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Opvoedingswinkel gemeente Brasschaat

Actieplan 2020
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel
Brasschaat in 2020: (structurele samenwerking Brasschaat)
Het Huis van het Kind wordt opgevolgd vanuit de Opvoedingswinkel door Cine De Schutter.
Een andere medewerker van de Opvoedingswinkel sluit ook aan bij het Partneroverleg en de
werkgroepen vanuit het HvhK.
In het kader van de week van de opvoeding stond het familiefestival ‘Fambrass’ op de
planning in 2020. Omwille van corona is dit niet kunnen doorgaan.
De Speelbabbel wordt verder opgevolgd vanuit het HvhK.
De oudergroep “Zet Me Even Op Pauze”, rond ADHD, kon dit jaar 2 maal plaatsvinden.
Ook hebben we onze nieuwe oudergroep rond Verbindend ouderschap georganiseerd.
Deze kon dit jaar 3 keer doorgaan. In voorjaar 2020 stond 1 oudergroep gepland in het
vormingsaanbod. In de toekomst zal de gemeente steeds een apart vormingsaanbod
krijgen, los van de oudergroepen die in Brasschaat georganiseerd worden. Dit om
misverstanden te vermijden.
Vormingsavonden / oudergroepen:
Verbindend ouderschap (online)
Verbindend ouderschap (online)
Verbindend ouderschap (live/online)
Zelfverwonding bij jongeren
Zet me Even op Pauze (ADHD)

april – mei
juni
Oktober-november
7 oktober 2020
Sept-Nov

6 deelnemers/bubbels
6 deelnemers/bubbels
5 deelnemers/bubbels
25 deelnemers
6 deelnemers/bubbels

Er hebben 315 contacten in de Opvoedingswinkel van Brasschaat plaatsgevonden.
Op de volgende pagina vindt u alle gegevens.
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SOORT CONTACT

TYPE BEGELEIDING

zonder afspraak
23

RTH
64

videocall
42

Onthaal en
basisinformatie
145

Telefoon
93

Pedagogisch
advies
106
Professional
30

Ouder(s) + jongere
1

Mail
92

CONTACT MET…
Student
1

Ouder(s) +
profess.
4
Andere
3

Onbekend/andere
47

GEKEND VIA/VERWIJZER
HVHK
7

OLOaanmeldteam
14

Jongere zelf
2
Grootouder(s)
9

Face to face op
afspraak
65

(Plus) ouder(s)
265

Hulpverlening
6

(Huis-)arts
2

Vrienden/familie
3
via ons
54
School/CLB/opvang
11
Gemeente
/OCMW
1
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Opvoedingspunt gemeente Essen
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel in
2020: 40u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Pedagogische adviesgesprekken (+inh.
tel/mail)
Huis van het Kind (stuurgroep, werkgroepen,
projecten,…)
Week van de Opvoeding
Bekendmaking & samenwerking diensten en
scholen
Panelgesprek
TOTAAL

Gerealiseerde uren

20u

25u00

10u

4u30

5u
5u

1u30
3u00

40u

6u00
40u00

Projecten:
Dit jaar hebben we, samen met andere professionelen, deelgenomen aan een
panelgesprek voor de gemeente Essen. De bewoners konden hun opvoedingsvragen richten
naar het Huis van het Kind Essen. Het gesprek werd opgenomen en is verspreid via
communicatiekanalen van de gemeente.
Omwille van corona is de familiepicknick weggevallen. In 2021 hopen we dit terug op te
kunnen starten!
Vormingsavonden:
Omwille van corona hebben we de lezing van het voorjaar rond Autisme moeten verzetten
naar het najaar. Gelukkig kon de lezing dan wel doorgaan, fysiek zelfs. Er mochten op dat
moment 35 deelnemers in de zaal aanwezig zijn. De lezing was volzet.
Gesprekken:
Het grootste deel van de uren is naar pedagogische adviesgesprekken gegaan. Er waren 34
contacten in het opvoedingspunt van Essen.
Daarnaast telden we in de loop van 2020 in de Opvoedingswinkel van Brasschaat 7
contacten met ouders van Essen.
Hierbij vindt u alle gegevens over de gesprekken in het opvoedingspunt:
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TYPE BEGELEIDING

videocall
3

RTH
3

SOORT CONTACT

Op afspraak
13
Onthaal en
basisinformatie
17

Pedagogisch
advies
14

Mail
9
Telefoon
9

CONTACT MET…

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
HVHK
3

Professional
3

(Plus) ouder(s)
31

Onbekend
4
OLOaanmeldteam
1

Via ons
5

School/CLB/opvang
1
Hulpverlening
3
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Opvoedingspunt gemeente Kalmthout
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van Opvoedingswinkel in
2020: 100u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Pedagogische adviesgesprekken
Huis van het Kind (stuurgroep, werkgroepen,
projecten,…)
Bekendmaking & samenwerking diensten, met
dit jaar klemtoon op samenwerking scholen
Week van de Opvoeding + overleg
Logsitieke hulp vormingsavonden
Speelbabbels
Project Banlcontact Week GGZ
TOTAAL

