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Voorwoord
Dit onderzoek peilt naar de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op
gemeentelijk niveau. Het decreet opvoedingsondersteuning werd op 13 juli 2007 goedgekeurd, het
uitvoeringsbesluit dateert van 27 maart 2009. Gelet op de gelaagdheid van het decreet (zowel lokale
als bovenlokale richtlijnen) en de overleg‐, samenwerkings‐ en uitwisselingsrichtlijnen, nemen we in
dit onderzoek ook bovenlokale ondersteuningsstructuren in het vizier. Opvoedingsondersteuning is
een domein dat verschillende voorlopers kent en dat nauw verweven is met andere
beleidsdomeinen. Opvoedingsondersteuning op gemeentelijk niveau is een domein in beweging en
dat zowel naar de toewijzing van opdrachten als naar de ontwikkeling van
opvoedingsondersteunende acties en samenwerking tussen de actoren op het terrein. Deze
verwevenheid wordt bevestigd in dit onderzoek.
Het onderzoek is een momentopname. De looptijd van het onderzoek betrof een korte periode (15
maart 2010 ‐ 15 september 2010) waarin een zo groot mogelijk aantal gemeenten bevraagd werden.
De bevraging vond plaats één jaar na het in werking treden van het decreet (1 mei 2009). Deze
context beïnvloedt in sterke mate de resultaten die vastgesteld werden. De resultaten moeten tegen
deze achtergrond beoordeeld worden.
Woorden van dank...
We zijn in de eerste plaats dank verschuldigd aan Kind & Gezin die ons de middelen gaf om het
onderzoek uit te voeren. De stuurgroepleden, Bea Buysse (Kind en Gezin), Jozef Geets (Agentschap
Jongerenwelzijn), Diane Niset (Agentschap Jongerenwelzijn) en Benedikte Van den Bruel (Kind en
Gezin) verhoogden door hun inbreng de kwaliteit van het onderzoeksopzet en van de analyse.
Bijzondere dank gaat uit naar al de gemeenten die bereid waren om aan het onderzoek mee te
werken. Mogen zij de resultaten van dit onderzoek als een stimulans ervaren om in de toekomst de
nodige ondersteuning te bieden om het opvoeden van kinderen en jongeren te faciliteren.
Tanja Nuelant, Bert Desmet, Kathleen Emmery en Willem Verbruggen hielpen met het ontwerpen
van de online bevraging en met de dataverwerking.
Dr. Kristien Nys voerde dit onderzoek uit. Ze bouwde verder op de eerder gedane verkenningen en
analyses met betrekking tot het decreet opvoedingsondersteuning (Nys,2009b). Zij zorgt er voor dat
in de opleiding gezinswetenschappen de studenten voldoende vertrouwd raken met
opvoedingsondersteuning en slaagt er ook telkens in om studenten en afgestudeerden te bewegen
om in veel Vlaamse gemeenten opvoedingsondersteuning voor het voetlicht te halen.
Gaby Jennes, directrice Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
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Lijst van afkortingen
BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
CAW: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CGGZ: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
CKO: Centrum Kinderopvang
CLB: Centrum voor LeerlingenBegeleiding
EXPOO: Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
LCO: Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning
LOGO: Lokaal Gezondheidsoverleg
LOK: Lokaal Overleg Kinderopvang
LOO: Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
LOP: Lokaal Overleg Platform
LSB: Lokaal Sociaal Beleid
LSB‐plan: Lokaal Sociaal Beleidsplan
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PSO: Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning
VCO: Vlaamse Coördinator Opvoedingsondersteuning
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
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2 Inleiding
In navolging van de opdrachtbeschrijving in het Bestek 2010‐007 ‘Bevraging van de gemeenten in
verband met de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau’, beoogt
ons onderzoek de betrokkenheid van lokale (gemeentelijke) overheden en actoren in het vizier te
krijgen. Het decreet opvoedingsondersteuning van 13 juli 2007 stipuleert dat de lokale besturen een
centrale rol hebben bij de implementatie van dit decreet.
‘Lokale overheden moeten een lokale coördinator opvoedingsondersteuning aanstellen, die het lokaal
sociaal beleidsplan voorbereidt, het lokaal overleg organiseert, de afstemming op de lokale behoeften
en kenmerken én de afstemming op bovenlokaal niveau voor ogen houdt. Volgens het decreet moet
de lokale coördinator minstens de volgende actoren voor het lokaal overleg opvoedingsondersteuning
uitnodigen: OCMW, huisartsen, scholen, ouderverenigingen en CLB, maatschappelijk opbouwwerk,
diensten gezinszorg, lokale politie, verenigingen waar armen het woord nemen, sociaal‐cultureel
volwassenenwerk, Kind en Gezin.
Het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning biedt opleiding en vorming aan van lokale
coördinatoren die worden tewerkgesteld door de gemeente, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband of in het tweetalig gebied Brussel‐Hoofdstad, door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
De focus van het lokaal niveau ligt op het realiseren van de informatie‐ en sensibiliseringsfunctie. Uit
een lokaal overleg opvoedingsondersteuning kan een lokaal samenwerkingsverband
opvoedingsondersteuning groeien. In een centrumstad kan een dergelijk samenwerkingsverband
onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een subsidie‐enveloppe voor opvoedingswinkels.
De betrokkenheid van de lokale besturen was van bij de goedkeuring van het decreet en bijhorende
uitvoeringsbesluiten een heikel punt aangezien er bepaalde verwachtingen werden gesteld die
gepaard gingen met extra‐inspanningen vanuit de gemeentes (cf. supra).
In functie van het zicht krijgen op de implementatie en een eventuele optimalisatie is het belangrijk
om de daadwerkelijke betrokkenheid van de lokale besturen bij de implementatie van dit decreet na
te gaan en erachter te komen wat de sterktes en knelpunten zijn die de gemeentes op dit moment
ervaren. Het kabinet van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft
de opdracht gegeven aan Kind en Gezin om dit na te gaan.’

De onderzoeksfocus ligt op het gemeentelijk niveau, maar dit neemt niet weg dat ook bovenlokale
aspecten aan de orde worden gesteld. Verschillende bovenlokale instanties krijgen immers vanuit
het decreet een ondersteunende rol toebedeeld (o.a. uitwisseling, methodiekontwikkeling enz.): het
Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning, de Vlaamse Coördinatoren
Opvoedingsondersteuning, de Provinciale Steunpunten Opvoedingsondersteuning. Voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voorziet het decreet een steunpunt opvoedingsondersteuning dat opgestart
of uitgebouwd wordt vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Uit al het voorgaande blijkt dat
lokale en bovenlokale uitwisseling en samenwerking een belangrijk gegeven zijn.
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3 Onderzoeksopzet
3.1 Richtinggevende vragen en referentiekaders
De onderzoeksopzet werd in belangrijke mate bepaald vanuit de inhoudelijke en methodologische
richtlijnen die door de opdrachtgever, Kind en Gezin, geformuleerd werden. De volgende vragen
moeten binnen het bestek van dit onderzoek beantwoord worden:
-

(1) hoe hebben de lokale overheden opvoedingsondersteuning in beleidsplannen ingeschreven?
(2) werd er in elke gemeente een lokale coördinator aangesteld?
(3) hoe staat het met het lokale overleg opvoedingsondersteuning en eventuele
samenwerkingsverbanden die daaruit verder kwamen?
(4) hoe staat het met de afstemming op de lokale behoeften en kenmerken van de gezinnen?
(5) in welke mate heeft men de handleiding lokaal overleg opvoedingsondersteuning als
ondersteunend ervaren ?
(6) wat zijn de ervaringen rond sterktes; zwakten en verbeterpunten vanuit de lokale besturen?

Verschillende theoretische kaders laten toe om deze vragen verder uit te diepen. Meer concreet
doen we een beroep op inzichten en/of elementen vanuit het kwaliteitskader voor
opvoedingsondersteuning (Vandemeulebroecke & De Munter, 2004) en onderzoek naar
samenwerkingsmodellen (Leseman et al., 1998). Gelet op de belangrijke rol die aan het lokaal
overleg en de samenwerking van lokale partners toegekend wordt, is het immers relevant om
aandacht te besteden aan de samenwerkingsmodellen, in het bijzonder aan de voorwaarden die
maken dat ze werkbaar zijn. Uit onderzoek blijkt immers dat de invulling en vormgeving van
samenwerkingsverbanden grondig kan verschillen en dat elk model (netwerk‐, voorportaal‐ en
loketmodel) zijn sterktes en zwaktes heeft (Leseman et al., 1989; Nys, 2009b). De voorliggende
bevraging moet toelaten om de randvoorwaarden, voor een diversiteit aan steden en gemeenten
(o.a. grootstedelijk versus landelijk, klein versus groot enz.) in kaart te brengen.
Het kwaliteitskader biedt een gelaagd (micro‐, meso‐ en macroniveau) overzicht van factoren en
indicatoren die een weerspiegeling vormen van wat ‘basiskwaliteit’ is bij opvoedingsondersteuning.
We hanteren het bovendien als een referentiekader dat mee structuur geeft aan de rapportering van
de onderzoeksbevindingen en gaan daar in een apart hoofdstuk van dit rapport (zie hoofdstuk 5) dan
ook verder op in. We geven eerst een overzicht van de verschillende onderzoeksluiken.

3.2 Meervoudige dataverzameling
Voor het verzamelen van de data, volgden we twee sporen: een bevraging van al de gemeenten aan
de hand van een vragenlijstmethode en een documentanalyse van de Lokale Sociale Beleidsplannen.
De vragenlijstmethode is er, zoals voorgeschreven in de projectoproep, in eerste instantie op gericht
om een ‘kwantitatief’ overzicht te geven van de mate waarin en de wijze waarop het decreet op
lokaal vlak geïmplementeerd wordt. Daarbij aansluitend, wordt nagegaan of deze implementatie (cf.
al dan niet terughoudendheid) aan geografische en/of persoonsgebonden gemeentekenmerken
gerelateerd kan worden. Daarenboven creëerden we binnen deze bevraging ook ruimte om
bijkomende relevante, verdiepende en meer ‘kwalitatieve’ informatie op het spoor te komen. Verder
zal blijken dat deze combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzameling tot de
opstelling en afname van een omvangrijke vragenlijst heeft geleid. Desalniettemin heeft dit 61% van
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de Vlaamse gemeenten niet weerhouden om als respondent aan het onderzoek mee te werken (zie
verder, hoofdstuk 4).
In het bijzonder voor de vraagstelling naar de wijze waarop de lokale overheden
opvoedingsondersteuning in beleidsplannen ingeschreven hebben (cf. supra 3.1, vraag 1), is een
documentanalyse zinvol. Het laat toe een volledig overzicht te krijgen van de al dan niet
vooropgestelde initiatieven en maatregelen. Uiteraard zijn we ons bewust van de mogelijke
discrepantie tussen wat al dan niet vooropgesteld wordt en de realisaties in de praktijk. Zo kunnen
beleidskeuzes gewijzigd zijn en/of nieuwe, niet in het beleidsplan opgenomen initiatieven kunnen in
opstart zijn. Het merendeel van de beleidsplannen werd immers opgemaakt voor de periode 2008‐
2014 en werd, nog voor de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van het decreet
opvoedingsondersteuning, ingediend. Daarnaast kunnen in de periode tussen het indienen van het
lokale sociale beleidsplan en het moment waarop we dit onderzoek uitvoeren, ook reeds langer
bestaande initiatieven afgebouwd of niet langer opgenomen worden. Net de combinatie met de
eerder vermelde vragenlijstmethode, laat toe om een goed overzicht te geven van de stand van
zaken en evolutie die zich al dan niet heeft voorgedaan.
3.2.1 Documentanalyse
Voor de documentanalyse konden we een beroep doen op de databank van het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (http://www4.vlaanderen.be/wvg/lokaalsociaalbeleid/...). Het
merendeel van de lokale beleidsplannen (303/308 Vlaamse gemeenten) is daarin online te
raadplegen. Voor één gemeente was het beleidsplan nog niet opgenomen in de voorvermelde
databank, maar wel raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Voor de vier resterende gemeenten
(2 van de provincie Vlaams‐Brabant, 1 van Limburg en 1 van West‐Vlaanderen) was geen beleidsplan
beschikbaar. Dit alles brengt het totaal aantal beschikbare beleidsplannen die deel uitmaken van de
analyse op 304 of 98,70% van de Vlaamse gemeenten. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon
voor geen enkele gemeente een beleidsplan geraadpleegd worden.
De online databank biedt de mogelijkheid om gecombineerd te zoeken binnen een bepaalde regio en
al dan niet zelf gekozen trefwoorden of zoektermen. We gebruikten de volgende zoekstrategie: 1)
Vlaanderen en Brussel en 2) zelf gekozen woord. Het onderstaande schema biedt een chronologisch
overzicht van de zoektermen en de zoekresultaten of weergegeven hits. De eerst vermelde zoekterm
werd m.a.w. als eerste opgegeven.
Schema 1: Overzicht van de zoektermen en de resultaten van de documentanalyse

Zoektermen
Opvoeden

Opvoeding

Zoekresultaten of weergegeven hits
14 hits, waarvan:
‐
1 gemeente met 2 hits
Ö voor 13 gemeenten minimum 1 relevante hit
46 hits, waarvan:
‐ 5 gemeenten met elk 2 hits
‐
2 gemeenten met elk 3 hits
‐
1 gemeente met identiek dezelfde info als resultaten bij de
voorgaande zoekterm
‐
3 gemeenten waarbij 1 of meer hits niet relevant waren in het
bestek van het onderzoeksthema (bv. financiële
tegemoetkomingen bij handicap)
Ö voor 33 gemeenten minimum 1 nieuwe relevante hit
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Opvoedingsondersteuning

Ouders
Gezinsondersteuning

Gezinszorg
Gezinssteun

183 hits, waarvan:
‐ 20 gemeenten met elk 2 hits
‐ 15 gemeenten met elk 3 hits
‐ 2 gemeenten met elk 4 hits
‐ 1 gemeente met 5 hits
‐ 1 gemeente met 6 hits
‐ 1 gemeente met 11 hits
‐ 40 gemeenten waarbij minimum 1 hit identiek was met de hits
van de voorgaande zoekterm(en)
‐ 17 gemeenten waarbij 1 of meer hits niet relevant waren in het
bestek van het onderzoeksthema (bv. puur kinderopvangaanbod)
Ö voor 83 gemeenten minimum 1 nieuwe relevante hit
geen nieuwe informatie
14 hits, waarvan:
‐ 2 gemeenten 2 hits
‐ 1 gemeente 3 hits
‐
5 gemeenten waarbij de hits identiek waren als deze van een
andere zoekterm
Ö voor 4 gemeenten minimum 1 nieuwe relevante hit
nihil
nihil

Al de zoekresultaten (hits) bestaan uit een ‘uittreksel’ (alinea, paragraaf of een groter tekstgeheel)
van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Zij werden van een trefwoord voorzien en gecontroleerd op
mogelijke dubbels. Verschillende zoektermen leverden immers soms hetzelfde resultaat op. Voor de
toekenning en de ordening van de trefwoorden deden we een beroep op het eerder vermelde
kwaliteitskader opvoedingsondersteuning (Vandemeulebroecke & De Munter, 2004). Tegelijkertijd
werd een overzichtslijst opgemaakt van al de toegekende trefwoorden. Deze trefwoorden werden in
een rekenblad ingebracht en vervolgens werden de items, per gemeente, bij het trefwoord in
kwestie genoteerd. Voor de analyse werkten we eerst ‘verticaal’ of m.a.w. per trefwoordkolom.
Daarna voerden we een controle uit door ‘horizontaal’ of per gemeente te checken of de overige
trefwoorden aanvullingen opleverden.
3.2.2 Vragenlijstmethode
Respondenten
Aangezien ons onderzoek erop gericht is om zicht te krijgen op de implementatie van het decreet
opvoedingsondersteuning op lokaal vlak en gelet op de grote verscheidenheid aan gemeenten inzake
ruimtelijke en geografische ligging en de bevolkingssamenstelling, was ‐ zoals de projectoproep ook
voorschreef ‐ een zo groot mogelijk bereik van gemeenten in Vlaanderen en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aangewezen. Gelet op het respectabele aantal te bevragen gemeenten, 308
Vlaamse gemeenten en 19 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en het korte tijdsbestek
waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd moest worden (6 maanden, van 15 maart t.e.m. 15
september), was het voorleggen/de afname van een vragenlijst de meest haalbare weg om deze
doelstelling te realiseren.
Deze vragenlijst diende voorgelegd te worden aan de ‘lokale sleutelfiguren’ (één per gemeente) die
instaan voor de gedecreteerde opdrachten inzake opvoedingsondersteuning. Idealiter betreft dit de
Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning (LCO). Zowel de eigen contacten met het werkveld
(o.a. studiedagen) als de data, verzameld door de Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning
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(VCO), maakten vrij snel duidelijk dat op het moment van de bevraging niet elke gemeente een
Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning had aangesteld. Dit bleek ook voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (BHG) het geval te zijn. Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
staat in het BHG in voor de aanstelling van de LCO en is ook verantwoordelijk voor de in het decreet
omschreven taken op lokaal vlak (en dus niet zoals voor de Vlaamse gemeenten: elke gemeente
afzonderlijk).
Voor al de gemeenten zonder een LCO werden de contactpersonen van de VCO in de
respondentgroep opgenomen. Voor de Vlaamse gemeenten betrof het zowel gemeentelijke
ambtenaren die de functie van LCO (tijdelijk) waarnamen, die een aanverwant beleidsdomein
opvolgden, als bevoegde schepenen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarover ons
meegedeeld werd dat geen enkel bestuur op de hoogte zou zijn van het decreet
opvoedingsondersteuning, richtten we ons tot de medewerker van het bevoegde collegelid, een
medewerker van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en lokale actoren.
Vragenlijstconstructie
De bevraging moest niet alleen een groot respondentenbereik kennen, het moest ook een
totaaloverzicht kunnen bieden op verschillende implementatieaspecten van het decreet
opvoedingsondersteuning (supra, 3.1): de opname van het thema opvoedingsondersteuning in de
beleidsplannen, de aanstelling van (en zo ja het takenpakket van) de lokale coördinator
opvoedingsondersteuning (LCO), de werking van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (LOO)
(al dan niet opgestart, de samenstelling, de samenwerkingsverbanden), de afstemming van de
(lokale) acties op de lokale behoeften en kenmerken van gezinnen, ondersteunende en/of
belemmerende factoren bij de implementatie van het decreet en verbeterpunten.
Met het oog op het maximaliseren van de vraagrespons en een ‐ binnen het tijdsbestek van dit
onderzoek ‐ haalbare verwerking van de antwoorden, bestond de vragenlijst grotendeels uit gesloten
en half‐open vragen. Daarbij werd bij 25 items een omschrijving van de desbetreffende categorie
gevraagd (bv. andere redenen, prioritaire thema’s, functie, dienst, organisatievorm, doelgroep enz.).
Daarnaast werden ook 8 open vragen opgenomen (bv. voor‐ of nadelen van een gecombineerde
aanstelling als LCO, geplande acties vanuit het LOO, belemmerende en bevorderende factoren voor
de werking van het LOO, ondersteuningstekorten, verbeterpunten). Hierbij konden de respondenten
hun ‘keuzes/antwoorden’ verantwoorden en/of bijkomende informatie, opmerkingen of
aanbevelingen geven.
Het ontwerp van de vragenlijst werd aan de stuurgroep voorgelegd en er vonden 8 proefafnames1
plaats. Daarbij werden 6 personen verzocht om van de computer Assisted Web vragenlijst zowel het
inhoudelijke luik (opbouw, vraagformulering en antwoordmogelijkheden), als het vormtechnische
luik (o.a. toegang, lay‐out, doorklikken, automatische ‐ antwoordafhankelijke ‐ doorverwijzing) uit te
testen en kritisch te bekijken.Er vonden ook 2 face‐to‐face‐afnames van de vragenlijst plaats (zie
verder, Vragenlijstafname).

