krijgen kleuters de kans om hun sociaal-emotionele vaardigheden
maximaal te ontwikkelen.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Zorg voor draagvlak bij scholen zodat zij leerkrachten zullen motiveren om deel te nemen.
• Scholen kunnen deze cursus niet (volledig) zelf betalen. Zorg dus
voor een tussenkomst of aanmoediging zodat het haalbaar wordt
voor hen.
• Zorg voor duidelijke communicatie naar scholen en leerkrachten
over de permanente vorming.

op kleine schaal

• Door de training intergemeentelijk aan te bieden kan de kost
gedeeld worden. Contacteer hiervoor het Logo van jouw regio.
• Je maakt al een verschil als je dit eenmalig organiseert. Als elke
school één leerkracht heeft die weet hoe hij of zij moet werken
met de poppen, kunnen er jaarlijks véél kleuters ondersteund
worden in hun socio-emotionele ontwikkeling.

aandachtspunten

• Zorg voor tijdige communicatie: zowel Odisee Hogeschool als de
scholen zelf hebben drukke agenda’s, dus een datum vinden op
korte termijn kan moeilijk zijn.
• Zorg ervoor dat het aanbod bekend is bij de juiste persoon in
de school. Je informeert naast de directie best ook de zorgleerkracht, vormingsverantwoordelijke of spreekt leerkrachten
rechtstreeks aan.
• Zorg voor ondersteuning of aanmoediging van leerkrachten die
deelnamen, zodat zij de ruimte krijgen om met de poppen aan de
slag te gaan op school.

contact

Odisee Hogeschool:
• Laura Demunter – medewerker groepscentrum permanente
vorming Odisee – laura.demunter@odisee.be;
• Els Mertens – opleidingshoofd bachelor kleuteronderwijs Odisee
Brussel – els.mertens@odisee.be.
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voorbeeld 6: aandacht in actie voor leerkrachten

pijler

2

kind
kinderen
3 - 24 jaar
10 - 16 jaar

leerkracht
leerkrachten

sociaal welzijn

sociaal welzijn

onderwijs

veelbelovend

onderwijs

veelbelovend
op basis van Ervaringsleren
(Ruikes, 1994) en Psychofysiek
werken (Ykema, 2002).

wat

Met deze training ondersteun je leerkrachten in het versterken van
veerkracht bij hun leerlingen.
Jongeren vinden het soms moeilijk om voor zichzelf op te komen,
weten niet waar ze goed in zijn of waar ze naartoe willen in hun
leven. Een weerbaarheidstraining kan hier een antwoord op bieden.
Via ‘Aandacht in Actie’ krijgen jongeren zicht op hun manieren van
reageren, verkrijgen ze meer zelfkennis, stellen ze doelen voor
zichzelf, enz.

doel

Leerkrachten ondersteunen zodat ze de veerkracht bij hun
leerlingen helpen te versterken. Hoe?
• De assertiviteit van de jongeren verhogen.
• Door meer weerbaar te zijn, wordt de veerkracht van de jongeren
versterkt.

partners

Lokaal bestuur (gezondheidsambtenaar OCMW, flankerend
onderwijsbeleid), Logo-ondersteuner, Arktos, scholen

budget

€ 390 per vormingsreeks van 3 dagen + één ‘terugkomdag’. Neem
contact op met Arktos voor afspraken over de kostprijs.

strategie in de
matrix

• Omgevingsinterventie: door de training aan te bieden in de klas
krijgen jongeren de kans hun vaardigheden maximaal te ontplooien
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wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Neem contact op met Arktos voor meer informatie over op welke
manier de cursus kan beantwoorden aan de lokale nood.
• Zorg voor draagvlak bij scholen zodat zij leerkrachten kunnen
motiveren deel te nemen.
• Scholen kunnen deze cursus mogelijk niet (volledig) zelf betalen.
Zorg dus voor een tussenkomst of aanmoediging zodat het haalbaar is voor hen.