Gerealiseerde uren

40u
15u

26u15
5u00

10u

0u45
(onderwijsraad)
0u (<corona)
0u (<corona)
7u45
8u
47u45

3u
2u
30u
100U

Speelbabbel:
Omwille van corona kon de speelbabbel maar tot maart plaatsvinden. Wij zijn 2 keer aanwezig
geweest. We zijn met het Huis van het Kind Kalmthout op zoek gegaan naar een alternatief
aanbod vanaf het moment dat de maatregelen dit toelieten. Zo is de “Speelbabbel op trot”
ontstaan. Deze kon 2 maal plaatsvinden en sprak gezinnen aan. We nemen dit alternatief
zeker mee naar 2021!
Projecten:
In oktober konden we deel uitmaken van het project ‘BankContact’ in het kader van de ‘Week
van de Geestelijke Gezondheid’. We werkten een project uit rond het belang van positieve
communicatie.
Bekendmaking:
Begin 2020 konden we nog aansluiten bij de onderwijsraad. We stelden het Opvoedingspunt
voor en lichtten alle aspecten van onze werking verder toe. Ook werd er voorgesteld om een
overleg met de zorgcoördinatoren te plannen. Dit idee werd zeker ondersteund, maar konden
we jammer genoeg niet verder uitwerken omwille van de coronacrisis. We plannen dit terug in
voor 2021.
Vormingsavonden:
Zowel in het voorjaar als in het najaar hebben we Eva Bronsveld uitgenodigd om te komen
spreken rond Temperamentvolle kinderen. Twee maal hebben we dit moeten annuleren
omwille van de coronamaatregelen. Er waren enorm veel inschrijvingen voor deze lezing: 250
mensen namen contact met ons op in verband met deze lezing! Deze wordt opnieuw
ingepland in 2021 voor de Week van de Opvoeding in Kalmthout.
Gesprekken:
Er waren 25 contacten in het opvoedingspunt van Kalmthout.
Daarnaast telden we in de loop van 2020 in de Opvoedingswinkel van Brasschaat 8
contacten met ouders van Kalmthout.
Hierbij vindt u alle gegevens over de gesprekken in het opvoedingspunt:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT
Onthaal en
basisinformatie
10

RTH
9

Pedagogisch
advies
6

CONTACT MET…
Professional
2

videocall
5

Mail
5

Op afspraak
7

Telefoon
8

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
Ouder(s) +
profess.
2

School/CLB/opvang
1

HvhK
2

(Plus) ouder(s)
21

Vrienden/familie
1

Via ons
6
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Opvoedingspunt gemeente Kapellen
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van de Opvoedingswinkel
in 2020: 60 u/jaar (enkel mobiele uren)
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Gesprekken (Onthaal, pedagogisch advies)
35u
Actievere rol HVHK
9u
Promo
3u
Intervisie speelbabbel+ activiteit
7u
TAD vorming over Tabac, Alcohol en drugs
6u
Totaal
60u

Gerealiseerde uren
32u40
0
0
0u30
7u15
39u42

Vormingsavonden:
Dit jaar werd de vorming ‘Als kleine kinderen groot worden’ (over Tabac, Alcohol en Drug
TAD) geagendeerd in februari in GOTA Kapellen. 11 ouders namen deel aan de eerste
sessie, 7 ouders aan de tweede sessie. De evaluaties waren allen heel positief.
‘Genderbewust opvoeden’ werd in het voorjaar geannuleerd omwille van Corona. De lezing
werd later online aangeboden voor 6 deelnemers.
Gesprekken:
Ondanks Corona bleef er veel vraag naar gesprekken. Het aantal gesprekken voorzien voor
2020 werd ingevuld. In het opvoedingspunt van Kapellen zijn er 36 contacten geweest.
Daarnaast telden we in de loop van 2020 in de Opvoedingswinkel van Brasschaat 28
contacten met ouders van Kapellen.
Hierbij vindt u alle gegevens over de gesprekken in het opvoedingspunt:
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SOORT CONTACT