1

De proefafnames werden uitgevoerd door 3 medewerkers van het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen, 2 medewerkers die instonden voor de technische realisatie van de computer Assisted
Web vragenlijst, 1 Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning en 2 personen die instonden voor de face‐to‐
face afnames.
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Rekening houdend met de inhoudelijke en vormtechnische verbetersuggesties, werd een definitieve
versie opgemaakt en verspreid (zie Bijlage 1). Deze vragenlijst bestond uit de volgende rubrieken,
waarbij de in de projectoproep voorgeschreven items in vet staan:
(1) Opvoeden en opvoedingsondersteuning als thema in de lokale sociale beleidsplanning (cf.
hoe hebben de lokale overheden opvoedingsondersteuning in beleidsplannen
ingeschreven?)
a. peiling naar aanwezigheid van het thema opvoeden/opvoedingsondersteuning in het
Lokaal Sociaal Beleidsplan (dit wordt ook in de documentanalyse nagegaan)
b. peiling naar de aanwezigheid van het thema opvoeden/opvoedingsondersteuning in
gemeentelijke overlegorganen (bv. gemeenteraad, welzijnsraad enz.)
c. zie ook het profiel van de lokale coördinator (2 b.*), met daarbij de opmerking dat de
lokale coördinator mogelijks pas aangesteld werd na de opmaak van het lokaal
sociaal beleidsplan (cf. heel wat lokale sociale beleidsplannen werden opgemaakt
voor de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van het decreet
opvoedingsondersteuning
(2) Lokale coördinator opvoedingsondersteuning (cf. werd er in elke gemeente een lokale
coördinator aangesteld?)
a. al dan niet aanstelling van LCO of iemand die deze functie tijdelijk waarneemt
• indien functie niet opgenomen wordt: reden daarvoor en peiling
naar al dan niet ‘voorziene’ aanstelling
b. profiel van de lokale coördinator:
 omvang van tewerkstelling, al dan niet in combinatie met andere functies en
m.i.v. daaraan verbonden voor‐ en/of nadelen
 achtergrond: opleidingsniveau, voorgaande tewerkstelling
 betrokkenheid bij voorbereiding lokaal sociaal beleidsplan (zie ook
opmerking bij 1.c)
 beschikbaarheid/aanspreekbaarheid voor/door ouders
 takenpakket
(3) Lokaal overleg opvoedingsondersteuning en samenwerkingsverbanden (cf. hoe staat het
met het lokale overleg opvoedingsondersteuning en eventuele samenwerkingsverbanden
die daaruit verder kwamen?)
a. werking van het lokaal overleg
 tijdstip opstart
 organisatie (lokaal, bovenlokaal, al dan niet geïntegreerd/naast ander
overlegorgaan)
 betrokken actoren (zoals omschreven in decreet en mogelijke andere)
• aantal
• aanwezigheidsgraad
 frequentie van overleg
 besproken thema’s m.i.v. al dan niet aandacht voor kansengroepen
 voorziene acties of initiatieven vanuit overleg
 beoordeling van het functioneren m.i.v. belemmerende en bevorderende
factoren
 al dan niet (bovenlokale) samenwerking: zie verder 4c
b. voor gemeenten waar het LOO nog niet is opgestart:
 al dan niet opnemen van thematiek in ander(e) overlegorganen
 betrokken actoren in dat overleg
 al dan niet aandacht voor kansengroepen
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voorziene acties of initiatieven vanuit dat overleg
al dan niet start van LOO voorzien m.i.v. vooropgestelde organisatievorm

(4) Het lokaal opvoedingsondersteunend aanbod (cf. hoe staat het met de afstemming op de
lokale behoeften en kenmerken van de gezinnen?)
a. al dan niet zicht op lokale behoeften
 rechtstreekse en/of onrechtstreekse (via sleutelfiguren, hulpverleners enz.)
bevraging van de behoeften
b. afstemming op persoonsgebonden gemeentekenmerken wordt op basis van lokale
statistieken (cf. beschikbare data over de bevolkingssamenstelling, voorkomen van
armoede in gezinnen met kinderen) nagegaan
c. aard en organisatie van het aanbod
 al dan niet aanwezigheid van een centraal loket
 al dan niet als doelstelling, in planning opgenomen of gerealiseerd
 al dan niet op lokaal en/of bovenlokaal niveau georganiseerd (cf. opmerking
bij 3a)
 beoordeling van het aanbod
 reden niet opnemen gedecreteerde taken: informatie, sensibilisering en
vroegtijdige detectie opvoedingsonzekerheid en ‐problemen
 aanbod voor kansengroepen en reden wanneer dat ontbreekt
(5) Ondersteuningsmodaliteiten (cf. ervaren ondersteuning bij de implementatie van de
regelgeving op lokaal niveau)
a. mate waarin gemeente op de handleiding lokaal overleg opvoedingsondersteuning
een beroep heeft gedaan (cf. in welke mate heeft men de handleiding lokaal
overleg opvoedingsondersteuning als ondersteunend ervaren ?)
b. idem voor de Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning
c. idem voor het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning
d. idem voor het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
e. idem voor de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
f. idem voor ‘mogelijke andere’ lokale en/of bovenlokale actoren (bv.
hulpverleningsinstanties, sociaal cultureel werk, vormingsinstanties,
hogescholen/universiteiten)
g. bij de bovenlokale actoren werd een verdere opsplitsing gemaakt naar de aard van
de ondersteuning (bv. online, persoonlijk contact, informatie‐ en
documentatiemateriaal)
h. al dan niet tekort aan ondersteuning en zo ja op welk vlak
(6) Globale beoordeling van het opvoedingsondersteunend (lokaal en bovenlokaal) beleid (cf.
wat zijn ervaringen rond sterktes, zwakten en verbeterpunten vanuit de lokale besturen?)
a. al dan niet positieve bijdragen/uitkomsten, zo ja:
 welke
 op welk niveau (lokaal dan wel bovenlokaal)
b. al dan niet negatieve aspecten/uitkomsten, zo ja:
 wat zijn verbeterpunten
 op welk niveau (lokaal dan wel bovenlokaal)
c. beoordeling van stellingen die weergeven waar het decreet/de Vlaamse overheid
inzake opvoeden/opvoedingsondersteuning voor staat/aandacht aan besteedt
d. opmerkingen en/of aanbevelingen inzake decreet en de implementatie ervan
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Vragenlijstafname
Eerder wezen we reeds op het korte tijdsbestek waarbinnen de data verzameld en verwerkt moesten
worden. Een computer Assisted Web vragenlijst leek ons vanuit die optiek het meest aangewezen.
Meer concreet opteerden we voor de opmaak en verspreiding van de vragenlijst via Limesurvey.
Vanuit het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUBrussel) hadden we immers reeds ervaring
en expertise opgebouwd inzake het gebruik van dit open‐source online enquêtesysteem. Ook andere
universitaire instellingen gebruiken dit online enquêtesysteem (o.a. KULeuven, VUB). Dit systeem
laat, net zoals andere online enquêtesystemen zoals bijvoorbeeld Survey Monkey, toe om de data te
exporteren naar andere programma’s zoals SPSS, dat we voor de analyse gebruikten.
We beoogden daarbij een minimum respons van 50% per provincie te halen, waarin ook de
verscheidenheid aan gemeenten weerspiegeld wordt. Onderzoek wijst echter uit dat de respons bij
Computer Assisted Web bevragingen laag is (5 tot 10%). Gelet op het feit dat het hier een bevraging
van overheidsdiensten betreft (zie ook de gedecreteerde opdracht van de lokale coördinatoren
opvoedingsondersteuning) en het onderzoek op vraag van de overheid uitgevoerd wordt, is het
logisch dat we een hogere respons halen. We volgden daarenboven verschillende strategieën om de
respons te maximaliseren.
Een eerste strategie bestond erin om de vragenlijst voor minimum 20% van de steden en gemeenten,
verdeeld over de verschillende provincies en rekening houdend met verschillende habitatindicatoren
(grootte van de gemeente, verstedelijkingsgraad), face‐to‐face af te nemen. Potentiële respondenten
die (één‐ of meermaals) persoonlijk aangesproken worden over het onderzoek, zijn mogelijks sneller
of uiteindelijk toch geneigd om hun medewerking aan het onderzoek toe te zeggen. Een elektronisch
verzoek om deelname werkt mogelijks minder motiverend en/of heeft mogelijks minder
overtuigingskracht. Daarenboven moeten we er rekening mee houden dat niet alle respondenten
vertrouwd zijn met het online invullen van een vragenlijst en een mogelijke weerstand hiertegenover
hen kan hinderen of weerhouden om mee te werken aan het onderzoek.
De vraagstelling van de face‐to‐face afname liep volledig parallel met deze van de Computer Assisted
Web bevraging. De data van de face‐to‐face afname werden in het online systeem ingebracht. We
streefden m.a.w. een maximale eenvormigheid tussen beide na. De enquêteurs kregen een
handleiding en werden in een vormingssessie geïnstrueerd en getraind in het afnemen van de
vragenlijst. Daarbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan het respecteren van de opgegeven
antwoordcategorieën en het niet‐suggestief doorvragen. We merken hierbij evenwel op dat een
face‐to‐face bevraging ook de kwaliteit van de antwoorden, in het bijzonder op de open vragen, ten
goede kan komen. Respondenten kunnen zich bijvoorbeeld meer persoonlijk aangesproken voelen
om uitgebreider en/of diepgaander te antwoorden. Dit kan bij een webbevraging, die veelal gericht is
op een snelle verspreiding van de vragenlijsten en het snel ontvangen en verwerken van de data,
onder druk komen te staan. Bij de analyse van de respons (verder, 4.2) zullen we dit mogelijk verschil
in antwoordrespons nagaan.
De respons is onderhevig aan de kwaliteit van het onderzoeksinstrumentarium. Voor dit onderzoek
betreft het de inhoudelijke en vormtechnische aspecten van de vragenlijst. Daarnaast speelt ook de
mate waarin we de lokale sleutelfiguur rechtstreeks om medewerking aan het onderzoek kunnen
vragen, een belangrijke rol. Daartoe werden ons vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn de
coördinaten bezorgd van de lokale contactpersonen van de Vlaamse Coördinatoren
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Opvoedingsondersteuning (VCO). Voor een beperkt aantal gemeenten waarvoor er vanuit de VCO
geen contactpersoon was, zochten we die online (o.a. gemeentelijke website) en al dan niet na een
telefonisch contact met een gemeentelijke functionaris. Zodoende beschikten we voor al de
gemeenten over de contactgegevens, m.i.v. het professionele e‐mailadres van de te bevragen lokale
sleutelfiguren. Op die manier voorkwamen we bij de elektronische bevraging ‘niet af te leveren’ e‐
mailberichten. In de loop van het onderzoek werd ons door 9 gemeenten een al dan niet tijdelijke
afwezigheid of vervanging van de lokale sleutelfiguur inzake opvoedingsondersteuning gemeld. Zij
bezorgden ons tevens de coördinaten van de nieuwe contactpersoon.
Aan al de mogelijke respondenten werd de volgende informatie bezorgd:
-

informatie over het onderzoek (opdrachtgever, doel en opzet),
de vraag om mee te werken aan het onderzoek,
contactgegevens van de onderzoekers.

We verwezen in het begeleidend schrijven (e‐mailbericht voor webbased vragenlijst en brief voor
face‐to‐face afname) naar de voorziene terugkoppeling van de onderzoeksbevindingen. We zien dit
niet alleen als een dankbetuiging voor de geleverde inspanningen, maar ook als een leermoment (cf.
‘onderzoek brengt een leerproces teweeg’) waarbij de respondenten zicht krijgen op de ervaringen,
mogelijkheden, voorwaarden enz. om op een optimale manier, op lokaal en bovenlokaal vlak vorm te
geven aan een beleid inzake opvoedingsondersteuning. Het vooruitzicht hierop kan een extra
stimulans of een incentive zijn om aan het onderzoek deel te nemen.
Voor de respondenten die elektronisch de vraag naar deelname aan het onderzoek ontvingen, werd
ook de (unieke) link naar de Computer Assisted Web vragenlijst toegevoegd. Voor elke gemeente
mocht de vragenlijst slechts 1 keer ingevuld worden.
Voor deze laatste groep werden ook nog een aantal bijkomende responsbevorderende strategieën
toegepast. Respondenten die dat wensten, die een te grote drempel ervoeren voor het online
invullen van een vragenlijst, konden een geprinte versie van de vragenlijst opvragen. Van de 6
gemeenten die de vraag naar een geprinte versie stelden, vulden er 4 de vragenlijst toch online in,
liet 1 gemeente weten dat ze toch niet wilden deelnemen aan het onderzoek en stuurde 1 gemeente
de geprinte en ingevulde vragenlijst terug met de post.
De computer Assisted Web vragenlijst bood de respondenten de mogelijkheid om het invullen van
de vragenlijst ‘tijdelijk’ te onderbreken. De reeds ingevulde antwoorden werden bewaard en later,
bij het opnieuw aanklikken van hun unieke link, konden ze het invullen van de vragenlijst
voortzetten.
Een andere strategie betrof het versturen van herinneringen. Voor al diegenen die niet voor de
vooropgestelde deadline reageerden, werden via e‐mail 2 herinneringen verstuurd. Daarin werden
ze alsnog aangemoedigd om de vragenlijst in te vullen of verder af te werken en werd hen ook
opnieuw hun unieke link naar de vragenlijst bezorgd. Na het verstrijken van de deadline van de 2e
herinnering, maakten we een overzicht van de onvolledige respons of m.a.w. van de gemeenten voor
wie niet al de vragen beantwoord werden. Omdat we op dat moment reeds een vrij goede
vertegenwoordiging van de verschillende gemeentetypes (cf. provinciale en andere
habitatindicatoren) hadden, opteerden we ervoor om die gemeenten telefonisch te contacteren die
in het beantwoorden van de vragen het verst gevorderd waren. Het leek ons immers het meest
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waarschijnlijk dat deze gemeenten, mits een meer persoonlijke aanmoediging (bv. inspanning die ze
reeds geleverd hebben, inschatting van het aantal nog te beantwoorden vragen en van de nog te
besteden invultijd) en luisterbereidheid van de onderzoeker (bv. voor de ervaren
problemen/moeilijkheden en/of weerstand bij het beantwoorden van de vragen) het invullen van de
vragenlijst toch nog zouden voortzetten. Negentien gemeenten werden telefonisch gecontacteerd.
Tijdsgebrek (bv. omvang van de vragenlijst in combinatie met de reeds zware taakbelasting) en het
gevoel dat ze over onvoldoende informatie beschikten om de vragenlijst in te vullen (bv. pas
aangesteld, opvoedingsondersteuning is voor de gemeente een ‘nieuw’ thema) waren de meest
frequent gerapporteerde redenen voor het niet of slechts gedeeltelijk invullen van de vragenlijst. Van
deze 19 gemeenten vulden er 11 alsnog hun vragenlijst verder in.
Verwerking van de data
Eind april 2010 werd de oproep tot medewerking aan het onderzoek verspreid. Zoals eerder vermeld
gebeurde dat voor de Computer Assisted Webbevraging via een e‐mail die vanuit het Limesurvey‐
programma verstuurd werd (21/04/2010). Voor de gemeenten die face‐to‐face bevraagd zouden
worden, namen de interviewers persoonlijk contact op met de mogelijke respondent en de periode
van afname liep tot half juni. De onlinebevraging werd definitief afgesloten op 6 september 2010.
Aangezien de antwoorden van de face‐to‐face afname in de applicatie van de Computer Assisted
Webbevraging ingebracht werden, beschikten we over één geïntegreerd databestand. Daarbij
konden we op basis van een code een onderscheid maken tussen de data die we verkregen op basis
van de onlinebevraging en deze van de face‐to‐face bevraging.
Het databestand werd naar SPSS geëxporteerd en van daaruit werden de data geanalyseerd. Daaraan
ging evenwel een controle en cleaning vooraf. Het aantal gegevens dat bijgewerkt moest worden,
was heel beperkt. Slechts uitzonderlijk gaf een respondent een foutieve gemeentenaam in (kon op
basis van de toegangscode tot Limesurvey achterhaald worden) of bleken niet al de antwoorden van
een face‐to‐face afname in Limesurvey ingebracht te zijn. Eén gemeente, waarvan de vragenlijst als
‘niet voltooid’ geregistreerd stond, namen we toch in de respondentengroep op. Deze vragenlijst was
immers op een paar vragen na ingevuld.
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4 Respons
Gelet op de 2 dataverzamelingssporen die we in dit onderzoek volgden, de beleidsplananalyse en de
vragenlijstmethode, geven we voor elk van deze sporen de respons weer.

4.1 ‘Maximale’ respons in de Lokale Sociale beleidsplananalyse
Zoals eerder vermeld (supra, 3.2.1) konden we 304 Lokale Sociale Beleidsplannen in de
documentanalyse opnemen. Dit staat voor een ‘respons’ van 98,70% voor de Vlaamse gemeenten.
Het spreekt voor zich dat in deze beleidsplananalyse het verscheiden palet aan Vlaamse gemeenten
(cf. geografische en persoonsgebonden gemeentekenmerken) vertegenwoordigd is. Voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest was voor geen enkele van de 19 gemeenten een beleidsplan
beschikbaar.