op kleine schaal

• Als je dit aanbod eenmalig organiseert, maak je al een verschil.
Als enkele scholen twee leerkrachten hebben die aan de slag
kunnen met Aandacht in Actie, dan kunnen jaarlijks al heel wat
jongeren getraind worden om hun assertiviteit te versterken.

aandachtspunten

• Zorg voor tijdige communicatie met scholen zodat directies hun
leerkrachten hier ruimte voor kunnen geven.
• Zorg ervoor dat het aanbod bekend is bij de juiste persoon in
de school. Je informeert naast de directie best ook de zorgleerkracht, vormingsverantwoordelijke of spreekt leerkrachten
rechtstreeks aan.
• Zorg ook na de cursus voor ondersteuning of aanmoediging van
leerkrachten die deelnamen, zodat zij de ruimte krijgen hiermee
aan de slag te gaan. Dit verzekert de duurzame effecten van de
cursus.
• Dit is voor scholen een grote (tijds)investering. Grote scholen
zullen hier gemakkelijker op intekenen dan kleine.

contact

• Arktos, Goovaerts Ellen: egoovaerts@arktos.be;
016 29 57 74 – 0478 44 22 96.
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voorbeeld 7:
warme school

pijler

2

kind
kinderen
3 - 24 jaar
6 - 18 jaar

wat

leerkracht
leerkrachten/
directies

sociaal welzijn

sociaal welzijn

onderwijs

onderwijs

veelbelovend

veelbelovend
gebaseerd op het boek
‘Op grote schaal slim
organiseren’

Via een integrale aanpak wordt in Warme Scholen de hele school
heropgebouwd tot een plaats waar iedereen goed in zijn vel zit.
Scholen doorlopen gedurende drie jaar een ondersteuningstraject
(met Workitects, CEGO en Leefsleutels) en werken aan de condities
om elk kind en elke jongere op school goed in zijn vel te laten
voelen. Daarbij richten ze zich niet alleen op de leerlingen maar
ook op alle partners in de leer- en leefomgeving (leerkrachten,
ouders en intermediairs en organisaties buiten de school). Drie
doelstellingen zijn hierin belangrijk:
• welbevinden: interacties tussen kinderen en hun omgeving voldoen aan hun basisbehoeften;
• betrokkenheid: de leeromgeving heeft de kwaliteiten om leerlingen geboeid aan de slag te laten zijn;
• gezond emotioneel functioneren: iemand straalt zelfvertrouwen
uit, staat open voor wat de omgeving te bieden heeft, voelt zich
niet snel bedreigd door een situatie of anderen, met volle teugen
kan genieten …
Als iedereen die deel uitmaakt van de leer- en leefomgeving van
kinderen en jongeren aan deze doelstellingen werkt, zullen ze beter
in staat zijn om hun opdrachten t.o.v. de kinderen te vervullen.
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doel

Scholen aanmoedigen om een warme, ondersteunende omgeving
te zijn voor hun leerlingen. Als leerkrachten en hun omgeving zich
goed voelen, zullen ze hun kernopdrachten beter kunnen vervullen.
De integrale aanpak beoogt:
• betrokkenheid creëren van alle partners die bijdragen aan het
leervermogen van kinderen;
• kinderen hun leervermogen maximaal te laten benutten;
• leerdoelen na te streven die maatschappelijk relevant zijn om
samen te leven, te werken, te ontwikkelen;
• talenten te laten ontwikkelen en van daaruit te oriënteren

partners

Workitects, Fond GavoorGeluk, onderwijskoepels, dienst onderwijs
van de stad

budget

De prijs voor begeleiding gedurende die jaar bedraagt € 3.600.
Neem contact op met Workitects om meer te weten over de
kostprijs.

strategie in de
matrix

• Afspraken & regels: intekenen op het intensieve traject ‘Warme
Scholen’ moet een beleidskeuze van scholen én de stad zijn.

wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Contacteer Workitects.
• Maak het aanbod bekend: organiseer een infomoment waarop
(directies van) scholen uitgenodigd worden om het project (beter)
te leren kennen. Dit geeft netwerkgelegenheid en draagvlak.
• Bekijk op welke manier je scholen (financieel) kan ondersteunen
om deel te nemen.