TYPE BEGELEIDING
videocall
7

RTH
9

op afspraak
10

Onthaal en
basisinformatie
13
Pedagogisch
advies
14

Mail
9

CONTACT MET…
Professional
5

Telefoon
10

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
School/CLB/opv
ang
1

Ouder(s) +
profess.
1

Hulpverlening
1

Via ons
3

Grootouder(s)
1

(Plus) ouder(s)
29

Onbekend
6

Vrienden/familie
2
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Opvoedingspunt gemeente Schoten
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van de Opvoedingswinkel
in 2020: 112 u per jaar( waarvan 40 vaste uren in het HVHK en 72 mobiele uren).
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Huiswerkbegeleiding
18u
Ondersteuning KDV
Vergaderingen/ overleg/ andere projecten
(zindelijkheid, Week van de opvoeding)
Mobiele gesprekken
Vaste uren
Totaal

Gerealiseerde uren
6u00

14u
10u

2u30
5u00

30u
40u
112 u

34u45
18u00
69u75

Projecten:
Het aantal uren huiswerkbegeleiding is afgenomen: door Corona is de huiswerkbegeleiding
stopgezet in maart. Er werd ook niet terug opgestart in het schooljaar 2020 - 2021.
De samenwerking met de Jeugddienst bleef ook tijdens de coronacrisis vlot verlopen. Er bleef
overleg mogelijk en er werd regelmatig doorverwezen of advies gevraagd. We konden het
vast opvoedingspunt terug openen vanaf het moment dat de maatregelen dit toelieten.
Het opvoedingspunt is doorheen de jaren een vaste waarde geworden in het HVHK en blijft
actief betrokken.
Vormingsavonden:
Er ging in Schoten maar 1 vorming door. De vorming ‘Help, een bijter in de groep’ werd in de
eerste Corona-golf geannuleerd. In de tweede golf ging deze wel online door. Er waren 6
deelnemers.
Gesprekken:
Het aantal uren voor de mobiele gesprekken is gestegen: we presteerden bijna 5 u meer aan
de gesprekken (locatie: VZW Tejo of HVHK Schoten of online). We zien in de loop van de
jaren een stijging van het aantal mobiele gesprekken. De vraag naar ondersteuning vanuit
het opvoedingspunt is groot. In het opvoedingspunt van Schoten zijn er 50 contacten
geweest.
Daarnaast telden we in de loop van 2020 in de Opvoedingswinkel van Brasschaat 21
contacten met ouders van Schoten.
Hierbij vindt u alle gegevens over de gesprekken in het opvoedingspunt:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT
videocall
7
zonder afspraak
2

RTH
4
Onthaal en
basisinformatie
21

Mail
6

Pedagogisch
advies
25

Ouder(s) +
profess.
1

op afspraak
10

Telefoon
25

CONTACT MET…
Andere
1

Professional
9

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE
GESPREK)
Hulpverlening
2

Ouder(s) + jongere
2
(Plus) ouder(s)
37

K&G
(Huis-)arts/KJP 2
1

School/CLB/opvang
1

HvhK
3

Via ons
7

Andere
1
Onbekend
4
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Opvoedingspunt gemeente Stabroek
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van de Opvoedingswinkel
in 2020: Opvoedingspunt/HvhK: 100u + Speelbabbel: 42u – Totaal 142u.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Vast opvoedingspunt
60u
Mobiele uren
35u
Huis van het Kind (stuurgroep, werkgroepen,…)
10u

Facebook, website, artikels
Speelbabbels permanentie + operationeel
Intervisie speelbabbel + inhoudelijke
ondersteuning
TOTAAL

Tijdens onthaal
momenten
27u
15u
142u

Gerealiseerde uren
15u00
23u00
16u00
° 4u00 WG
° 12u00 HVKH
6u45
24u00
5u00
89u45

Projecten:
In 2020 is het zindelijkheidspad in Stabroek van start gegaan! Dit werd vorm gegeven in 2019 in
samenwerking met het huis van het kind.
Speelbabbel:
Ondanks corona blijft er interesse in de Speelbabbel in Stabroek. Tijdens de versoepelingen
van de maatregelen hebben we geprobeerd de speelbabbel coronaproof terug op te
starten. Dit kon1 maal plaatsvinden. Er waren toen 2 gezinnen aanwezig.
Vormingsavonden:
9 maart 2020 heeft de lezing rond zindelijkheid plaatsgevonden. Hier waren 25 personen
aanwezig. In het najaar hadden we de lezing ‘Faalangst en Perfectionisme’ vastgelegd,
maar die hebben we moeten annuleren omwille van corona. Deze lezing staat opnieuw
gepland in 2021.
Gesprekken:
Er vonden 32 contacten plaats voor het opvoedingspunt van Stabroek.
Daarnaast telden we in de loop van 2020 in de Opvoedingswinkel van Brasschaat 12
contacten met ouders van Stabroek. Dit wil zeggen dat ouders vanuit Stabroek ook de weg
vinden naar de Opvoedingswinkel van Brasschaat.
Hierbij vindt u gegevens over de gesprekken in het opvoedingspunt:
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TYPE BEGELEIDING