4.2 Een verscheidenheid aan gemeenten in de Computer Assisted Web en de
face‐to‐face bevraging
4.2.1 Globale respons: 61% van de Vlaamse gemeenten
Voor de vragenlijstmethode bereikten we een respons van 61% van de ‘aangeschreven’ Vlaamse
gemeenten (188/308) of een ‘totale respons’ (Vlaamse gemeenten en die van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) van 57% (188/327). Verder inzoomend op de respons voor de
‘aangeschreven’ Vlaamse gemeenten, betekent dit dat 39% van de Vlaamse gemeenten niet
reageerden op de vraag om mee te werken aan het onderzoek of wel startten met het invullen van
de vragenlijst, maar deze niet afwerkten. Omdat we ons voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet
tot de verschillende gemeenten afzonderlijk konden richten, maar wel tot een medewerker van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, een medewerker van het bevoegde collegelid en lokale actoren
(supra, 3.2.2), nemen we deze data niet in de responsbeschrijving op. Bij de verschillende
inhoudelijke punten, zullen we de bevindingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel apart
opnemen.
Het merendeel van de respondenten (121/188 of 64,4%) vulde de vragenlijst zonder ‘enige’
herinnering in (zie Tabel 1). Veertig respondenten (21,3%) deed dat na één elektronische herinnering
en 27 (14,4%) na een tweede elektronische herinnering, die al dan niet gevolgd werd door een
telefonische herinnering (supra: de 19 gemeenten die het verst gevorderd waren met het invullen
van de vragenlijst).
Tabel 1: Elektronisch verstuurde herinneringen

Elektronische
verstuurde
herinneringen

Respondenten
(ingevulde vragenlijsten)

Aantal
Procent
0
121
64,4
1
40
21,3
2
27a
14,4
Totaal
188
100,0
a
Van deze 27 respondenten vulden er 11 de vragenlijst verder in na een telefonisch contact.
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4.2.2 Respondenten: een weerspiegeling van de beoogde sociale sleutelfiguren(?)
Bijna 40,4% van de lokale sleutelfiguren die meewerkten aan het onderzoek (76/188) zijn Lokale
Coördinatoren Opvoedingsondersteuning (zie Tabel 2). Ons baserend op het overzicht van lokale
sleutelfiguren dat ons door het Vlaams Agentschap voor Jongerenwelzijn ter beschikking werd
gesteld (cf. de lokale contactpersonen van de Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning),
vulden het merendeel van de ‘voor hen bekende LCO’ ook wel degelijk de vragenlijst in.
Volledigheidshalve merken we op dat het aantal respondenten dat zichzelf als LCO omschrijft (76),
behoorlijk groter is dan we op basis van het eerder vermelde VCO‐overzicht verwachtten. Daarin
werden immers 28 functionarissen expliciet als LCO omschreven. Dit kan er op wijzen dat er in de
periode tussen de opmaak en de ter beschikking stelling van de overzichtslijst door de VCO (april
2010) en de afsluiting van onze bevraging (juli 2010) nog andere LCO aangesteld werden.
Naast de 76 respondenten die effectief aangesteld zijn als LCO, zijn er 25 respondenten (13,3%) die
deze functie al dan niet tijdelijk waarnemen. Dit alles betekent dat voor ruim de helft van de
gemeenten in de respondentengroep (53,7%), de functie van Lokale Coördinator
Opvoedingsondersteuning aan iemand (al dan niet tijdelijk) toegewezen werd.
Tabel 2: Functieomschrijving van de respondenten

Functieomschrijving
lokale coördinator opvoedingsondersteuning
andere functionaris/professioneel die deze functie (tijdelijk) waarneemt
gemeentelijk ambtenaar die deze functie niet waarneemt
schepen
geen info
Totaal

Aantal
76
25
57
25
5
188

Procent
40,4
13,3
30,3
13,3
2,7
100,0

De respondentengroep bestaat voor 30,3% uit ‘andere’ gemeentelijke ambtenaren. Dit betreft
bijvoorbeeld ambtenaren die tot op het moment van de bevraging (nog) niet aangeduid waren om
het thema opvoedingsondersteuning op te nemen, maar die daar nu, in het bestek van dit onderzoek
uitdrukkelijk op aangesproken werd (bv. ten gevolge van de tijdelijke afwezigheid van een
functionaris die zich met dit thema bezighoudt). Verder voerde 13,3% van de respondentengroep
een schepenambt uit.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat naast de 188 respondenten voor wie we over een
(nagenoeg) volledig ingevulde vragenlijst beschikken (cf. bij sommige een aantal ‘missing items’), er
nog 25 personen met het invullen van de vragenlijst startten, maar die niet afwerkten. Het betreft: 9
schepenen, 7 Lokale Coördinatoren Opvoedingsondersteuning, 7 gemeentelijke ambtenaren en 2
‘andere functionarissen die deze functie (tijdelijk) waarnemen’. Aangezien de beschikbare data voor
deze respondenten beperkt bleven tot 1 à 2 van de 6 vragenlijstrubrieken, hebben we hen niet in de
respondentengroep opgenomen.
4.2.3 Respons volgens geografische en persoonsgebonden gemeentekenmerken
Uit de analyse van de respons naar gemeentekenmerken, blijkt dat de vooropgestelde respons per
provincie (50%) gehaald werd en dat in de respondentengroep de verscheidenheid aan gemeenten
voor wat andere geografische kenmerken, persoonsgebonden gemeentekenmerken en de
implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning betreft, vertegenwoordigd is.
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Geografische kenmerken
Een eerste geografisch gemeentekenmerk betreft de vertegenwoordiging van de gemeenten per
provincie. Uit de volgende tabel blijkt dat voor elke provincie 50% van de gemeenten de vragenlijst
invulden (Tabel 3).
De provincies Vlaams‐Brabant en West‐Vlaanderen halen de vooropgestelde respons van 50% net,
Limburg en Oost‐Vlaanderen overschrijden die behoorlijk en Antwerpen steekt daar significant boven
uit (zie 7Bijlage 2). Gelet op de lokale (Stad Antwerpen) en bovenlokale (provinciaal, Vlaamse
overheid) initiatieven die hier inzake opvoedingsondersteuning genomen werden (o.a. de
implementatie van Triple P) verrast dit ons niet. Van bij de start van dit onderzoek verwachtten we
immers dat gemeenten die inzake de implementatie van het decreet ‘verder gevorderd’ zouden zijn,
ook sneller geneigd zouden zijn om aan het onderzoek mee te werken.
Tabel 3: Provinciale vertegenwoordiging van de gemeenten in de respondentengroep

Provincie
Antwerpen
Vlaams Brabant
West‐Vlaanderen
Oost‐Vlaanderen
Limburg
Totaal

Non‐respons

Respons

Totaal

15
21,4%
32
49,2%
32
50,0%
23
35,4%
18
40,9%
120
39,0%

55
78,6%
33
50,8%
32
50,0%
42
64,6%
26
59,1%
188
61,0%

70
100,0%
65
100,0%
64
100,0%
65
100,0%
44
100,0%
308
100,0%

Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%

De gemeenten kunnen ook volgens verschillende habitatindictoren ingedeeld worden. We maken
daarbij gebruik van de VRIND‐classificatie. Een eerste indeling betreft de grootte van de gemeenten.
We hebben daarbij het aantal ‘clusters’ beperkt hebben tot 3: kleine gemeenten (< 10.000
inwoners), middelgrote gemeenten (10.000‐20.000) en grote gemeenten (> 20.000).
Tabel 4: Vertegenwoordiging van kleine, middelgrote en grote gemeenten in de respondentengroep

Habitatindicatoren
klein
middel
groot
Totaal

Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%

Non‐
respons
51
56,0%
50
37,0%
19
23,2%
120
39,0%

Respons

Totaal

40
44,0%
85
63,0%
63
76,8%
188
61,0%

91
100,0%
135
100,0%
82
100,0%
308
100,0%

Uit de voorgaande tabel blijkt dat van elke gemeentegroep minstens 44% meegewerkt heeft aan het
onderzoek. Deze laagste respons situeert zich in de groep kleine gemeenten. De middelgrote en
grote gemeenten halen respectievelijk een percentage van 63% en 76,8%. De respons van de kleine
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gemeenten is significant lager dan deze van de middelgrote en de grote gemeenten (zie Bijlage 3). Als
we de respons van 188 gemeenten als referentiepunt hanteren, dan betekent dit dat 21% van deze
gemeenten kleine gemeenten zijn, 45% middelgrote en 34% grote.
Deze bevindingen zijn weinig verrassend. Grotere gemeenten beschikken veelal over een
uitgebreider personeelskader, hebben veelal ook een uitgebreider aanbod aan gemeentelijke en/of
private ondersteunings‐, hulp‐ en welzijnsvoorzieningen (zie ook Devisch e.a., 2009), wat mogelijks
ook meer ruimte en mogelijkheden biedt om op een vraag naar onderzoeksmedewerking in te gaan.
Een tweede indelingsmogelijkheid volgens habitatindicatoren betreft de verstedelijkingsgraad. Ook
hier hebben we met een gereduceerd aantal groepen gewerkt (zie Tabel 5). We maken daarbij een
onderscheid tussen 1) centrum‐ en grootsteden, 2) structuurondersteunende steden2, 3) rand
(grootstedelijk regionaal, stedelijke rand, stedelijk gebied rond Brussel en kleinstedelijk provinciaal)
en 4) landelijk (overgangsgebied en platteland).
Tabel 5: Respons volgens verstedelijkingsgraad

Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%

Non‐
respons
0
0%
5
25,0%
28
35,9%

Aantal
%
Aantal
%

87
44,2%
120
39,0%

VRIND stedenclassificatie herleid tot 4 groepen
Centrum‐ en grootsteden
Structuurondersteunende steden
Rand (grootstedelijke regionaal
stedelijke rand, stedelijk gebied rond
Brussel en kleinstedelijk provinciaal)
Landelijk (overgangsgebied en
platteland)
Totaal

Respons

Totaal

13
100,0%
15
75,0%
50
64,1%

13
100,0%
20
100,0%
78
100,0%

110
55,8%
188
61,0%

197
100,0%
308
100,0%

Volgens deze habitatindeling is van elke groep minstens 50% vertegenwoordigd. De centrum‐ en
grootsteden zijn maximaal vertegenwoordigd en de structuurondersteunende steden voor 3/4 of
75%. De rand en landelijke gemeenten zijn respectievelijk voor 64,1% en 55,8% vertegenwoordigd.
Rekening houdend met het klein aantal observaties van de groep’ centrum‐ en grootsteden’ (13),
doen zich geen significante verschillen voor t.a.v. de totale respons en tussen de categorieën
onderling (zie Bijlage 4).
Persoonsgebonden gemeentekenmerken
Naast de hiervoor vermelde habitatindicatoren hebben we de respondentengroep ook geanalyseerd
op basis van twee persoonsgebonden gemeentekenmerken: de vertegenwoordiging van ‐20 jarigen
in de gemeente (gegevens van de FOD, Economie ‐ Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie) en de vertegenwoordiging van het aantal kinderen die in een kansarm gezin geboren
worden (http://aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/welzijn_kansarmoede/..., gebaseerd op
gegevens van Kind en Gezin). Voor beide analyses werd de groep in 3 categorieën opgesplitst.

2

Structuurondersteunende steden hebben een relatief sterke morfologische structuur met een stedelijk
karakter (veelal als gevolg van de historische ontwikkeling) en een goed functionerend stedelijk
voorzieningenapparaat.
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Voor de indeling van de respondenten volgens de vertegenwoordiging van de kinderen en jongeren
in de gemeente werd vertrokken van de beschikbare demografische data voor al de Vlaamse
gemeenten of m.a.w. de verdeling in de populatie. Elke subgroep werd evenredig (telkens 1/3)
samengesteld. De indeling van de respondenten volgens de vertegenwoordiging van kansarme
geboorten, is gebaseerd op de frequentieanalyse waarbij de extremen, in dit geval ‘uitzonderlijk veel
kansarme geboorten’, in een aparte categorie opgenomen werden.
Voor elke subcategorie (laag tot hoog en weinig tot veel) is telkens minstens 50% vertegenwoordigd
in de respondentengroep. In Tabel 6 geven we een overzicht van de respons volgens de
vertegenwoordiging van ‐20 jarigen in de gemeenten. We hebben eerst een uitsplitsing gedaan voor
de 0‐9 jarigen en de 10‐19 jarigen, maar dat leverde geen verschillen op (zie Bijlage 5). Tabel 7
verwijst naar de vertegenwoordiging van kinderen die in een kansarm gezin geboren worden.
Tabel 6: Vertegenwoordiging van gemeenten volgens aanwezigheidsgraad van ‐20 jarigen in de gemeente

Min‐20 jarigen
laag
midden
hoog
Totaal

Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%

Non‐
respons
34
30,9%
42
42,4%
44
44,4%
120
39,0%

Respons
76
69,1%
57
57,6%
55
55,6%
188
61,0%

Totaal
110
100,0%
99
100,0%
99
100,0%
308
100,0%

Tabel 7: Vertegenwoordiging van gemeenten volgens het gemiddeld aandeel kansarme geboorten

Kansarm
weinig kansarme
geboorten
een zeker aantal
kansarme geboorten
veel kansarme
geboorten
Totaal

Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%

Non‐
respons
76
42,0%
40
36,4%
4
23,5%
120
39,0%

Respons

Totaal

105
58,0%
70
63,6%
13
76,5%
188
61,0%

181
100,0%
110
100,0%
17
100,0%
308
100,0%

Waar er voor de vertegenwoordiging van kinderen en jongeren een tendens is dat de respons
afneemt naargelang de gemeenten een grotere vertegenwoordiging van ‐20 jarigen kent, doet zich
inzake de vertegenwoordiging van kansarme geboorten het omgekeerde voor. Het blijkt hier in beide
gevallen echter niet om significante verschillen te gaan (noch t.a.v. het totaal, noch t.a.v. de
categorieën onderling). De medewerking aan het onderzoek, staat m.a.w. los van beide kenmerken
(zie Bijlage 5 en Bijlage 6). Er heeft zich voor deze persoonsgebonden gemeentekenmerken geen
significante vertekening voorgedaan.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang als ‘bijzondere’ gemeentekarakteristiek (?)
Naast de eerder vermelde geografische en persoonsgebonden gemeentekenmerken, leek het ons
ook relevant om de stand van zaken inzake het Lokaal Overleg Kinderopvang in de analyse op te
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nemen. De nieuwe regelgeving inzake het LOK trad in werking vanaf 19 juni 2007 (2 jaar voor het
verschijnen van de uitvoeringsbesluiten van het decreet opvoedingsondersteuning) en kent
verschillende gemeenschappelijke punten (bv. betrokken actoren, verwijzing naar Lokaal Sociaal
Beleidsplan). Uit de gegevens die ons vanuit Kind en Gezin ter beschikking werden gesteld, blijkt dat
85% van de gemeenten in onze respondentengroep effectief een LOK hebben opgericht. In de
provincies Vlaams‐Brabant, West‐Vlaanderen, Oost‐Vlaanderen en Limburg beschikt telkens meer
dan 93% van onze respondenten over een LOK of ontvingen we data3. In de provincie Antwerpen ligt
dat aantal veel lager: om en bij de helft van onze respondentengroep beschikt over een LOK (50,9%).
Wetende dat net de provincie Antwerpen één van de provincies is waarin significant meer frequent
het LOO opgestart werd en dit LOO ook het meest frequent geïntegreerd werd in het LOK of een
ander bestaand overlegorgaan, is dit op zijn minst een opmerkelijke vaststelling (infra, 6.6.2 en
6.6.4). Volledigheidshalve vermelden we dat ons bij het opvragen van de LOK‐gegevens gesignaleerd
werd dat er mogelijks een vertekening is t.g.v. de ‘onvolledige data’ (bv. onvolledige registratie van
de startdatum en/of de betrokken actoren). Het ware ook interessant geweest om de samenhang
tussen het functioneren van het LOK (bv. aantal bijeenkomsten, de beleidsplannen, beoordeling van
de werking) en de aanwezigheid en het functioneren van het LOO na te gaan. Hierover bleken echter
geen gegevens ter beschikking te zijn. De beperktheid van de beschikbare data liet ons m.a.w. niet
toe om in dit onderzoek een uitgebreide analyse van deze ‘mogelijke voorloper’ van het LOO (infra,
6.6.4) op te nemen.
4.2.4 Respons volgens de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning
Gelet op de eerder vastgestelde verschillende snelheden waarmee het decreet
opvoedingsondersteuning op lokaal vlak geïmplementeerd wordt (Nys, 2009b), leek het ons zinvol
om na te gaan of dit aspect een vertekenend effect had op de respons. Er zijn verschillende criteria
die een indicatie geven van de mate waarin een gemeente het decreet implementeert:
-

-

-

al dan niet opnemen van het thema opvoedingsondersteuning in het Lokaal Sociaal
Beleidsplan (Hoofdstuk II, Art. 4, het lokaal overleg opvoedingsondersteuning ... vervult
minstens de volgende opdrachten: 1° het bereidt het lokaal sociaal beleidsplan en de
evaluatie ervan voor, met betrekking tot de opvoedingsondersteuning; 2° het ontwikkelt op
basis van afstemming en samenwerking de acties rond opvoedingsondersteuning die in het
lokaal sociaal beleidsplan zijn opgenomen),
al dan niet aanstelling van een Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning of iemand die
functie tijdelijk waarneemt (‘Hoofdstuk II. Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en
lokaal overleg opvoedingsondersteuning’ van het decreet),
al dan niet start van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (idem voorgaande),
al dan niet aanbieden van informatie en sensibilisatie rond het opvoeden van kinderen en de
vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen (Art. 4., 4° van
het decreet: ‘het ‐LOO ‐ zorgt, op basis van afstemming en samenwerking, voor de
informatieverstrekking en de sensibilisatie rond het opvoeden van kinderen en de vroegtijdige
detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen’).

Voor het eerst vermelde criterium, of het thema opvoedingsondersteuning al dan niet deel uitmaakt
van het LSB‐plan, moeten we opmerken dat het merendeel van deze beleidsplannen opgemaakt
3

Gelet op de kleine aantallen van de gemeenten die in deze provincies geen LOK oprichtten, is een verdere
analyse naar provinciekenmerken niet zinvol.
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en/of ingediend werden vóór de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten. Het geeft m.a.w. vooral
een indicatie van de mate waarin gemeenten pro‐actief het thema opvoedingsondersteuning
opnemen (zie ook 6.1). Uit de documentanalyse van de LSB‐plannen blijkt dat gemeenten die
opvoedingsondersteuning in het LSB‐plan opnemen niet meer of niet minder vertegenwoordigd zijn
in de steekproef (zie Bijlage 7). In de respondentengroep heeft 37,2% opvoedingsondersteuning als
thema in het LSB‐plan opgenomen en 62,8% niet. Voor de hele groep Vlaamse gemeenten zijn deze
percentages respectievelijk 35,7% en 64,3%. We beschikken voor deze parameter m.a.w. over een
representatieve steekproef.
De respondentengroep bestaat voor 40,4% uit gemeenten waar een Lokale Coördinator
Opvoedingsondersteuning (LCO) werd aangesteld (zie Tabel 8).
Tabel 8: Al dan niet aanstelling van een Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning

ja
neen, maar een andere functionaris neemt deze
functie tijdelijk waar
neen en momenteel wordt deze functie ook niet
door iemand anders waargenomen
Totaal