op kleine schaal

• Het is een intensief driejarig traject dat beperkt aanpasbaar is.
• De meeste scholen kunnen of willen de middelen niet vrijmaken
voor dit grondige herstructureringsproces. Bekijk op welke manier je scholen (financieel) kan ondersteunen om deel te nemen.
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aandachtspunten

• Als veel scholen deelnemen aan het project creëer je een sterk
draagvlak en ook een verbinding tussen scholen waardoor de
effecten sterker en duurzamer zullen zijn.
• Vooral scholen met een hoog aantal maatschappelijk kwetsbare
leerlingen kunnen extra ondersteuning gebruiken terwijl net zij
daar de middelen niet voor hebben.
• Het is een energie- en tijdsintensief traject dat de volledige organisatiestructuur herdenkt.
• Zorg voor draagvlak binnen en buiten scholen in jouw stad of
gemeente.
• Via de Warme Scholen heb je een groot bereik om boodschappen
en acties vanuit Warme Stad te verspreiden.
• Zorg voor duidelijke communicatie over het verschil en de verbinding tussen Warme School en Warme Stad naar intermediairs,
leerkrachten en leerlingen.
• Zorg voor voldoende uitwisselingsmomenten tussen trekkers van
Warme School en Warme Stad in jouw stad of gemeente.

contact

Meer info bij Workitects:
• Hakima El Meziane, hakima.elmeziane@workitects.be,
0487 44 81 38.
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voorbeeld 8: vorming noknok voor jeugdleiders

pijler

2

kind
kinderen
3 - 24 jaar
12 - 16 jaar

welzijnswerker
jeugdwerkers

sociaal welzijn

sociaal welzijn

vrije tijd

vrije tijd

veelbelovend

veelbelovend
gebaseerd op model
beschermde factoren.

wat

Je goed in je vel voelen en sterk in je schoenen staan, kan je leren.
NokNok wil veerkracht en mentaal welbevinden bij jongeren van
12 t.e.m. 16 jaar bevorderen. Warm Genk organiseert een NokNokworkshop voor de leiding van Genkse jeugdverenigingen. Met
spelletjes rond de vier knaltips werk je aan veerkracht in de vrije tijd.
Bovendien leren jongeren NokNok kennen, waardoor ze later ook
individueel aan de slag kunnen op het online coachingplatform.

doel

Jeugdleiders versterken in het werken rond veerkracht met
kinderen en jongeren in hun vrije tijd.

partners

Jeugddienst, jeugdraad, Logo uit jouw regio, Vlaams Instituut
Gezond Leven

budget

Je hebt eventueel materiaal nodig voor de spelletjes.
Indien je een uitgebreide vorming rond NokNok wenst, kost dit € 60
per uur voor de trainer, verplaatsingskosten niet bijgerekend.

strategie in de
matrix

• Educatie: door te werken rond zelfvertrouwen en veerkracht in
de vrije tijd leren jeugdleiders en jongeren zelf het belang daarvan kennen.
• Omgevingsinterventie: doordat jeugdleiders ruimte maken om
rond zelfvertrouwen en veerkracht te werken, wordt er een omgeving gecreëerd die jongeren versterken.
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wat kan je doen
als lokaal
bestuur

• Neem contact op met Gezond Leven voor een NokNok-vorming
voor jeugdleiders.
• Maak het aanbod bekend bij jeugdwerkers en moedig hen aan om
deel te nemen.
• Promoot de veerkrachtversterkende spelen bij jeugdbewegingen.

op kleine schaal

Op de website van NokNok staan al veel tips voor jeugdleiders
om spelletjes rond veerkracht te doen. Het bekendmaken van de
website bij jeugdleiders kan hen ook ondersteunen.

aandachtspunten

Zorg dat kinderen met meer problemen de weg vinden naar hulp.
De website van NokNokverwijst door naar mogelijke hulpverlening.

contact

Contacteer het Logo uit jouw regio.
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