zonder afspraak
2

RTH
1
Onthaal en
basisinformatie
14
Pedagogisch
advies
17

videocall
2

Mail
11

CONTACT MET…
Professional
1

SOORT CONTACT

op afspraak
7

Telefoon
10

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)
Andere
1

Onbekend
3

(Plus)
ouder(s)
30

Via ons
3

Andere
2

School/CLB/opvang
4

HvhK
2
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Opvoedingspunt gemeente Wuustwezel
Aantal aangevraagde uren ondersteuning van de medewerkers van de Opvoedingswinkel
in 2020: 90u/jaar.
Deze uren werden verdeeld over volgende acties:
Acties 2020
Aangevraagde uren
Opvoedingspunt
60u
Pedagogische adviesgesprekken
30u
Opvoedingspunt
Huis van het Kind (Stuurgroep,…)
12u
Bekendmaking
3u
Samenwerking andere diensten
15u
Week van de Opvoeding
LOK
Extra uren vormingsavonden
Andere acties? …
Speelbabbels (8 Speelbabbels x 3 à 3.5u)
24u
Feestelijke Speelbabbel(s?)
3u
Voorbereiding en bekendmaking
3u
TOTAAL
90u

Gerealiseerde uren
45u15
29u30
4u45
x
7u30
1u30
2u00

6u45
0 u (<corona)
0u45
52u45

Projecten:
Het Opvoedingspunt ervaart de samenwerking met andere diensten binnen het Huis van het
Kind als erg waardevol. Door partners persoonlijk te ontmoeten, wordt de stap kleiner om naar
elkaar door te verwijzen. Ook wordt er samen nagedacht hoe hulpvragers gericht de juiste
vorm van ondersteuning kunnen krijgen en worden nieuwe boeiende projecten opgezet (bv.
babybabbel,…). We hopen dan ook dat het Huis van het Kind in de toekomst kan blijven
groeien om in Wuustwezel tot een gedragen samenwerkingsverband te komen. We hebben
hier weinig op kunnen inzetten in 2020, maar staat zeker terug op de planning in 2021.
Netwerken:
In Wuustwezel wordt jaarlijks, vanuit het Huis van het Kind en het Opvoedingspunt, een overleg
met alle zorgcoördinatoren van de scholen georganiseerd. Hier is ruimte om goede praktijken
uit te wisselen, nieuwe werkingen te leren kennen, af te stemmen rond bepaalde thema’s. In
2020 kon het overleg niet fysiek doorgaan, maar hebben we een online alternatief voorzien.
Dit was anders dan anders, maar werd toch als zinvol ervaren. Zo werden er onder andere
goede praktijken uitgewisseld rond de coronaperiode.
Speelbabbel:
In 2020 zouden we een nieuwe vorm van de speelbabbel ‘De Baby-en Speelbabbel’
opstarten. Deze organiseerden we 1 maal in samenwerking met Kind en Gezin Wuustwezel. We
zetten dit terug voort zodra de coronamaatregelen het toelaten.
Vormingsavonden:
In het voorjaar hebben we de lezing moeten annuleren omwille van corona.
In samenwerking met Gezinsbond Wuustwezel en basisschool Klim Op heeft de lezing ‘Groot
worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd’ online kunnen plaatsvinden op 12/11/2020. Deze
online webinar had een capaciteit van 98 personen en was helemaal volzet.
Gesprekken:
Er waren 45 contacten in het opvoedingspunt van Wuustwezel.
Daarnaast telden we in de loop van 2020 in de opvoedingswinkel van Brasschaat 9
contacten met ouders van Wuustwezel.
Hierbij vindt u alle gegevens over de gesprekken in het opvoedingspunt:
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TYPE BEGELEIDING

SOORT CONTACT
videocall
8

op afspraak
6

Onthaal en
basisinformatie
22

Pedagogisch
advies
23

Telefoon
16
Mail
15

CONTACT MET…

GEKEND VIA/VERWIJZER (EERSTE GESPREK)

professional
3
Ouder(s)+professional
2

School/CLB/opvang
4
HvhK
1

Onbekend
5
(plus)Ouder(s)
40

Via ons
10
Vrienden/familie
2
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