Aantal
76
51

Procent
40,4
27,1

61

32,5

188

100,0

Daarenboven wordt deze functie in 27,1% van de respondentgroep door een andere functionaris
waargenomen, maar is er nog geen sprake van een ‘officiële aanstelling’. Dit betekent dat in 67,5%
van de gemeenten van de respondentengroep een functionaris al dan niet tijdelijk belast is met het
thema opvoedingsondersteuning. In 32,5% is dat (nog) niet het geval.
Aangezien we niet voor al de 308 Vlaamse gemeenten accurate informatie hebben over de al dan
niet aanstelling van een LCO, is het onmogelijk om een eventuele vertekening in de
respondentengroep na te gaan. Eerder wezen we er reeds op (supra, 4.2.2) dat het aantal
respondenten dat zichzelf als LCO omschrijft (76), behoorlijk groter is dan we op basis van het VCO‐
overzicht verwachtten (28).
We kunnen enkel vaststellen dat de 3 eerder vermelde categorieën voor minstens 27%
vertegenwoordigd zijn in de respondentengroep. Daarnaast is het aannemelijk dat de gemeenten die
reeds een LCO aanstelden, of die functie al dan niet tijdelijk toekenden, ‘eerder geneigd’ zullen zijn
om aan het onderzoek deel te nemen, dan gemeenten waarin deze functie door niemand
opgenomen wordt. De reden(en) waarom een LCO (nog) niet is aangesteld en andere aspecten van
de LCO‐functie komen verder, bij de inhoudelijke analyse van de bevindingen (infra, 6.5), uitgebreid
aan bod.
De respondentengroep bestaat voor 34% uit gemeenten waarin het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning (LOO) opgestart werd (64/188) (infra, 6.6.2). Daarnaast is er in 46,3% van
de gemeenten (87/188) geen LOO, maar komt het thema opvoedingsondersteuning wel in een ander
overlegorgaan ter sprake. Volgens de resterende respondenten (18,1%) komt het thema
opvoedingsondersteuning in geen enkel overlegorgaan ter sprake. We zien m.a.w. dat ook inzake het
vooropgestelde overleg inzake opvoedingsondersteuning de verschillende ‘gradaties’ in de
respondentengroep vertegenwoordigd zijn. Net zoals voor de aanstelling van een LCO, ligt het in de
lijn van de verwachtingen dat gemeenten die op dit punt ‘eerder terughoudend’ zijn, mogelijks
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minder geneigd zijn om op de vraag naar onderzoeksmedewerking in te gaan en bijgevolg ook
mogelijks ‘ondervertegenwoordigd’ zijn. Ook hier kunnen we dit niet hard maken omdat we niet over
een overzicht van al de gemeenten beschikken.
De indicator ‘al dan niet aanbieden van informatieverstrekking en sensibilisatie rond het opvoeden
van kinderen en de vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen’
hebben we tot het eerste luik beperkt: het al dan niet aanbieden van informatieverstrekking en
sensibilisatie rond het opvoeden van kinderen. Het tweede luik valt in de praktijk immers moeilijk te
onderscheiden binnen de veelheid aan opvoedingsondersteunende activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld
zowel aansluitend of geïntegreerd bij het verstrekken van informatie, het geven van advies,
vormingsavonden, oudercursussen enz. Bovendien is de formulering van deze opdracht (zie Art. 4., 4°
van het decreet) voor interpretatie vatbaar. Moet het LOO instaan voor de informatieverstrekking en
de sensibilisatie rond (1) het opvoeden van de kinderen én (2) de vroegtijdige detectie van
opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen? Of moet het instaan voor (1) de
informatieverstrekking en sensibilisatie rond het opvoeden van kinderen én (2) voor de vroegtijdige
detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen? In het eerste geval is de vroegtijdige
detectie a.h.w. een ‘secundaire’ opdracht die vanuit de informatieverstrekking en
sensibilisatieopdracht kan voortvloeien. Het komt er hier m.a.w. op aan om vanuit deze opdrachten
alert te zijn voor mogelijke onzekerheden en/of problemen en ouders over bijvoorbeeld
doorverwijzingsmogelijkheden te informeren. In het tweede geval wordt er ook op lokaal vlak, vanuit
het LOO een aanbod verwacht dat zich uitdrukkelijk richt op de detectie van opvoedingsonzekerheid
of opvoedingsproblemen.
Inzoomend op het aanbieden van informatie beschikt meer dan de helft van de bevraagde
gemeenten over een (lokaal en/of bovenlokaal) aanbod (108/188). Voor 1/5 is dat in de planning
opgenomen en voor minder dan 1/10 is dat geen doelstelling. De resterende respondenten
rapporteren dat ze hierop geen zicht hebben. Ook inzake de sensibiliseringsopdracht zijn deze 4
groepen vertegenwoordigd, al zien we hier niet helemaal hetzelfde patroon. Voor iets minder dan de
helft van de gemeenten is dit gerealiseerd (87/188), voor bijna 1/5 is dat geen doelstelling (35/188),
voor nagenoeg hetzelfde aantal is dat in de planning opgenomen maar nog niet gerealiseerd
(32/188) en voor de resterende gemeenten blijkt dat de respondent daar geen uitspraak over kan
doen. Samenvattend kunnen we stellen dat ook inzake de gedecreteerde ‘aanbodverstrekking’ de
verschillende gradaties vertegenwoordigd zijn.
Gelet op de positie van de respondenten (een LCO, iemand die deze functie waarneemt of een
bevoegde gemeenteambtenaar of schepen) is het opmerkelijk dat om en bij de 15 % van de
respondenten geen zicht blijkt te hebben op de aanwezigheid van de hiervoor vermelde activiteiten
in hun gemeente. Te meer ook omdat in het kader van het decreet betreffende het lokaal sociaal
beleid (3 maart 2004), in het bijzonder bij de stipulaties inzake het Sociaal Huis (Hoofdstuk IV, artikel
10) ook uitdrukkelijk gewezen wordt op de opdracht om ‘zo ruim mogelijk informatie te verstrekken
over onder meer de mogelijke opvang‐ en hulpvormen en bestaande voorzieningen, die opvang en
hulp aanbieden op het lokale en regionale niveau.’ Verder inzoomend op de functie van de
respondenten die rapporteren dat ze niet weten of de vermelde activiteiten al dan niet voorzien of
aanwezig zijn, stellen we vast dat vooral ‘gemeentelijke ambtenaren’ daarop geen zicht hebben.
Zowel t.a.v. het gemeentelijk informatieaanbod als t.a.v. het sensibiliseringsaanbod geven zij het
meest frequent het antwoord ‘ik weet het niet’ (respectievelijk 14 en 12 keer). Verschillende
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verklaringen kunnen zich laten gelden: onvoldoende geïnformeerd over het
opvoedingsondersteunend aanbod, geen kennis van (bv. LSB‐plan) en/of toegang tot bestaande
inventarisaties,... Mogelijks kunnen deze redenen ook in verband gebracht worden met het feit dat
zij het thema opvoedingsondersteuning tot op heden niet opvolgden en/of daarover nooit bevraagd
werden (cf. het is geen onderdeel van hun takenpakket). Bijzonder opmerkelijk is het evenwel dat er
toch ook 10 Lokale Coördinatoren Opvoedingsondersteuning geen zicht hebben op het
sensibiliseringsaanbod in hun gemeente. Is hun aanstelling nog ‘te pril’ om hierover een uitspraak te
doen (bv. nog onvoldoende tijd of gelegenheid gehad/gecreëerd om actief naar informatie op zoek
te gaan) of is het veeleer niet duidelijk wat onder een dergelijk aanbod verstaan wordt? In beide
gevallen wijst het op een ‘tekort’ aan informatie(doorstroming), hetzij op lokaal vlak, hetzij van
bovenlokaal naar lokaal vlak.
4.2.5 Vergelijking van de respons naargelang het bevragingstype
In de voorgaande punten hebben we geen onderscheid gemaakt tussen de 2 bevragingstypes die we
in de vragenlijstmethode hanteerden: de Computer Based Webbevraging en de face‐to‐face
bevraging. Op basis van een vergelijking van de respons voor verschillende gemeentekenmerken,
kunnen we immers stellen dat er voldoende parallellen zijn om de online en de face‐to‐face
respondenten als één groep te beschouwen. We beperken ons hier tot een samenvattend overzicht.
Voor een gedetailleerd overzicht van deze analyses verwijzen we naar Bijlage 8 t.e.m. Bijlage 10.
Voor de geografische gemeentekenmerken stellen we vast dat naar vragenlijstmethode in de
provincie West‐Vlaanderen meer respondenten online meewerkten dan in de provincie Antwerpen.
Geen enkele provincie verschilt inzake de verhouding ‘online versus face‐to‐face’ van de totale
groep. Inzake het bevolkingsaantal stellen we vast dat ‘kleine gemeenten’ significant meer online
meewerkten. Grote gemeenten werden daarentegen meer face‐to‐face bevraagd, alsook de
centrum‐ en grootsteden.
Voor de persoonsgebonden gemeentekenmerken, kunnen we samenvattend stellen dat er geen
verschil is tussen beide bevragingstypen voor wat de vertegenwoordiging van het aantal ‐20 jarigen
en de kansarme geboorten betreft.
Inzoomend op de verschillende aspecten die verwijzen naar de implementatie van het decreet
opvoedingsondersteuning is er geen effect voor de aanstelling van de Lokale Coördinator
Opvoedingsondersteuning, maar wel een licht significant effect voor de aanwezigheid van een Lokaal
Overleg Opvoedingsondersteuning (meer vertegenwoordigd in de face‐to‐facebevraging). Voor de
antwoordrespons op de open vragen (bv. ‘Zijn er belemmeringen in de werking van het lokaal
overleg opvoedingsondersteuning? En zo ja, welke?’) blijken er geen significante verschillen tussen
de twee bevragingstypen te zijn.
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5 Kwaliteitskader opvoedingsondersteuning
In 2004 werd, in opdracht van de Vlaamse overheid, een visie en een daaraan gekoppeld
kwaliteitskader ontwikkeld voor gezins‐ en opvoedingsondersteuning (Vandemeulebroecke & De
Munter, 2004). De relevantie van dit kwaliteitskader is veelzijdig. Dit kader lag mee aan de basis van
het decreet, waardoor er heel wat gemeenschappelijke elementen te onderkennen zijn. De
uitvoerige beschrijving van de kwaliteitsfactoren en ‐indicatoren op de verschillende niveaus biedt
ons ook een aantal concrete aanknopingspunten om de vooropgestelde onderzoeksvragen te
beantwoorden en om validiteitsgaranties, waaronder de inhoudsvaliditeit, in te bouwen. Naast de
gemeenschappelijke punten die in de regelgeving en het kwaliteitskader te onderkennen zijn, is ook
de wetenschappelijke onderbouwing van het kwaliteitskader een argument om er gebruik van te
maken. Daarenboven werd dit kwaliteitskader ook reeds in ander onderzoek getoetst op zijn
bruikbaarheid voor de praktijk (zie o.m. Merki & Van den Broeck, 2009; Nys, 2009a). Gelet op de aard
van de vraagstelling van dit onderzoek (cf. de wijze waarop het decreet opvoedingsondersteuning
door de gemeenten geïmplementeerd wordt), zal de focus hier liggen op het macro‐ en mesoniveau.
Beide niveaus zijn mee bepalend en schetsen de context waarbinnen het opvoedingsondersteunend
aanbod op microniveau vorm kan krijgen. Het onderstaande schema geeft een overzicht van de
opgenomen factoren en indicatoren op deze 2 niveaus.
Schema 2: Kwaliteitsfactoren en –indicatoren op macro‐ en mesoniveau (Vandemeulebroecke & De Munter, 2004, p. 69)

MACROSYSTEEM: niveau van samenleving en beleid
Maatschappelijke aandacht voor opvoedingsondersteuning
Regelgeving
MESOSYSTEEM: niveau van de organisatie ¾ de gemeente
Visie op opvoedingsondersteuning
‐ opteren voor een groeimodel
Doelstellingen
‐ opvoedingsondersteuning als doelstelling in relatie tot de algemene doelstellingen (cf.
ingebed in gezinsbeleid, cf. geïntegreerd gezinsbeleid)
‐ empowerment nastreven
Doelgroepen
‐ doelgroepenbeleid
‐ toegankelijkheidsbeleid
‐ moeilijk bereikbare doelgroepen toeleiden
Middelen
‐ personeel
‐ financiën
‐ infrastructuur
Relatie tot context
‐ participatiestructuren
‐ netwerkvorming
‐ opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Kwaliteitszorg
‐ permanente kwaliteitsbewaking
‐ vorming en supervisie personeel
‐ permanente aandacht voor maatschappelijk thema’s over opvoeding
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Het kwaliteitskader ziet op macroniveau twee basiselementen waarin de kwaliteit van
opvoedingsondersteuning afgetoetst kan worden: de opvattingen in de samenleving en het
overheidsbeleid inzake opvoedingsondersteuning, die zich respectievelijk vertaald zien in de
maatschappelijke aandacht voor opvoedingsondersteuning en de regelgeving.
De toegenomen maatschappelijke aandacht voor opvoedingsondersteuning ‐ wat zich uit in een
brede waaier aan opvoedingsondersteunende initiatieven, waaronder (televisie) programma’s,
boeken, brochures, tijdschriften, fora op internet en in de geschreven pers ‐ werd reeds meermaals
in artikels en op studiedagen gesignaleerd en/of bevestigd (Bouverne‐De Bie, 2002; Kelchtermans,
2009; Vandemeulebroecke & Colpin, 2001; Vandemeulebroecke & De Munter, 2004). We gaan hier
dan ook niet verder op in.
De uitbreiding van opvoedingsondersteunende initiatieven en discussies die daarover gevoerd
werden, vonden ook gehoor bij de overheid en vormden een aansporing om de regelgeving voor dit
domein bij te sturen. Het decreet van 2001 ‘houdende de inrichting van activiteiten inzake
opvoedingsondersteuning’ (19/01/2001) omvatte enkel de regelgeving van eenmalige
voorlichtingactiviteiten en van opleidings‐, vormings‐ of trainingsreeksen van minimum 3
samenkomsten. Het richtte zich m.a.w. uitsluitend tot het groepsgewijs aanbod, dat in de praktijk
vooral uit eenmalige bijeenkomsten bleek te bestaan. Andere opvoedingsondersteunende
activiteiten en werkvormen bleven onderhevig aan de regelgeving van andere beleidsdomeinen of
sectoren (Nys, 2009b).
Het decreet van 2007 (13/07/2007, B.S. VIII.2007) vertrekt van de notie ‘organisatie’ van
opvoedingsondersteuning, wat zich in 4 kernen of prioriteitsgebieden vertaalt: 1) de organisatie van
opvoedingsondersteuning op verschillende niveaus (lokaal en bovenlokaal), 2) verschillende
activiteiten en werkvormen (o.a. vanuit opvoedingswinkels in centrumsteden, initiatieven zoals in
het decreet van 2001 omschreven), afgestemd op lokale behoeften en kenmerken, 3)
gecoördineerde, systematische en kwantitatieve gegevensverzameling en 4) aandacht voor kwaliteit.
Dit decreet kent aan de verschillende geledingen of lokale (gemeenten) en bovenlokale ( bv. het
Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning, Provinciale Steunpunten
Opvoedingsondersteuning) actoren de opdracht toe om de aandacht voor opvoedingsondersteuning
vast te houden, hetzij in de vorm van concrete opvoedingsondersteunende initiatieven, hetzij in de
vorm van een overleg, gegevensverzameling, rapportering e.a. Dit sluit o.i. heel sterk aan bij de op
mesoniveau omschreven kwaliteitszorg, in het bijzonder bij het criterium ‘het opnemen van
maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Concreet vertaalt dit zich in het inventariseren en aan de
overheid signaleren van maatschappelijke knelpunten en noden m.b.t. (gezins)opvoeding en in het
organiseren van studiedagen, onderzoek enz. Het decreet legt deze taken of opdrachten vooral bij de
opvoedingswinkels en de bovenlokale ondersteuningsstructuren (EXPOO, Provinciale Steunpunten
Opvoedingsondersteuning, Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning). Op lokaal vlak ligt de
klemtoon veeleer op de ontwikkeling van opvoedingsondersteunende acties of een
opvoedingsondersteunende aanbod (cf. informatieverstrekking en sensibilisatie rond opvoeden van
kinderen en de vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen) en het
meewerken aan de afstemming daarvan op bovenlokaal niveau.
In de volgende punten gaan we dieper in op de mate waarin deze kwaliteitscriteria op gemeentelijk
niveau terug te vinden zijn. Bij elk van deze onderdelen geven we ook aan in welke mate deze
criteria ook in het decreet voorop gesteld worden.
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6 Opvoedingsondersteuning als beleidsthema op gemeentelijk
niveau
6.1 Opvoedingsondersteuning in het Lokaal Sociaal Beleidsplan en in
gemeentelijke overlegorganen
Zoals eerder vermeld (supra, 3.2.1), beoogden we aan de hand van een documentanalyse van de
Lokale Sociale Beleidsplannen zicht te krijgen op het voorkomen van opvoedingsondersteuning in
deze meerjarenplannen. Bij de respondenten van de vragenlijst werd niet alleen gepeild naar het
voorkomen van opvoedingsondersteuning in het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB), er werd ook
gepeild naar de het voorkomen daarvan in andere gemeentelijke overlegorganen.
6.1.1 Vermelding en uitwerking van opvoedingsondersteuning in het LSB-plan?
De documentanalyse wijst uit dat 194 gemeenten opvoedingsondersteuning niet als een thema in
hun lokaal sociaal beleidsplan opnemen. Dit staat voor 63,8% van de 304 beschikbare
beleidsplannen. 91 of 29, 5% van de 304 gemeenten die een lokaal sociaal beleidsplan indienden,
nemen het thema opvoedingsondersteuning wel in dat plan op en concretiseren en/of vertalen één
of meerdere ‘plannen inzake opvoedingsondersteuning’ in een of meerdere te ondernemen actie(s).
Dit percentage ligt in de lijn van ander onderzoek: Sannen (2009) vond een percentage van 27%, dat
staat voor 80 van de 298 gemeenten van wie destijds een lokaal sociaal beleidsplan beschikbaar was.
Daarnaast zijn er 19 (of 6,2% van de 304 gemeenten) die opvoedingsondersteuning wel vermelden,
maar dat verder niet concretiseren en/of er geen acties aan verbinden. De vermelding gaat m.a.w.
niet verder dan de formulering van een ‘algemeen plan’ (bv. ‘Realisatie van een laagdrempelige
opvoedingsondersteuning’, ‘enkele mogelijke denkpistes kunnen verder onderzocht worden:
opvoedingsondersteuning’).
6.1.2 De opmars van opvoedingsondersteuning in beleidsplannen en overlegorganen (?)
Uit de vragenlijstanalyse blijkt dat nagenoeg alle respondenten op de hoogte zijn van het bestaan van
een Lokaal Sociaal Beleidsplan. Slechts twee respondenten rapporteren dat er in hun gemeente geen
LSB is, hoewel dat er wel degelijk is.
Volgens de respondentengroep van de vragenlijstmethode heeft ongeveer de helft van de
gemeenten het thema opvoedingsondersteuning in hun LSB opgenomen en 40,4% niet (zie Tabel 9).
Slechts een minderheid (15/188) geeft te kennen dat ze hierop geen zicht hebben.
Tabel 9: Antwoord op de vraag ‘Maakt het thema opvoeden/opvoedingsondersteuning deel uit van het lokaal sociaal
beleidsplan (2008‐2014) van uw gemeente?’

ja
neen
weet ik niet
geen info
Totaal

Aantal
93
76
15
4
188

Procent
49,5
40,4
8,0
2,1
100,0

Het aantal respondenten dat rapporteert dat het thema opvoedingsondersteuning deel uitmaakt van
het LSB, is beduidend hoger dan wat we uit de beleidsplananalyse afleiden (supra, 6.1.1). 20,7% van
de respondenten meent dat opvoedingsondersteuning aan bod komt in het LSB‐plan, terwijl dit op
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basis van onze documentanalyse niet het geval is (zie Bijlage 11). Daarnaast zegt 6% van de
respondenten dat opvoedingsondersteuning niet opgenomen werd in het LSB‐plan, terwijl dit
volgens onze analyse wel degelijk het geval is. We zien hiervoor verschillende verklaringen.
Een eerste verklaring betreft de mogelijke begripsonduidelijkheid. In het verleden werd meermaals
verwezen naar opvoedingsondersteuning als een containerbegrip (o.a. in Vandemeulebroecke & De
Munter, 2004). Dit brengt ons bij een mogelijke overschatting waarbij ook aanverwante thema’s (bv.
vrijetijdsaanbod voor jongeren, uitbreiding van kinderopvangcapaciteit) als
opvoedingsondersteuning beschouwd worden. Laat duidelijk zijn dat er vaak heel wat overlappingen
tussen de verschillende domeinen zijn en dat die samenhang ook veelal aangewezen is om in een
geïntegreerd gezinsbeleid te kunnen voorzien. Bij de afbakening van het thema
opvoedingsondersteuning in de LSB‐plananalyse was echter de mate waarin ouders ondersteund
werden bij hun vragen, bekommernissen enz. inzake de opvoeding van de kinderen bepalend om
effectief over opvoedingsondersteuning te kunnen spreken.
Het verschil in beoordeling kan ook verklaard worden vanuit de evolutie die zich in de periode
tussen de opmaak van de LSB‐plannen 2008‐2014 en het bevragingsmoment heeft voorgedaan.
Verschillende gemeenten gaven immers te kennen dat zij aan een herziening van het LSB‐plan
werken. Gelet op het feit dat ondertussen ook de uitvoeringsbesluiten van het decreet
opvoedingsondersteuning verschenen zijn, is het niet vreemd dat bij een herziening meer gemeenten
dit thema opnemen. Daarnaast wordt, zij het uitzonderlijk, ook gerapporteerd dat
opvoedingsondersteuning vroeger wel deel uitmaakte van het LSB‐plan, maar nu niet meer. De
regelgeving garandeert m.a.w. niet automatisch het behoud van dit thema.
Dat het thema opvoedingsondersteuning op gemeentelijk niveau wel degelijk aan een opmars bezig
is, blijkt ook uit het feit dat dit thema in het merendeel van de bevraagde gemeenten op de agenda
van een overleg‐ of beslissingsorgaan heeft gestaan. Volgens 71,8% van de respondenten is dat het
geval (zie Tabel 10). Voor 19,1% van de gemeenten was dat niet het geval.
Tabel 10: Antwoord op de vraag ‘Werd het thema opvoeden en/of opvoedingsondersteuning in de periode 2007‐2010 op
gemeentelijk niveau (bv. gemeenteraad, welzijnsraad, lokaal overleg opvoedingsondersteuning of ander gemeentelijk
overlegorgaan) opgenomen?’

ja
neen
weet ik niet
geen info
Totaal

Aantal
135
36
13
4
188

Procent
71,8
19,1
6,9
2,1
100,0

Vooral ‘andere prioritaire’ thema’s blijken opvoedingsondersteuning van de agenda te verdrukken.
De helft van de 36 respondenten rapporteert dit voor hun gemeente als een reden voor het niet
opnemen van dit thema (zie Tabel 11). Het betreft een brede waaier aan beleidsthema’s die van de
gemeenten prioritaire aandacht vragen: huisvesting en woonbeleid (5), senioren en
vergrijzingproblematiek (4), kinderopvang (4). Andere prioritaire thema’s die door 1 tot 3
respondenten vermeld worden zijn: de uitbouw van de sociale dienstverlening (bv. digitaal sociaal
huis, communicatie, website), onderwijs, tewerkstelling, thuiszorg, taalproblematiek,
gehandicaptenzorg, patrimonium, wegen en fietspaden en milieu.
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Al dan niet in combinatie met andere prioritaire thema’s, zien 13 respondenten het ontbreken van
middelen als een reden en 11 het ontbreken van knowhow en expertise. De overige redenen worden
door 6 of minder respondenten opgegeven. De door de respondenten zelf te omschrijven ‘andere
reden(en)’ hebben vooral betrekking op de ‘eigenheid’ van de gemeente. Ze verwijzen daarbij naar
het feit dat ze slechts een kleine gemeente zijn met al dan niet een (te beperkt) personeelsbestand,
het gebrek aan samenwerking en verschillende prioriteitenstelling tussen de verschillende bevoegde
schepenen (soms tot 3 schepenen), het gebrek aan cijfermateriaal. Volgens anderen wordt
opvoedingsondersteuning op gemeentelijk niveau niet (‘uitdrukkelijk’) opgenomen omdat
verschillende lokale actoren reeds een (hulpverlenend) aanbod hebben én over voldoende expertise
beschikken.
Tabel 11: Antwoord op de vraag ‘Hoe komt het dat het thema opvoeden en/of opvoedingsondersteuning niet in uw
gemeente opgenomen wordt?’ (n=36)

Reden
andere prioritaire thema’s vragen onze aandacht
geen middelen om concrete acties te ondernemen
onvoldoende knowhow / expertise voorhanden om dit thema op te nemen
niet overtuigd van zinvolheid om dit thema te agenderen
er is ons geen behoefte bekend
het ondersteunen van ouders in de opvoeding is geen gemeentelijke aangelegenheid
dit zou getuigen van een te grote inmenging in de privésfeer
andere reden(en)
weet ik niet

Aantal
18
13
11
6
5
5
2
6
6

De verwijzing naar de (te) kleine omvang van de gemeente als reden voor het niet opnemen van het
thema opvoedingsondersteuning in een gemeentelijk overlegorgaan, komt ook tot uiting in de
tendens dat kleine gemeenten (<10.000 inwoners) minder frequent het thema
opvoedingsondersteuning opnemen in een gemeentelijk overlegorgaan (65%). Het betreft evenwel
geen significant verschil t.a.v. de middelgrote en grote gemeenten (respectievelijk 70,6% en 83,1%).
Ook inzake de verstedelijkingsgraad is er een tendens (geen significant verschil) dat naarmate de
verstedelijking toeneemt, de frequentie van agendering toeneemt (74,5% voor landelijke
gemeenten, 85,7% voor structuurondersteunende steden en 100% voor centrum‐ en grootsteden).
Voor het geografisch gemeentekenmerk ‘de provincie’ doet zich wel een significant verschil voor
(Bijlage 12): in de provincies Antwerpen en Limburg wordt het thema opvoedingsondersteuning
significant frequenter opgenomen (respectievelijk 87,3% en 88%), dan in de andere provincies (West‐
Vlaanderen 56,3%, Oost‐Vlaanderen 65% en Vlaams‐Brabant 65,6%). Opmerkelijk daarbij is dat 25%
van de West‐Vlaamse respondenten niet weet of het thema opvoedingsondersteuning de voorbije
periode op gemeentelijk niveau in een overlegorgaan opgenomen werd. Inzake de persoonsgerichte
gemeentekenmerken is er geen significante samenhang te vinden, niet voor het aandeel ‐20 jarigen
en niet voor het aandeel kansarme geboorten in de gemeente. Inzake het aandeel kansarme
geboorten is er wel een tendens dat naarmate dat aandeel groter is, ook meer gerapporteerd wordt
dat het thema geagendeerd werd.
In de volgende punten, waarin we meer diepgaand inzoomen op de thematiek
opvoedingsondersteuning in de LSB‐plannen, vertrekken we van de bevindingen van de
documentanalyse. De documentanalyse laat niet alleen een diepgaande en kwalitatieve analyse toe,
het geeft ‐gelet op het groot aantal beschikbare plannen (cf. 98,70% van de Vlaamse gemeenten) ‐
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ook een ‘totaaloverzicht’. Concreet vertrekken we daarbij van de 91 gemeenten die
opvoedingsondersteuning ‘uitgesproken’ als thema opnemen (cf. supra: meer dan een algemeen,
niet geconcretiseerd plan). Deze gemeenten verwijzen naar verschillende deelaspecten van
opvoedingsondersteuning. Aangezien de vragenlijstmethode peilt naar de ‘actuele situatie’ inzake
opvoedingsondersteuning op gemeentelijk vlak, vullen we de bevindingen van de LSB‐analyse aan
met deze van de vragenlijstmethode.

6.2 Beleidsmaatregelen, gedragen door een visie (?)
6.2.1 Een beperkt aantal gemeenten zijn de regelgeving voor
Het aantal gemeenten dat in hun LSB uitdrukkelijk verwijst naar het decreet
opvoedingsondersteuning is vrij beperkt (11/91). Gelet op de timing van het indienen van het lokaal
sociaal beleidsplan en de goedkeuring van dit decreet is dit niet vreemd. Vanuit die optiek kunnen
deze gemeenten als proactief gekarakteriseerd worden. Deze gemeenten verwijzen naar de opdracht
die het decreet (in de toekomst) aan de gemeenten toekent, zien in het decreet een bevestiging voor
wat zij inzake opvoedingsondersteuning gerealiseerd hebben of zien het decreet als een aanzet om
(nieuwe) initiatieven te nemen.
6.2.2 Het expliciteren van een visie op opvoedingsondersteuning in het Lokaal Sociaal
Beleidsplan: geen evidente opdracht
Tien gemeenten expliciteren hun visie op opvoeden, gezinnen, opvoedingsondersteuning en/of de
samenleving en het te voeren gezinsbeleid (bv. belang van een gezinsvriendelijk beleid en van een
geïntegreerd gezinsbeleid). Deze gemeenten geven daarmee ook een invulling aan de factor
‘doelstellingen’ die in het kwaliteitskader ‘apart’ vermeld staat (zie Schema 2). Eén van deze 10
gemeenten verwoordt daarenboven uitdrukkelijk de intentie om een visie of conceptueel kader
inzake opvoedingsondersteuning te ontwikkelen.
Er zijn 24 gemeenten die in hun beleidsplan stil staan bij (mogelijke) verklaringen voor de behoefte
van ouders aan opvoedingsondersteuning. Daarbij wordt verwezen naar maatschappelijke evoluties
zoals de afname van sociale netwerken, de toegenomen complexiteit van de samenleving (bv.
veelheid aan levensstijlen‐ en waardenpatronen, de toename van de invloed van de media en/of van
de verwachtingen van de omgeving), het gezinsfunctioneren (bv . combinatie gezin‐arbeid) en de
opvoeding (bv. verschillende gezinsvormen, verdwijnen van het klassieke opvoedingsmodel). In deze
groep van 24 gemeenten, verwijzen er 13 expliciet naar de ‘signalen’ van diensten of voorzieningen
uit de gemeenten (bv. scholen, de sociale dienst van het OCMW, kinderopvangvoorzieningen) die
verwijzen naar een toename van opvoedingsvragen en/of ‐problemen. Van deze 24 gemeenten
plannen 9 gemeenten in de toekomst een analyse van de behoefte aan opvoedingsondersteuning
(bv. vormingsbehoefte of behoefte aan ouderpraatgroep bij specifieke doelgroepen) te doen. Ze
voorzien daarbij opvoeders, de schoolnetten en/of kinderopvangvoorzieningen (al dan niet via het
LOK) te bevragen.
In de visieomschrijvingen wordt opvoeden onder meer gezien als een recht van kinderen, waarvoor
ouders de eerste verantwoordelijken zijn en/of iets dat maatschappelijk belangrijk is. Aansluitend bij
dat laatste verwijst één gemeente naar het gezin, dat in alle vormen en diversiteit, een hoeksteen
van de maatschappij is.
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Waar de visie op opvoedingsondersteuning van de ene gemeente vertaald wordt in één van de
gangbare definities (bv. Vandemeulebroecke, 1999), operationaliseren andere gemeenten hun visie
in termen van één of meerdere voorwaarden: (1) ‘vroegtijdig’,(2) ‘laagdrempelig en toegankelijk’, (3)
‘aansluiten bij de vragen van ouders’, (4) ‘de eigen mogelijkheden van de ouders versterken’, (5) ‘in
samenwerking met gezinnen’ en (6) ‘niet culpabiliserend’ en/of ‘gericht op
opvoedingsvaardigheden’. Verschillende van deze voorwaarden (3 t.e.m. 6) sluiten aan bij het
empowermentgedachtengoed zoals dat in het kwaliteitskader beschreven staat (zie Schema 2). De
voorwaarde ‘laagdrempelig en toegankelijk’ verwijst naar het criterium ‘toegankelijkheidsbeleid’ dat
deel uitmaakt van de kwaliteitsfactor ‘doelgroepen’ (zie ook verder).
6.2.3 Het Vlaams overheidsbeleid: gedragen door een positieve en empowerende
benadering van ouders (?)
Aan al de respondenten van de vragenlijstmethode (188) werden een aantal stellingen voorgelegd
waarmee ze de beleidskeuzes en visie op ouders en opvoedingsondersteuning van de Vlaamse
overheid konden beoordelen. Ondanks het feit dat behoorlijk wat respondenten hierover geen
uitspraak doen (56 tot 94 respondenten), komt er toch een bepaald patroon aan de oppervlakte. Het
merendeel van de respondenten die een uitspraak doen, beoordeelt dat de Vlaamse overheid er
eerder wel of zelfs in grote mate in slaagt om ouders op een empowerende manier te benaderen.
We zien dit enerzijds in de bevestiging dat de Vlaamse overheid initiatieven stimuleert die de kracht
van ouders verrijken en versterken en voldoende ruimte creëert voor de eigen opvattingen van de
ouders en anderzijds in het (geheel of gedeeltelijk) ontkrachten van de stelling dat de Vlaamse
overheid de ouders te veel wil voorschrijven hoe ze moeten opvoeden en van de stelling dat ze de
ouders te veel wil betuttelen.
Tabel 12: Beoordeling van de houding van de Vlaamse overheid tegenover ouders (n=188)

De Vlaamse overheid ...

creëert voldoende ruimte voor de eigen opvattingen van
ouders
wil ouders te veel betuttelen
stimuleert initiatieven die de kracht van ouders verrijken
en versterken
wil ouders te veel voorschrijven hoe ze moeten opvoeden

in grote
mate tot
eerder
wel
72

eerder
niet tot
helemaal
niet
22

weet het
niet

geen info

92

2

20
104

100
20

66
62

2
2

17

115

54

2

6.3 Het opvoedingsondersteunend aanbod
Uit voorgaand onderzoek (Vandemeulebroecke & De Munter, 2004: 128) bleek reeds dat Vlaanderen
beschikt over ‘een vrij goed uitgebouwd aanbod van algemene opvoedingsvoorlichting dat zich richt
tot ‘alle’ ouders.’ Andere opvoedingsondersteunende activiteiten bleken veel minder sterk
uitgebouwd te zijn en ook veel minder ondersteund te worden vanuit het beleid. Meer concreet
stelden de onderzoekers voor 4 domeinen een inhaalbeweging voorop: (1) aanspreekpunten en
netwerken voor onthaal en oriëntering van ouders met opvoedingsvragen, (2) aanbod van training in
opvoedingsvaardigheden én reflectie over opvoeding, (3) ondersteuningsaanbod voor ouders met
kinderen vanaf schoolleeftijd en (4) pilootprojecten voor bepaalde doelgroepen.
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6.3.1 Informatieverstrekking blijft toonaangevend
Aan de hand van de vragenlijstmethode gingen we na in hoeverre de verscheidenheid aan mogelijke
opvoedingsondersteunende activiteiten momenteel lokaal en/of bovenlokaal aanwezig zijn. Ook
onze bevraging bevestigt de voorgaande tendens (zie Tabel 13): informatieverstrekkende initiatieven
zijn het meest frequent aanwezig. Het betreft zowel een aanbod aan thema‐avonden (114/188) als
andere initiatieven die informatie ter beschikking stellen of voorlichting geven (108/188). Bovendien
zijn dit ook de activiteiten die, wanneer nog niet gerealiseerd, het meest frequent in de planning
voorzien zijn (elk 39 keer). In de toekomst is m.a.w. voor deze activiteiten ook een verdere
verspreiding of toename te verwachten, tot om en bij de 80% van de bevraagde gemeenten.
Tabel 13: Opvoedingsondersteunend aanbod (n=188)

Omschrijving aanbod
ontmoetingsplaatsen voor ouders
informatie en voorlichting
adviesverstrekking
thema‐avonden
vaardigheden oefenen, trainen
sensibilisering over opvoeding
0 ‐ 3 jaar aanbod
>3 ‐ <12 jaar aanbod
12 jaar en ouder
consultatieruimte
telefoonpermanentie
online‐aanbod

geen
doelstelling
55
14
29
14
75
35
33
26
44
73
94
90

in planning
opgenomen
37
39
33
39
22
32
28
29
35
11
10
16

gerealiseerd
52
108
99
114
38
87
87
94
64
70
51
44

weet het
niet
39
22
20
15
47
28
36
33
43
26
26
29

geen info
5
5
7
6
6
6
4
6
2
8
7
9

De top 5 van het meest frequent gerealiseerde aanbod aanvullend, brengt ons bij initiatieven die
advies verstrekken (99/188), initiatieven voor ouders tussen 3 en 12 jaar (94/188), initiatieven voor
ouders van 0 tot 3 jaar en initiatieven die ouders sensibiliseren over opvoedingsthema’s (87/188). Dit
betekent dat het aanbod voor ouders met kinderen in de schoolleeftijd , in vergelijking met de
algemene bevindingen van 2004 (Vandemeulebroecke & De Munter, 2004), aan een opmars bezig is,
zij het dat die zich vooral voordoet in categorie ‘ouders met lagere schoolkinderen’ (kinderen tussen
3 en 12 jaar).
Verder inzoomend op de 2 opdrachten die volgens het decreet op lokaal niveau gerealiseerd moeten
worden, de informatie‐ en sensibiliseringsopdracht, beschreven we reeds de sterk aanwezige
informatiepeiler die zowel tot uitdrukking komt in het gerealiseerde aanbod als in het voorziene
maar nog uit te werken aanbod. Ook de sensibiliseringsopdracht wordt behoorlijk, zij het door iets
minder dan de helft van de gemeenten in de respondentgroep, opgenomen. Gemeenten waarin
informatieverstrekkende activiteiten niet aanwezig zijn en ook niet in de planning voorzien zijn (14),
verwijzen vooral naar het gebrek aan beschikbare expertise (11 respondenten) en/of gebrek aan
financiële middelen (10 respondenten) om dat te realiseren. Zes respondenten stellen dat er in hun
gemeente geen behoefte is aan een dergelijk activiteitenaanbod en 3 respondenten geven te kennen
dat dit niet tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid hoort.
De groep gemeenten die de sensibiliseringsopdracht niet als een doel voorop stellen (35), schrijven
dit vooral aan financiële beperkingen toe (21 respondenten). Het gebrek aan expertise komt op de
tweede plaats (12 respondenten), gevolgd door het oordeel dat het opnemen van deze activiteit niet
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tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid hoort (5), dat er in de gemeente geen behoefte aan is (4)
en dat er in de naburige gemeenten voldoende initiatieven van die aard zijn (3).
De eerder ‘aanbevolen’ uitbreiding van het trainings‐ en reflectieaanbod (zie Vandemeulebroecke &
De Munter, 2004) zien we op basis van deze bevraging niet meteen wijd verspreid gerealiseerd. Het
trainingsaanbod is niet alleen het minst frequent aanwezig (38/188), slechts een beperkt aantal
gemeenten heeft de realisatie van dit aanbod in de planning voorzien (22/188). We zien deze trend
ook weerspiegeld in het groot aantal gemeenten die deze activiteit niet als doelstelling opnemen
(75/188). Gelet op het feit dat vaardigheidstrainingen niet alleen van ouders, maar ook van de
initiatiefnemers een ‘langer’ durend engagementen grotere investering vragen, is dit geen
verrassende vaststelling. Daarnaast kunnen ook inhoudelijke en methodische karakteristieken van dit
aanbod de uitbreiding verhinderen (bv. gericht op gezinnen met kinderen met specifieke
problemen). Volledigheidshalve geven we ook mee dat het decreet het als een opdracht van de
opvoedingswinkels ziet om ‘voorlichtings‐, opleidings‐, vormings‐ of trainingsactiviteiten binnen het
bereik van opvoedingsverantwoordelijken te brengen’ (Hoofdstuk III, Art.6). Wetende dat deze
beperkt in aantal zijn, ligt een ruime verspreiding op lokaal vlak niet binnen de verwachtingen. Dit
brengt ons bij de financiële kostenplaat die niet alleen t.a.v. trainingsactiviteiten een hindernis
vormt, maar ook t.a.v. vormingsavonden of andere initiatieven. Het decreet voorziet weliswaar
ruimte voor de subsidiëring van vormings‐ en trainingsactiviteiten, maar die blijkt, zo signaleren ons
verschillende respondenten, ontoereikend te zijn.
Voornamelijk een gebrek aan financiële middelen zal uiteindelijk de werking rond
opvoedingsondersteuning belemmeren. De subsidie voor de organisatie van vormingsmomenten of
thema‐avonden is net te weinig. De meeste sprekers vragen 200 euro voor één avond. Mocht de
subsidie de kost van de spreker volledig dekken, dan kan er meer georganiseerd worden. Dan hoeft
een bestuur enkel voor uitnodigingen, bekendmaking en locatie te zorgen en dat ligt binnen de
mogelijkheden.

De evolutie die zich inzake het aanbieden van ‘reflectiemogelijkheden’ voordoet is veel minder
scherp in kaart te brengen. Reflectiemomenten kunnen zich immers bij verschillende
opvoedingsondersteunende activiteiten voordoen. Aansluitend bij een informatie of thema‐avond
kan er een discussie of reflectieronde voorzien zijn, het kan deel uitmaken van een
vaardigheidstraining, ook binnen een ontmoetingsplaats kan dit aan de orde zijn. Wat de laatste
‘aanbiedingsvorm’ betreft, valt in de toekomst een inhaalbeweging te verwachten. De
ontmoetingsplaatsen voor ouders nemen in de rangorde van ‘geplande initiatieven’ immers de derde
plaats in (37/188). De top 5 van voorziene initiatieven wordt verder aangevuld met initiatieven voor
ouders met kinderen van 12 jaar en ouder (35/188) en adviesverstrekkende initiatieven (33/188).
Verder inzoomend op het leeftijdsgebonden aanbod, hadden we een grotere uitgesproken
aanwezigheid verwacht van initiatieven voor ouders met kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Het
jaarverslag van Kind & Gezin (2010) leert ons immers dat er in 2009 342 consultatiebureaus waren en
dat het doelbereik van de bezoeken in de kraamkliniek, de gezinsbezoeken (minstens 1 huisbezoek in
de neonatale periode) en de consulten (minstens 1 consult in de neonatale periode) vrij hoog is.
Uitgedrukt in percentages betreft het respectievelijk 91,9%, 97,3% en 88,3%. Het is niet alleen
opmerkelijk dat het aanbod voor ouders met 0 tot 3‐jarigen niet hoger in de rangorde van
‘gerealiseerd aanbod’ staat, ook het feit dat 36 van de 188 respondenten (19,1%) niet weet of er een
dergelijk aanbod is, is opmerkelijk te noemen. Een voor het werkveld ‘evidente en algemeen
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gekende’ partner, blijkt dat m.a.w. niet altijd op breder gemeentelijk vlak te zijn (cf.
vertegenwoordiging van gemeentelijke ambtenaren en schepenen in de respondentengroep).
De beperkte aanwezigheid van een telefonische en online ondersteuningsvormen (respectievelijk
51/188 en 44/188) is te verklaren vanuit het feit dat het decreet deze opdrachten toekent aan
EXPOO die dat in samenwerking met de opvoedingswinkels en/of andere relevante partners moet
waarmaken (Hoofdstuk VII, Art. 14). De respondenten van de gemeenten waar dit aanbod aanwezig
is, verwijzen vooral naar de opvoedingswinkel of opvoedingspunten in de gemeente en/of in de regio
als aanbieders. Uitzonderlijk wordt op lokaal niveau verwezen naar het sociaal huis, het OCMW, het
CKO, de school of het JAC. Aanbieders op bovenlokaal niveau zijn de Opvoedingswinkels van de
naburige gemeenten, de Opvoedingstelefoon, Kind en Gezin, het CAW, Groeimee.be en EXPOO. De
beperkte verwijzing naar reeds langer bestaande bovenlokale aanbieders van
opvoedingsondersteuning laat ons vermoeden dat het hen op lokaal vlak vooralsnog aan een wijd
verspreide (naam)bekendheid ontbreekt.
6.3.2 Een aanbod: gekleurd door lokale en bovenlokale initiatieven en
samenwerkingsverbanden
Volgens iets meer dan de helft van de respondenten (107/188 of 56,9%) staan verschillende lokale
actoren in voor het opvoedingsondersteunend aanbod in de gemeente. In 55 van de 188 gemeenten
(29,3%) is er, al dan niet naast het door lokale actoren geïnitieerde aanbod, ook een aanbod dat
vanuit de provincie of het arrondissement in de gemeenten wordt aangeboden. In 48 gemeenten
(25,5%) wordt het aanbod (ook) gerealiseerd in samenwerking met de naburige gemeenten. In de
praktijk blijkt het bovenlokaal aangestuurde of beschikbare aanbod vooral te bestaan uit
informatieverstrekkende (41 meldingen) en adviesverstrekkende (37) initiatieven. Thema‐avonden
(34) vullen deze top 3 aan.
De samenwerking of de realisatie van een gemeenschappelijk aanbod verloopt niet altijd vlot (zie ook
verder, 6.6.7). Opvoedingsondersteunende diensten en voorziening kunnen hun ‘eigen’ werking al
zodanig uitgebouwd hebben, dat dit een hindernis vormt voor het ontwikkelen van een
gemeenschappelijk aanbod. Een respondent getuigt daarover als volgt: ‘Er bestonden al veel
diensten, elk met eigen logo, en nu 1 gemeenschappelijk. De diensten stappen daar zelf niet zo snel
vanaf.’
6.3.3 Vraag naar uitbreiding en differentiëring van het bestaande aanbod(?)
Over de brede waaier aan gerealiseerde activiteiten heen, stellen we vast dat het aanbod
overwegend als ‘voldoende’ wordt beschouwd. Dit neemt niet weg dat voor verschillende
activiteiten tot 1/3 of meer van de respondenten het gerealiseerde aanbod onvoldoende vindt. Dit
geldt voor initiatieven voor ouders met kinderen van 12 jaar en ouder (29/64), initiatieven die ouders
sensibiliseren over opvoedingsthema’s (32/87), initiatieven voor ouders met 0 tot 3 jarige kinderen
(31/87) en initiatieven waar ouders hun vaardigheden oefenen, trainen (13/38). Voor de andere
activiteiten, beoordeelt telkens minder dan 1/3 van de respondenten het gerealiseerde aanbod als
onvoldoende.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is er weliswaar een grote diversiteit aan
opvoedingsondersteunende initiatieven aanwezig, maar dat gerealiseerde aanbod wordt over heel
de lijn als onvoldoende beschouwd.
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De opgemerkte tekortkomingen in het aanbod wijst ons op een gebrek aan afstemming op de lokale
behoeften en kenmerken. Deze respondenten zijn er immers van overtuigd dat een uitbreiding van
het activiteitenaanbod wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Dit wordt ook meermaals spontaan als
‘verbeterpunt’ gerapporteerd.
Ik meen dat middelen moeten worden vrijgemaakt om het mogelijk te maken dat ouders met
vergelijkbare opvoedingsvragen elkaar kunnen ontmoeten om zo hun eigen mogelijkheden te
vergroten met de ervaring van andere ouders.
Er is geen aanbod voor ouders met kinderen van 12 jaar en ouder en ik dat is een tekort. Er is vooral
een gebrek aan tijd om alles te realiseren.
Op lokaal vlak is er een hiaat naar de tieners. Bij problemen bij kinderen moet men eerst via de school
het CLB bereiken.
Wij vinden het niet begrijpelijk dat er in onze regio waar geen centrumgemeente is, geen enkel
aanbod wordt gedaan op het gebied van opvoedingsondersteuning dat ook maar enigszins de
vergelijking kan aangaan met de centrumgemeenten. In mijn ogen is het uitbouwen van een degelijk
aanbod hier zelfs meer nodig dan in verstedelijkt gebied waar sowieso al een grote aanbod is aan
welzijnsorganisaties die deels een opvoedingsondersteunende taak kunnen opnemen en
opvoedingsondersteunend advies kunnen geven.
Het decreet heeft een lokale focus, maar dienstverlening is vaak regionaal, provinciaal of Vlaams
georganiseerd, waardoor je lokaal niet zoveel hefbomen hebt om initiatief te nemen. Op het vlak van
aanbod heb je weinig mogelijkheden. Het decreet creëert verwachtingen die je lokaal niet altijd waar
kunt maken.
Er is te weinig afstemming tussen enerzijds de verwachtingen van het decreet en anderzijds de
organisatie van het aanbod waar je lokaal niet veel impact op hebt
De ervaring leert dat alle ouders nood hebben aan meer ondersteuning. Voor sterke ouders is dit
gemakkelijker te realiseren, dan voor kansengroepen. Bij deze laatste is heel wat personeelsinzet
nodig ... en is de ondersteuningsvraag veel complexer. De vrees is dan ook dat eliteprojecten model
zullen staan voor 'opvoedingsondersteuning' terwijl de grootste noden in kwetsbare gezinnen niet
worden ingelost met een 'loketfunctie'.

Het laatst vermelde citaat brengt ons bij twee bijzondere aspecten van het
opvoedingsondersteunend aanbod: het bereiken van specifieke doelgroepen, in het bijzonder van
kwetsbare gezinnen, en de loketfunctie. Uit voorgaand onderzoek (Nys, 2009b) bleek reeds dat de
loketfunctie tot buiten de centrumsteden haar ingang weet te vinden. In het volgende punt gaan we
na in hoeverre de loketfunctie zich effectief op ‘grotere’ schaal heeft genesteld. Op het
doelgroepenbeleid gaan we in het daarna volgende punt (6.4) dieper in.
6.3.4 Een centrale loketfunctie, ook buiten de centrumsteden
De hiervoor vermelde vaststelling dat de loketfunctie verder over Vlaanderen uitdeint, zien we ook in
dit onderzoek bevestigd. In 67 van de 188 respondentengemeenten (35,6%) is er een centraal loket
aanwezig of zal dit in de nabije toekomst opgestart worden. In 114/188 gemeenten (60,6%) is dat
niet het geval. De resterende 7 respondenten weten hier geen antwoord op te geven. Naar
organisatie en locatie betreft het veelal een fysiek toegankelijk loket. Slechts uitzonderlijk blijft dit
centraal loket beperkt tot een telefoonpermanentie of een digitaal contactpunt. In 25 gemeenten
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betreft het een ‘eigen’ opvoedingswinkel, een opvoedingspunt, een opvoedingshuis, een huis van het
kind, dan wel een spreekuur dat in samenwerking met een opvoedingswinkel uit de regio op een
vaste locatie georganiseerd wordt (bv. wekelijks, maandelijks). We zien hier m.a.w. een ‘uitdeining’
van de centrumsteden naar de rand en de meer landelijke gemeenten. In 15 gemeenten is de
loketfunctie ondergebracht in het Sociaal Huis of een ander gemeentelijk loket dat instaat voor
sociale dienstverlening. Andere inbeddingstructuren en locaties zijn: het OCMW (4 meldingen),
kinderopvanggerelateerde voorzieningen (2), een spelotheek (1), een CAW (1), het CKG (1) en de
jeugddienst (1). Dit betekent dat niet alleen een opvoedingswinkel in een naburige gemeente, maar
ook verschillende (andere) gemeentelijke actoren mee instaan voor de realisatie van de loketfunctie.
We zien hier m.a.w. een concrete uitkomst van een lokale en bovenlokale samenwerking. Daarbij is
het belangrijk om op te merken dat verschillende gemeenten kiezen voor meerdere antennepunten,
voor info‐ of opvoedingspunten op locaties of bij diensten en voorzieningen die door ouders reeds
gekend zijn en gebruikt worden. Ze beogen op die manier laagdrempelig en klantvriendelijk te
werken (zie ook Nys, 2009b).
Precies de beperking om een goede toegankelijkheid te realiseren, alsook de benaming van dit loket,
in het bijzonder de term ‘opvoedingswinkel’ waarvan in het decreet sprake (Hoofdstuk III,Art. 6), zijn
vatbaar voor kritiek. Zo getuigt een respondent: ‘We kiezen om dingen te doen met mensen die
geëngageerd zijn. Dit resulteert in een opvoedingshuis in plaats van een opvoedingswinkel, in diverse
outreachende projecten aan huis bij kansengroepen en in 52 uur per week toegankelijk voor
persoonlijk contact.’ De ruime toegankelijkheid van het centrale loket, waarvan in dit citaat sprake, is
evenwel niet algemeen verspreid. Verschillende respondenten meldden ons immers dat een keer per
week (bv. 2u of meer) of 1 of 2 keer per maand vanuit het centrale loket een permanentie voorzien
is. Daarnaast wijst ook een respondent op de te hoge drempel die uitgaat van de inbedding van de
opvoedingswinkel in het OCMW. In de volgende punten gaan we dieper in op het toegankelijkheids‐
en doelgroepenbeleid.

6.4 Doelgroepen
Het kwaliteitskader stelt dat doelgroepen geëxpliciteerd moeten worden. Doelgroepen moeten niet
alleen duidelijk omschreven worden, ook de wijze waarop organisaties deze doelgroepen trachten te
bereiken en het te voeren/ gevoerde toegankelijkheidsbeleid (cf. laagdrempelig) moet daarbij
beschreven worden. Daarenboven moeten extra inspanningen geleverd worden om ook moeilijk
bereikbare groepen (nog niet bereikte doelgroepen) toe te leiden en zodoende te bereiken. Het
decreet opvoedingsondersteuning stipuleert, voor wat de opdracht van de Lokale Coördinatoren
Opvoedingsondersteuning en het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning betreft, geen expliciete
gerichtheid op specifieke doelgroepen. Indirect valt dit wel af te leiden uit de vooropgestelde
‘afstemming en samenwerking’ die aan de basis moet liggen van de te ondernemen acties (Art. 4., 2°
en 3°) en uit het overzicht van de uit te nodigen actoren voor het LOO (Art. 5., o.a. verenigingen waar
armen het woord nemen). De opvoedingswinkels die vanuit de Vlaamse overheid gesubsidieerd
worden, krijgen daarentegen wel een meer uitdrukkelijke aansporing om zich tot specifieke
doelgroepen te richten (Hoofdstuk III, Art. 6., 6°: ‘de opvoedingswinkel maakt gebruik van een
gamma van beproefde methodieken, respecteert daarbij de subsidiariteit, werkt vraaggericht en
multidisciplinair en differentieert zijn aanbod volgens de diverse levensfasen van kinderen en, waar
nodig, voor specifieke doelgroepen.’).
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6.4.1 Doelgroepen in de Lokale Sociale Beleidsplannen: ‘alle’ ouders, maar ook
‘bijzondere’ ouders
Van de 91 gemeenten die opvoedingsondersteuning in hun beleidsplan opnemen geven, verwijst het
merendeel naar een aanbod voor ouders, waarbij ze al dan niet die oudergroep ook specifiek
omschrijven. Dertien gemeenten willen ook in het bijzonder professionelen en/of vrijwilligers die
met ouders/kinderen werken, toegang geven tot een opvoedingsondersteunend aanbod. Naast een
meer algemene omschrijving van deze doelgroep (bv. ‘intermediairen’, ‘werknemers van
verschillende initiatieven’, mensen die beroepsmatig of vrijwillig betrokken/begaan zijn bij/met
kinderen’), wordt ook 7 keer melding gemaakt van een te voorzien opvoedingsondersteunend
aanbod voor medewerkers in de opvang (reguliere kinderopvang en vakantiewerking), 4 keer voor
leerkrachten en 1 keer voor maatschappelijk werkers van het OCMW.
Van al de gemeenten die voor ouders een opvoedingsondersteunend aanbod willen uitwerken of
reeds aanbieden, verwijzen er 44 naar één of meerdere specifieke doelgroepen4, die ze in algemene,
dan wel in meer specifieke termen omschrijven. Deze omschrijvingen zijn in 3 groepen te
categoriseren: (1) ouder‐ en gezinskenmerken, (2) opvoedingssituatie en ‐beleving (3)
kindkenmerken.
Ouder‐ en gezinskenmerken worden het meest frequent aangehaald en binnen deze groep zijn
vooral achtergrondkenmerken richtinggevend voor de prioriteitsbepaling. Zo beogen 24 gemeenten
een aanbod uit te werken of aan te bieden voor kansarme, maatschappelijk (meest) kwetsbare
gezinnen, kansbelemmerden‐ of kansengroepen, sociaal zwakkeren of gezinnen met een zwakke
sociaal economische situatie. Twee gemeenten spreken over gezinnen met financiële problemen (die
al dan niet al een beroep doen op het OCMW) en één gemeente focust op sociaal geïsoleerde
gezinnen. Eén gemeente wil in het bijzonder die gezinnen bereiken die geen gebruik maken van
kinderopvang en 2 gemeenten spreken in meer algemene termen over ‘moeilijk bereikbare ouders’.
Drie gemeenten richten zich uitdrukkelijk tot allochtone gezinnen en 1 gemeente tot illegalen,
vluchtelingen en asielzoekers. Andere prioriteitsbepalende kenmerken zijn voor 4 gemeenten de
gezinssamenstelling (‘eenoudergezinnen’ of ‘alleenstaande moeders’), voor 2 gemeenten de leeftijd
van de moeder/ouder ( ‘jonge ouders’ en ‘tienermoeders’) en voor 1 gemeente het opleidingsniveau
(‘laaggeschoolden’).
Daarnaast zijn er 3 gemeenten die meer algemeen spreken over ‘probleemgezinnen’ of
‘multiproblemgezinnen’. Veelal is bij deze categorisering ook sprake van opvoedingsproblemen, wat
ons bij de groep ‘ opvoedingssituatie en ‐beleving’ brengt, die voor nog 9 andere gemeenten van
toepassing is. Voor 3 van deze 9 gemeenten verdienen ouders met (concrete) opvoedingsvragen
prioriteit en voor 3 gemeenten ouders met een (extra) steun‐ en/of hulpbehoefte. De 3 resterende
gemeenten verwijzen niet naar een ‘vastgestelde’ behoefte, maar stellen het bereiken van gezinnen
met opvoedingsmoeilijkheden of waarbij sprake is van een problematische opvoedingssituatie
voorop.
In de groep kindmerken is vooral de leeftijd een richtinggevende factor: 6 gemeenten werpen ouders
met jonge kinderen (0‐3 jaar) als doelgroep op en 1 gemeente wil in het bijzonder ouders met
schoolgaande kinderen bereiken. Daarnaast is er 1 gemeente die uitdrukkelijk het hele palet van
4

Sannen (2009, p. 16) stelde op basis van haar beleidsplananalyse vast dat bij opvoedingsondersteuning
specifieke doelgroepen weinig tot niet vernoemd werden.
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ouders met 0 tot 18 jarige kinderen wil bereiken. Tot slot zijn er nog 3 gemeenten die problemen bij
de kinderen als insteek voor hun doelgroepbepaling hanteren. Zo verwijst een gemeente naar
kindproblemen in het algemeen, één naar kinderen met verslavingsproblemen en één naar andere
specifieke problematieken zoals autisme, ADHD, type 8 kinderen en kinderen met een
verlieservaring.
6.4.2 Toegankelijkheidsbeleid: laagdrempeligheid als aandachtspunt in het LSB-plan
Aansluitend bij het doelgroepenbeleid, onderschrijft het kwaliteitskader het belang van een
toegankelijkheidsbeleid en het toeleiden van moeilijk bereikbare doelgroepen.
Iets minder dan de helft van de gemeenten die opvoedingsondersteuning in hun beleidsplan
opnemen (41/91) stelt een ‘laagdrempelige’ opvoedingsondersteuning voorop of geeft op zijn minst
een aantal indicatoren die kunnen bijdragen tot die laagdrempeligheid.
Eén van die strategieën betreft het ruim bekend maken van het opvoedingsondersteunend aanbod.
Dertien gemeenten vermelden dit uitdrukkelijk in hun beleidsplan en 5 daarvan (of m.a.w. een
minderheid) ‘beperkt’ zich tot deze strategie. Meer concreet bestaat deze strategie eruit om
informatie te verspreiden over lokale en/of regionale opvoedingsondersteunende initiatieven via
gemeentelijke informatiekanalen (bv. website, gemeentelijk informatieblad, tweejaarlijkse brochure)
en/of andere lokale diensten en voorzieningen (bv. kinderopvang, bibliotheek).
Een andere strategie, die aansluit bij het netwerkmodel, gaat een stap verder en beoogt een verdere
optimalisering van het bestaande aanbod. Een betere samenwerking en/of afstemming tussen de
verschillende diensten en voorzieningen (al dan niet met het oog op een betere doorverwijzing) en
een meer samenhangend en gedifferentieerd aanbod, worden samen 16 keer gerapporteerd. Vier
gemeenten vermelden uitdrukkelijk dat ze ernaar streven om het aanbod van de verschillende
diensten en organisaties (bv. thema‐ of vormingsavonden) ook voor iedereen open te stellen.
Ook het loketmodel wordt door verschillende gemeenten (14) naar voren geschoven om de
toegankelijkheid en laagdrempeligheid te realiseren. Het betreft veelal een nog op te richten of reeds
bestaand centraal aanspreekpunt (al dan niet op een locatie waar ouders al komen en/of waar
zitdagen voor opvoedingsondersteuning georganiseerd worden). Deze gemeenten zien dit aanbod
gerealiseerd in het Sociaal Huis, het Centrum voor Kinderopvang, een opvoedingswinkel of een
spelotheek.
Hoe ouders en in het bijzonder moeilijk bereikbare doelgroepen naar deze initiatieven toegeleid
worden, blijft veelal onbesproken in het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Soms wordt een impliciete dan
wel expliciete rol weggelegd voor het OCMW. In het eerste geval laat de vooropgestelde
samenwerking met of sleutelrol die aan het OCMW wordt toegekend, vermoeden dat in eerste
instantie verwacht wordt dat het OCMW zijn cliënteel naar opvoedingsondersteunende initiatieven
en/of gezondheids‐ en/of onderwijsondersteunende initiatieven zal en kan toeleiden. In het tweede
geval wordt deze ‘opdracht’ ook uitdrukkelijk in het beleidsplan opgenomen. Slechts uitzonderlijk
wordt melding gemaakt van een outreachende strategie of het inschakelen van
ervaringsdeskundigen. Aangezien opvoedingsondersteuning voor heel wat gemeenten ook echt een
‘nieuw’ beleidsthema was (cf. er waren wel al opvoedingsondersteunende initiatieven, maar
gemeenten namen daarin veelal geen ‘centrale en/of actieve’ rol op), verrast dit ons niet.
Bovendien zien we dat het ook vaak voorstellen betreft die nog in een ‘verkennende/optionele’ fase
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zitten waarbij de concrete uitvoeringsmodaliteiten nog niet aan de orde zijn of waarbij die
‘toegewezen’ worden aan de organisatie of voorziening die het opvoedingsondersteunend aanbod in
de praktijk zal uitvoeren. Gelet op het feit dat de bovenlokale ondersteunende structuren (bv.
Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning, Provinciale Steunpunten
Opvoedingsondersteuning), op een paar uitzonderingen na, nog niet operationeel of nog weinig
‘lokaal’ bekend waren bij de opmaak van de beleidsplannen, kon ook vanuit dat bovenlokale niveau
geen wijdverspreide ondersteuning, input of knowhow aangereikt worden.
Ondanks de gesignaleerde beperkingen of drempels om in de voorliggende Lokale Sociale
Beleidsplannen reeds het doelgroepen toegankelijkheidsbeleid te operationaliseren, willen we wijzen
op de mogelijke sterkte die kan uitgaan van welomschreven doelstellingen, doelgroep en
toegankelijkheidsbereik. Het kan er immers toe bijdragen dat, vanuit de lokale sociale
beleidsplanning, verschillende diensten, al dan niet met hun specifieke toeleidingsmogelijkheden
(hun instroom, wervingskanalen enz.), opvoedingsondersteuning voor ‘alle’ ouders toegankelijk
kunnen maken. Deze ‘planning’ kan niet alleen bijdragen tot een grotere bekendheid van de werking
van de verschillende diensten en voorzieningen (gemeentelijk en privé), ze maakt de
‘gemeenschappelijke opdracht’ waar men op lokaal vlak voor staat ook zichtbaarder en bovendien
kan het ertoe bijdragen dat de beschikbare middelen ook op een meer efficiënte manier ingezet
worden (tegenover naast elkaar telkens opnieuw dezelfde expertise en initiatieven te ontwikkelen)
en een meersporenbeleid daadwerkelijk vorm krijgt. In het bijzonder voor landelijke gemeenten,
blijkt het aangewezen te zijn om hierover samenwerkingsverbanden op te zetten. Onderzoek wijst
immers uit dat het aantal contactpunten voor dienstverlening daalt (Devisch e.a., 2009, p.411):
‘Vooral wie vervoersafhankelijk is, ondervindt hiervan de meest negatieve gevolgen. Kesteloot &
Meys (2008) wijzen op mogelijke problemen voor alleenstaande vrouwen zonder inkomen, jongeren,
senioren en gehandicapten.’
6.4.3 Het actuele toegankelijkheidsbeleid: de inzet van een brede waaier aan (vooral
geschreven) bekendmakingskanalen
Het gemeentelijk informatieblad blijkt het bekendmakingskanaal bij uitstek te zijn (Tabel 14). Iets
meer dan 3/4e van de respondenten (143/188) gebruikt dit kanaal om het opvoedingsondersteunend
aanbod bij ouders bekend te maken. Op de tweede plaats staat de gemeentelijke website (126).
Naast de ‘geschreven’ verspreidingskanalen, maken ook meer dan de helft van de gemeenten
(111/188) hun aanbod bekend door ouders ‘persoonlijk’ aan te spreken via sociale sleutelfiguren
zoals maatschappelijk werkers, leerkrachten, ervaringsdeskundigen enz.
Tabel 14: Kanalen voor de bekendmaking van het opvoedingsondersteunend aanbod bij ouders (n=188)

Bekendmakingskanalen
in het gemeentelijk informatieblad
op de website van de gemeente
via sociale sleutelfiguren (bv. maatschappelijk werker, leerkracht,
ervaringsdeskundige enz.) die ouders rechtstreeks aanspreken
op afzonderlijke folders (per dienst, per aanbod enz.)
op een affiche op verschillende locaties in de gemeente
op een gemeenschappelijke folder
in een nieuwsbrief, waarop burgers kunnen intekenen
andere
‐ lokale kranten of tijdschriften

Aantal
143
126
111
98
84
48
21
34
7
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Bekendmakingskanalen
‐ website van de opvoedingswinkel, opvoedingspunten
‐ website van andere diensten
‐ specifieke locaties in de gemeente
o scholen
o dokters, apothekers
o kinderopvang
o drukbezochte plaatsen
‐ e‐mail, directe mailing, persoonlijke brieven
‐ infopanelen en ‐borden
‐ tijdens opvoedingsondersteunend aanbod (bv. oudergroep in de school,
lezingen)
‐ Triple‐P‐magazine
‐ Triple P‐spotje
‐ Gezinsbond
weet het niet

Aantal
6
1
5
2
1
1
5
2
2
1
1
1
8

Naast het eerder vermelde gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website worden ook
nog verschillende andere ‘geschreven’ verspreidingskanalen aangewend: afzonderlijke folders per
dienst en/of aanbod (98), affiches (84), een gemeenschappelijke folder (voor verschillende
activiteiten, van verschillende organisaties of diensten) (48) of een nieuwsbrief (21). De overige
geschreven bronnen, alsook verschillende andere bronnen worden door 7 of minder respondenten
vermeld.
Het is uiteraard positief dat er veelal een brede waaier aan lokale bekendmakingskanalen
aangeboord kunnen worden, zij het dat die verscheidenheid zich vooral binnen de geschreven
informatieverstrekkers voordoet. Gelet op de hindernissen die veelal kansengroepen ervaren bij de
confrontatie met geschreven materiaal, is een belangrijke rol weggelegd voor sociale sleutelfiguren
die ouders uit kansengroepen kunnen aanspreken over het opvoedingsondersteunend aanbod. Zij
bieden veelal mogelijkheden om ‘vindplaatsgericht’ en outreachend te werken (bv. vanuit een
inloopteam, ontmoetingsplaats, buurthuis enz.). Uit het voorgaande overzicht blijkt dat zij reeds in
iets meer dan de helft van de gemeenten (111/188) ingezet worden. Het lijkt ons evenwel
aangewezen dat dit potentieel in de toekomst nog meer benut zou kunnen worden en dat niet alleen
voor kansengroepen, maar ook voor ouders die niet tot een specifieke doel‐ of kansengroep
behoren. Verschillende diensten en voorzieningen van een brede waaier aan sectoren hebben veelal
directe en persoonlijke contacten met ouders (bv. OCMW, Sociaal Huis, onderwijs, opbouwwerk,
inloopteams enz.) en zijn dan ook mogelijks goed geplaatst om die sleutelrol te vervullen.
6.4.4 Uitgesproken aandacht voor kansengroepen in het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning, weerspiegeld in een effectief aanbod?
Uitgezonderd de gemeenten bij wie ‘de toegankelijkheid van het aanbod opvoedingsondersteuning
voor kansengroepen’ nog niet geagendeerd werd in het LOO (9/64), nemen nagenoeg alle
gemeenten met een LOO dit als een aandachts‐ of werkpunt op (50/64). Het merendeel van deze
groep doet dit in grote mate (32), de andere in beperkte mate (18).
Meer concreet worden de volgende kansengroepen aangestipt: kansarme gezinnen (45),
eenoudergezinnen (43), nieuw samengestelde gezinnen (35), allochtone gezinnen (28),
illegalen/vluchtelingen (14), anderstalige (nieuwkomers) (2), woonwagenbewoners (1), gezinnen in
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scheiding (1) en personen met een handicap (1). Volledigheidshalve vermelden we dat 2
respondenten ook intermediairen beschouwen als zijnde deel uitmakend van de kansengroep.
In de gemeentegroep waarvan het LOO nog niet is opgestart, maar het thema
opvoedingsondersteuning wel in een ander overlegorgaan ter sprake wordt gebracht (87
respondenten), was de voorliggende thematiek in 21 gemeenten nog niet aan de orde.
Desalniettemin heeft ook in deze groep het merendeel van de gemeenten het als een aandacht‐
en/of werkpunt opgenomen (64/87), waarbij iets meer dan de helft ‘in beperkte mate’ (35) en iets
minder dan de helft ‘in grote mate’ (29).Ook hier zien we nagenoeg dezelfde rangorde van
kansengroepen terug komen: kansarme gezinnen (57), allochtone gezinnen (36), nieuw
samengestelde gezinnen (34), illegalen/vluchtelingen (20), kinderen met een handicap (1) en een
personen met een mentale beperking (1). Eén respondent geeft geen specifieke omschrijving van de
kansengroep, maar spreekt over ‘groepen waar de grootste nood zich voordoet’. In beide groepen,
gemeenten met én zonder LOO, zijn er telkens 4 respondenten die bij de vraag naar kansengroepen
uitdrukkelijk vermelden dat ze zich tot ‘alle’ ouders/opvoeders, tot ‘iedereen’ richten.
Het opnemen van het thema ‘toegankelijkheid van het aanbod opvoedingsondersteuning voor
kansengroepen’ in het LOO of in een ander overleg, betekent niet noodzakelijk dat ouders die tot
deze groepen behoren, ook bij een voor hen specifiek aanbod terecht kunnen. Volgens 92 van de 188
respondenten is er geen specifiek aanbod. 70 respondenten stellen dat er voor kansengroepen wel
degelijk een specifiek aanbod is. In deze groep wordt het meest frequent verwezen naar een aanbod
in de eigen gemeente (46), vervolgens naar een combinatie van een lokaal en bovenlokaal aanbod
(16) en naar een bovenlokaal aanbod (8) (bv. arrondissementeel, in de buurgemeenten) (Tabel 15).
Opmerkelijk is dat een behoorlijk aantal respondenten (21/188) niet weet of er in de eigen of
naburige gemeente(n) een specifiek aanbod voor kansengroepen is.
Tabel 15: Aanwezigheid van een opvoedingsondersteunend aanbod voor kansengroepen

ja, op lokaal niveau
ja, op bovenlokaal niveau in onze regio
ja, op lokaal en bovenlokaal niveau in onze regio
neen, er is geen specifiek aanbod
ik weet het niet
geen info
Totaal

Aantal
46
8
16
92
21
5
188

Procent
24,5
4,3
8,5
48,9
11,2
2,7
100,0

Het aanbod voor kansengroepen richt zich het meest frequent tot kansarme gezinnen (57). Deze
doelgroep wordt gevolgd door allochtone gezinnen (51), eenoudergezinnen (48), nieuw
samengestelde gezinnen (39) en illegalen en vluchtelingen (28). Daarnaast wordt, zij het telkens
eenmalig, melding gemaakt van gezinnen in scheiding, ouders met een kind met een handicap, Roma
zigeuners en woonwagenbewoners. Drie respondenten stellen bij de omschrijving van de
kansengroepen dat ze ‘geen beperkingen’ opleggen of ‘alle ouders’ daarin willen bereiken. Eén van
deze 3 respondenten stelt daarbij uitdrukkelijk dat ze daarbij specifieke zorg besteden aan
toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor kansengroepen.
Uit de analyse blijkt dat naarmate een gemeente een grotere vertegenwoordiging van kansarme
geboorten kent, er ook significant meer frequent sprake is van een specifiek aanbod voor kansarmen
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(Bijlage 13). Waar in de groep met ‘weinig kansarme geboortes’ 19% van de bevraagde gemeenten
een specifiek aanbod heeft, neemt dat toe tot 38,6% voor de gemeenten met ‘een zeker aantal
kansarme geboortes’ en tot 76,9% voor de gemeenten met ‘veel kansarme geboortes’. Gezinnen die
getekend worden door kansarmoede hebben m.a.w. een grotere kans dat ze een beroep kunnen
doen op een voor hen specifiek aanbod wanneer ze in een gemeente wonen met een grote
vertegenwoordiging van gezinnen in kansarmoede, dan wanneer dat niet het geval is. Vraag is in
hoeverre deze gezinnen ook bij ‘andere’ (niet specifiek op deze doelgroep gericht) terecht kunnen of
m.a.w. een aanspreekpunt voor hun opvoedings‐ en andere vragen en bekommernissen ter
beschikking hebben.
Op basis van deze bevraging kunnen we geen volledig overzicht geven van de organisatievorm en
inbedding van initiatieven die zich specifiek tot kansengroepen richten. We kunnen enkel vermelden
dat deze initiatieven te situeren zijn binnen de inloopteams ( 15 erkend en gesubsidieerd door Kind
en Gezin), buurtwerkingen en ouderbijeenkomsten (bv. moeder‐ en vadergroepen) vanuit
verschillende diensten (bv. opbouwwerk, ontmoetingsplaatsen, opvoedingswinkel, vzw’s, OCMW en
andere gemeentelijke diensten).
De respondenten die stellen dat er geen specifiek aanbod voor kansengroepen is (92/188), geven
daarvoor één tot twee verklaringen en verwijzen daarbij het meest frequent naar het gebrek aan
financiële middelen om dat op te nemen of uit te werken (28) (Tabel 16). In dezelfde grootorde
wordt de reden ‘niet haalbaar omdat er onvoldoende expertise ter beschikking is’ (26) aangestipt.
Volgens 14 respondenten is een dergelijk aanbod ‘niet nodig omdat er geen behoefte aan is’ en
volgens 13 respondenten is het ontbreken van een specifiek aanbod voor kansengroepen toe te
schrijven aan het feit dat het thema opvoedingsondersteuning nog maar recent onder de aandacht
werd gebracht en/of de plannen nog uitgewerkt moeten worden. Deze laatste groep respondenten
voorziet dat in de toekomst wel een specifiek aanbod gerealiseerd zal (kunnen) worden. Dit maakt
nogmaals duidelijk dat op het moment van de bevraging, mogelijks heel wat gemeenten nog in een
‘opstartfase’ zaten, in het bijzonder voor wat het ondernemen van acties betreft. Tussen het
agenderen van een bepaalde thematiek (cf. in het LOO of een ander overleg) en het uitwerken en
uitvoeren van concrete acties of activiteiten kan immers een behoorlijke tijdspanne zitten. Daarbij
moeten veelal, zoals uit Tabel 16 ook blijkt, verschillende hindernissen genomen worden.
Tabel 16: Redenen waarom er geen specifiek aanbod voor kansengroepen is (n= 92)

niet haalbaar omdat de gemeente over onvoldoende financiële middelen beschikt
(bv. voor aanwerving personeel, aankoop/huur van een ruimte enz.)
niet haalbaar omdat er onvoldoende expertise ter beschikking is
niet nodig omdat er in onze gemeente geen behoefte aan is
niet nodig omdat dit niet tot onze verantwoordelijkheid hoort
niet nodig omdat er voldoende initiatieven in de naburige gemeenten zijn
andere reden(en)
‐ recente aandacht/aanstelling ... plannen moeten nog uitgewerkt worden
‐ vooropstellen van een ‘inclusief aanbod’, een ‘aanbod voor iedereen’
‐ geen tijd, andere prioriteiten, nog niet aan toegekomen
‐ gebrek aan overleg, afstemming, afspraken, engagement enz.
‐ onvoldoende onderzoek naar behoefte, aanbod heeft slechts zin als er ook
effectief een behoefte is
‐ geen weet van dat het bestond/kon/kan
weet het niet

Aantal
28
26
14
6
5
28
13
5
4
3
2
1
16
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Een kleine groep respondenten (6) beoordeelt dat een specifiek aanbod niet nodig is omdat het niet
tot hun verantwoordelijkheid hoort. De overige redenen worden door 1 tot 5 respondenten gescoord
en verwijzen naar het voldoende aanbod in de naburige gemeenten, het vooropstellen van een
‘inclusief’ aanbod, tijdsgebrek en andere ‘organisatorische en/of inhoudelijke’ bezwaren of
belemmeringen. Tot slot zijn er ook 16 respondenten die geen zicht hebben op de reden(en) waarom
er geen specifiek aanbod voor kansengroepen is.

6.5 Middelen
Kwaliteitsvolle opvoedingsondersteuning en de daarbij voorop gestelde doelstellingen realiseren,
vraagt volgens het kwaliteitskader dat er voldoende personeelsomkadering (inzetbaar personeel),
werkingsmiddelen en infrastructuur aanwezig zijn.
In het verleden werd op studiedagen en overlegfora reeds meermaals het gebrek aan middelen ter
sprake gebracht. Gemeenten zien zich met het decreet voor ‘bijkomende’ opdrachten (bv. aanstelling
van een lokale coördinator opvoedingsondersteuning) geplaatst die ze ook zelf moeten financieren.
Het decreet voorziet immers, uitgezonderd de financiering van de opvoedingswinkels5 in de
centrumsteden en een forfaitaire tegemoetkoming voor voorlichtings‐, opleidings‐, vormings‐ of
trainingsactiviteiten, geen financiële tegemoetkoming. Volledigheidshalve vermelden we hierbij dat
de Vlaamse overheid a.h.w. ook ‘indirecte’ financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld
ondersteunende activiteiten (bv. vorming, materiaalontwikkeling en ‐verspreiding) biedt via het
Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning en de Vlaamse coördinatoren
Opvoedingsondersteuning (vanuit Agentschap Jongerenwelzijn). Een gelijkaardige ‘indirecte’
financiële ondersteuning, zij het op provinciaal niveau, gaat uit van de Provinciale Steunpunten
Opvoedingsondersteuning.
6.5.1 Beperkte (mogelijke) inzet van gemeentelijke middelen bij de opmaak van de
Lokale Sociale Beleidsplannen
Aangezien voor het merendeel van de gemeenten het Lokaal Sociaal beleidsplan opgemaakt werd
voor het verschijnen van de uitvoeringsbesluiten van het decreet opvoedingsondersteuning,
bevreemdt het ons niet dat bij de 91 gemeenten die opvoedingsondersteuning in dat plan opnemen,
er eerder uitzonderlijk sprake is van een duidelijk (uitgesproken) financieel engagement vanuit de
gemeenten. Heel wat van deze gemeenten bevonden zich op dat moment nog in een
‘onderzoekende’ fase of stelden zich in eerste instantie tot doel om de behoeften en de
mogelijkheden op lokaal en/of bovenlokaal vlak te verkennen.
Voor minder dan 10 gemeenten valt uit het beleidsplan af te leiden dat ze de kostprijs opnemen voor
de aanstelling van een persoon die het thema opvoedingsondersteuning op gemeentelijk niveau zal
waarnemen. Concreet betreft het de aanstelling van een lokale coördinator
opvoedingsondersteuning, of een schoolopbouwwerker. Daarnaast zijn er weliswaar nog
verschillende andere gemeenten die één van hun functionarissen (bv. schoolopbouwwerker, lokale
coördinator kinderopvang) de opdracht (zullen) geven om ook het thema opvoedingsondersteuning

5

39.484 euro personeelskosten voor opvoedingswinkels in de grootsteden en 19.724 euro voor
opvoedingswinkels in de centrumsteden en voor elke groot‐ en centrumstad 2.765,50 euro werkingsmiddelen.
Het Agentschap Jongerenwelzijn verdeelt daarenboven jaarlijks een subsidie van 45.000 euro werkingskosten a
ratio van het aantal minderjarigen in de desbetreffende centrumstad en met een maximum van 5.000 euro per
centrumstad.
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en/of het lokaal overleg daarover op te nemen, maar er worden daarvoor geen bijkomende
middelen en/of uitbreiding van de aanstelling voorzien. Daarnaast zijn er telkens nog een 1 tot 2
gemeenten naar de voorziene financiële middelen voor de verspreiding van folders of brochures,
voor de organisatie van vormingsbijeenkomsten (subsidiëring) of voor het ter beschikking stellen van
een (gemeenschappelijke) ruimte voor al de lokale opvoedingsondersteunende initiatieven (bv.
Sociaal Huis). Hierbij merken we op dat verschillende gemeenten op het moment van de opstelling
van het Lokaal Sociaal Beleidsplan reeds over een Sociaal Huis beschikten. Volgens het onderzoek
van Sannen (2009) betreft het 59 of 20% van de gemeenten. Deze sociale huizen kennen overwegend
een fysieke vorm (loket waar mensen zich fysiek kunnen aanmelden), al dan niet in combinatie met
een netwerk of digitale werking, en waarvan het loket overwegend in een OCMW‐ of
gemeentegebouw is ondergebracht (Het sociaal huis in Vlaanderen: een stand van zaken, 2009).
Uit de documentanalyse blijkt dat een minderheid van deze gemeenten (7) voorziet dat
opvoedingsondersteuning een plaats in deze setting kan opnemen. Zo willen 2 gemeenten
opvoedingsondersteunende actoren ‘fysiek’ een vaste plaats geven in het Sociaal Huis om zo te
komen tot een geïntegreerde dienstverlening of één loket en zullen 3 gemeenten de mogelijkheden
daartoe verkennen (bv. opname van deze diensten in het Sociaal Huis of het organiseren van
spreekuren/zitdagen). Twee gemeenten, waarvan er een ook tot de hiervoor vermelde ‘groep’
behoort, zien voor het Sociaal Huis een rol weggelegd voor de bekendmaking van
opvoedingsondersteunende diensten of het verspreiden van informatie over
opvoedingsondersteuning. Een andere gemeente wil nagaan of het Sociaal Huis vorming voor
specifieke doelgroepen kan aanbieden. Zeven andere gemeenten kiezen voor een andere reeds
bestaande of nog in oprichting zijnde dienstverlenende locatie , waarbinnen ook
opvoedingsondersteuning een plaats zal krijgen: kinderopvangdiensten zoals het kindercentrum, de
kindercampus of het loket kinderopvang (3), het Huis van het Kind (3) of de spelotheek (1).
Niettegenstaande dat niet alle gemeenten hun Sociaal Huis als een laagdrempelig
opvoedingsondersteunend initiatief zien fungeren (cf. stigma dat ervan uitgaat, zie Nys, 2009b) lijkt
ons op dit punt, vooral voor gemeenten met beperkte middelen (bv. personeelskader,
werkingsmiddelen en patrimonium), het Sociaal Huis belangrijke mogelijkheden te bieden. We
verwijzen hier nogmaals naar de gedecreteerde opdracht van deze dienst (Hoofdstuk IV, artikel 10):
‘zo ruim mogelijk informatie te verstrekken over onder meer de mogelijke opvang‐ en hulpvormen en
bestaande voorzieningen, die opvang en hulp aanbieden op het lokale en regionale niveau.’ De
realisatie van deze opdracht kan op zich reeds bijdragen tot een (meer) positieve beeldvorming over
deze dienst en openheid en toegankelijkheid creëren voor mogelijke andere
opvoedingsondersteunende initiatieven.
6.5.2 Beperkte (mogelijke) inzet van gemeentelijke middelen en ‘andere’ lokale
behoeften beperken of verhinderen de aanstelling van een Lokale Coördinator
Opvoedingsondersteuning (LCO)
Uit de rapportering van de respons van de vragenlijstmethode bleek reeds dat in 67,5% (127/188)
van de bevraagde Vlaamse gemeenten een functionaris al dan niet tijdelijk belast is met het thema
opvoedingsondersteuning (supra, 4.2.4). Voor 40,4% van de respondenten (76/188) betrof het een
‘effectieve’ aanstelling, voor 27,1% (51/188) nam een persoon die functie (tijdelijk) waar.
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De omvang van de opdracht als LCO is veelal beperkt (zie Tabel 17). Slechts uitzonderlijk betreft het
een 100% aanstelling (in 3 gemeenten) of een meer dan halftijdse betrekking (4 gemeenten). In de
overige 120 gemeenten (94,5%) overschrijdt de opdracht als LCO de 50% niet. Verder zal blijken dat
nagenoeg alle LCO’s of personen die deze functie waarnemen, daarnaast ook andere functies in de
gemeente opnemen. Een respondent rapporteert in dat verband: ‘Binnen een klein bestuur is een
lokale coördinator niet evident. Dit wordt aanvullend bij een ander takenpakket gevoegd.’
Tabel 17: Antwoord op de vraag ‘Voor hoeveel % bent u als (tijdelijk of waarnemend) lokale coördinator
opvoedingsondersteuning aangesteld? Als u ook andere functies opneemt, vermeld hier dan enkel het % voor uw
opdracht als lokale coördinator opvoedingsondersteuning.’

Omvang opdracht als LCO
100%
meer dan 50%, maar minder dan 100%
50%
20% tot < 50%
< 20%
Totaal

Aantal
3
4
6
14
100
127

Procent
2,4
3,1
4,7
11,0
78,7
100,0

De beperkte omvang van de aanstelling wordt veelal als een beperking ervaren. Zo getuigt een
respondent: ‘Er is wel overleg maar nog te weinig concreet. De lokale coördinator zou meer moeten
aangestuurd worden. Op lokaal niveau wordt er te weinig tijd vrijgemaakt voor deze functie.’
Iets meer dan 2/3 van de functionarissen die de functie van LCO opnemen of waarnemen, hebben
een opleiding in het Niet Universitair Hoger Onderwijs gevolgd (86/127). Ruim 1/4 heeft een
Universitaire opleiding genoten (35/127). Voor de 6 resterende respondenten is het opleidingsniveau
te situeren op het secundair onderwijsniveau.
Ruim 2/3 van de LCO‐functionarissen (88/127) was reeds voor het opnemen of waarnemen van de
LCO‐functie tewerkgesteld in de gemeente. Zij waren vooral actief in het domein van de
kinderopvang (22), in de jeugddienst (17), de dienst welzijn (16) het OCMW (15) of de sociale dienst
(12). De overige domeinen, die telkens door 3 of minder respondenten gerapporteerd worden zijn:
onderwijs(ondersteuning), opvoedingsondersteuning (dienst opvoedingsondersteuning,
opvoedingswinkel, pedagogische begeleidingsdienst), preventiedienst, vrije tijd en tewerkstelling.
Verder zal blijken (infra, 6.5.3), dat wanneer het LCO‐mandaat gecombineerd wordt met een andere
functie, nagenoeg dezelfde ‘rangorde’ van deze domeinen aan de orde is.
In 61 van de 188 bevraagde gemeenten wordt de LCO‐functie niet opgenomen of waargenomen. De
redenen voor die opgegeven worden verwijzen veelal naar de ‘beperkte’ lokale mogelijkheden,
uitzonderlijk wordt ook, zij het indirect, naar het bovenlokaal niveau verwezen. Op lokaal,
gemeentelijk, vlak hebben vooral andere prioritaire thema’s de aanstelling van een LCO verhinderd.
Uit Tabel 18 blijkt dat deze reden voor 28 gemeenten van toepassing is. De beperktheid van het
personeelskader en het gebrek aan middelen om iemand als LCO aan te stellen, worden
respectievelijk door 25 en 22 respondenten gerapporteerd. Daarnaast blijkt ook het gebrek aan
‘beschikbare’ expertise een hindernis te vormen voor de aanstelling van een LCO (6 keer vermeld).
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Tabel 18: Reden(en) aan waarom de functie Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning tot op heden niet werd
opgenomen.

Reden(en)
andere prioritaire thema’s vroegen tot op heden de aandacht van de gemeente
geen functionaris ter beschikking die deze functie, naast zijn/haar ander
takenpakket, mee kan opnemen
geen middelen om een lokale coördinator aan te stellen
geen functionaris ter beschikking die over voldoende know how beschikt om
deze functie in zijn/haar takenpakket op te nemen
andere reden(en)

Aantal
28
25
22
6
17

De andere gerapporteerde reden(en) worden elk door 4 of minder respondenten gerapporteerd.
Deze redenen verwijzen enerzijds naar de gemeentelijke organisatie (personeel en beleidsthema’s)
en bevoegdheidsverdeling (bv. momenteel te grote versnippering, herstructurering van het
personeelsbeleid en/of andere aanwervingen zijn noodzakelijk). Voor één gemeente was er tot voor
kort een LCO aangesteld. Problemen (waaronder ook financiële) hebben de heraanstelling
verhinderd.
Anderzijds worden ook redenen aangebracht die verwijzen naar de ‘specifieke’ thematiek. Het feit
dat opvoedingsondersteuning voor de gemeente een nieuw thema is, tot nu toe nog niet aan bod
kwam of het feit dat opvoedingsondersteunende initiatieven ook nog maar recent opgestart werden
en in die zin ook nog geen ‘coördinatie’ vroegen, zijn voorbeelden daarvan. Volgens 2 respondenten
is de gemeente niet geïnteresseerd in het thema opvoedingsondersteuning en 1 respondent stelt dat
de gemeente geen middelen wil investeren omdat het preventief karakter van
opvoedingsondersteuning geen harde return of aantoonbare resultaten van de geïnvesteerde
middelen biedt.
Voor twee respondenten was het tot op heden niet duidelijk dat deze functie bestond/ingevuld
moest worden. Ze verwijzen m.a.w. indirect naar de mogelijke ‘te beperkte’ informatiedoorstroming
van een hoger niveau (gemeente en/of Vlaamse overheid).
Inzoomend op de geografische en persoonsgebonden gemeentekenmerken, is er enkel een
significant effect voor de provinciale inbedding (Bijlage 14): waar in Antwerpen slechts in 7,3% van de
gemeenten niemand deze functie opneemt of waarneemt, bedraagt dat percentage voor
bijvoorbeeld Vlaams‐Brabant en West‐Vlaanderen respectievelijk 51,5% en 59,4%. De andere
provincies, Limburg en Oost‐Vlaanderen nemen een tussenpositie in. Voor de andere
gemeentekenmerken (verstedelijkingsgraad, grootte, vertegenwoordiging ‐20 jarigen en kansarme
geboorten) doen zich geen significante verschillen voor. Volledigheidshalve merken we op dat in 40%
van de kleine gemeenten niemand het thema opvoedingsondersteuning opneemt. Dit sluit aan bij de
onderzoeksbevinding dat kleine gemeenten vaak de mogelijkheden missen om ‘ een professioneel
apparaat’ uit te bouwen (Groenboek Interne Staatshervorming, 2010: 36).
Voor een minderheid van de gemeenten waarin de functie van LCO op het moment van de bevraging
niet werd ingevuld (10/61), is dit wel voorzien. Voor 2 gemeenten zal dit nog in 2010 gebeuren, voor
3 in 2011, voor 1 in 2012 en voor 4 gemeenten werd geen periode opgegeven. Eén respondent
verwees uitdrukkelijk dat het wachten is op de goedkeuring van het budget.
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) blijken er heel wat drempels te overwinnen zijn om tot
een aanstelling van een LCO over te gaan. De verantwoordelijke van de entiteit ‘Gezin’ (algemene
directie Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie), neemt deze
opdracht ‘mee’ op. De aanstelling van een ‘bijkomend’ personeelslid, bevoegd voor
opvoedingsondersteuning, werd voorzien in het nieuw personeelsplan, meer concreet tegen 1 juli
2010. Gelet op de eigenheid en complexiteit van de bevoegdheidsverdelingen in het BHG, wordt
vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de aanstelling van een voltijdse LCO wenselijk
geacht. Opvoedingsondersteuning is immers een transversale opdracht binnen de VGC. Deze
opdracht wordt m.a.w. gecoördineerd vanuit de entiteit gezin, maar moet gezamenlijk opgenomen
worden door elk van de bevoegdheidsdomeinen van de VGC: ‘Onderwijs en Vorming’, ‘Welzijn,
Gezondheid en Gezin’, ‘Cultuur, Jeugd en Sport’. Bovendien zijn er ook nog vele andere overheden en
actoren te betrekken bij de plannen inzake opvoedingsondersteuning, waaronder de 19 gemeenten,
de OCMW’s, de politie, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Franse Gemeenschap.
6.5.3 De Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning: veelal een kwestie van
multitasken wat veel voordelen biedt, maar ook nadelen
Voor het merendeel van de 127 gemeenten waarin de functie van een LCO opgenomen of
waargenomen wordt, betreft het een gecombineerde aanstelling (118/127).
Tabel 19: Andere functies die opgenomen worden door de LCO of de persoon die deze functie waarneemt

Omschrijving van de functies
Aantal
Procent
personeelslid van het OCMW
27
22,9
lokale coördinator kinderopvang
22
18,6
jeugdconsulent
13
11,0
een of meerdere andere functies in de gemeente (1)
56
47,5
‐ dienst welzijn
19
‐ dienst sociale zaken
14
‐ dienst jeugd
8
‐ kinderopvang
8
‐ onderwijs
6
‐ opvoedingswinkel
4
‐ overige
aanverwante
domeinen
(bv.
7
gezinsbeleid, kindbeleid, preventie, integratie)
3
‐ cultuur
3
‐ niet specifiek omschreven
Totaal
118
100,0
(1) Het betreft voor 17 functionarissen een combinatie van 2 tot 10 domeinen of bevoegdheden, we hebben
deze deelaantallen niet in % omgezet.

Uit de voorgaande tabel blijkt dat iets 30 van de 118 LCO‐functionarissen ook actief is in de
kinderopvang, hetzij als coördinator, hetzij als medewerker. Iets meer dan 1/5 van de functionarissen
(27/118) neemt een taak op binnen het OCMW en iets minder dan 1/5 (21/118) volgen naast het
domein opvoedingsondersteuning ook het jeugdbeleid op of zijn in dat beleidsdomein actief. Vier
respondenten rapporteren uitdrukkelijk dat ze ook coördinator zijn van de opvoedingswinkel of de
opvoedingspunten. Gelet op de overlappende opdrachten van de LCO en de coördinator van de
opvoedingswinkel is dit niet verrassend (Art. 8 van de uitvoeringsbesluiten inzake de
opvoedingswinkels): 1° de dagelijkse leiding van de opvoedingswinkel; 2° de afstemming met het
lokaal bestuur en het lokaal beleid inzake opvoedingsondersteuning; 3° de voortgangscontrole van
beleidsontwikkelingen; 4° de vertegenwoordiging van de opvoedingswinkel in werkgroepen, overleg,
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enzovoort; 5° de voorbereiding en uitvoering van het beleidsplan van de opvoedingswinkel, in
samenspraak met de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Vooral de 2e opdracht loopt
parallel met wat van een LCO wordt verwacht. De combinatie van deze 2 functies wordt evenwel niet
in het decreet voorgeschreven. Er zijn ons ook geen andere gemeenten bekend waarin beide functie
door één persoon opgenomen worden.
Van de 56 personen die ook een takenpakket binnen een ‘andere’ functie opneemt, is er niet alleen
een verscheidenheid aan domeinen die deel uitmaken van hun functieomschrijving, deze functies
zijn ook op verschillende niveaus te situeren. De meeste van hen (20) nemen een coördinerende
functie op. Daarnaast zijn er 12 functionarissen dienst‐ of afdelingshoofd en 2 staf‐ of
beleidsmedewerker. Er is ook een bestuurssecretaris en een voorzitter. Veertien respondenten
situeren zich op het uitvoerend niveau. Zij zijn bijvoorbeeld medewerker, consulent of ambtenaar die
(mee) instaan voor de praktische en/of inhoudelijke organisatie van activiteiten en/of
dienstverlening. Voor de resterende respondenten was uit de beschrijving van hun functie niet af te
leiden op welk niveau deze te situeren is.
De gecombineerde aanstelling (opnemen of waarnemen van de functie van LCO én één of meerdere
andere functies) blijkt voor 80,5% van de respondenten (95/118) voordelen te hebben en voor bijna
58,5% van de respondenten nadelen (69/118). 43 respondenten vermelden zowel voor‐ als nadelen.
De voordelen zijn in 3 groepen in te delen: 1) voordelen voor de uitvoering van de opdrachten, 2)
persoonlijke voordelen en 3) voordelen voor de gemeente.
De voordelen op het niveau van de uitvoering van de opdrachten zijn verder onder te verdelen. Zo
verwijzen 42 respondenten naar de verrijkende inhoudelijke aansluiting van de opgenomen
beleidsdomeinen. Het laat hen toe om goed geïnformeerd te zijn over aanverwante thema’s en
initiatieven, ze leren veel bij (licht opsteken), het laat hen toe om breder te denken, het biedt hen
een bredere invalshoek, het zorgt voor een kruisbestuiving.
Opvoedingsondersteuning kan vanuit de domeinen Jeugddienst, sociale zaken , senioren een
kruisbestuiving betekenen voor opvoedingsondersteuning.’
‘Ik ben ook in andere domeinen actief, zoals onderwijs. Op die manier heb ik zicht op de evolutie en
initiatieven die in andere sectoren genomen worden. Ik kan de link maken tussen initiatieven die bij
onderwijs en jeugdbeleid genomen worden, zo kan ik de link maken met opvoedingsondersteuning.

Ze kunnen vanuit hun positie ook een brugfiguur zijn waarbij ze het beleid en initiatieven beter op
elkaar kunnen afstemmen. Volgens 11 respondenten laat de gecombineerde aanstelling, al dan niet
vanuit een helikoptervisie, ook ‘echt domeinoverschrijdend en/of geïntegreerd werken’ toe. Daarbij
wordt ook verwezen naar de mogelijkheid om vanuit die positie andere diensten te sensibiliseren
en/of om diverse niveaus acties op te zetten.
De gecombineerde aanstelling bevordert voor 25 respondenten de kansen of mogelijkheden om (al
dan niet sneller en beter) contacten te leggen met het werkveld, de lokale actoren en/of het
netwerk (bv. in functie van een doorverwijzing van ouders).
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Via het Lokaal overleg kinderopvang kom je met heel wat actoren in contact die met gezinnen en
opvoeding bezig zijn. Het is goed om van deze contacten te vertrekken en hierop verder te bouwen.
We moeten wel oog hebben voor de groep jongeren 12j‐18j dat deze niet uit de boot vallen. Daarom
zijn er nauwe contacten met jeugddienst van de gemeente.

Daarnaast zijn er 26 respondenten die een voordeel zien in het feit dat ze vanuit hun
(combinatie)aanstelling ook contacten hebben met ouders, kinderen en/of jongeren. Het laat hen
toe om een goed zicht te hebben op hun vragen, noden en ideeën en/of om het aanbod ook
rechtstreeks bij de doelgroep (in het bijzonder voor kansengroepen) bekend te maken en hen ook
effectief te bereiken. De discretie, laagdrempeligheid en bekendheid van de functionaris als
aanspreekfiguur kunnen daartoe bijdragen. Op de vraag in hoeverre de LCO
beschikbaar/aanspreekbaar is voor/door ouders, gaan we in een apart punt in (6.5.4).
De 6 respondenten die persoonlijke voordelen onderkennen, verwijzen naar de afwisseling die deze
combinatie hen biedt of de diversiteit van hun takenpakket. Eénmalig rapporteert een respondent
dat de combinatie van functies ‘past in het opgenomen voltijds totaalengagement’.
Tot slot zijn er 3 respondenten die vooral voor de gemeente zelf voordelen zien in de gecombineerde
aanstelling. Enerzijds betreft het een voordeel op het niveau van de in te zetten ‘middelen’. Twee
respondenten van ‘kleine’ gemeenten signaleren dat hun gemeente zo minder personeel moet
inzetten. Anderzijds wijst ook 1 respondent naar een ‘meer inhoudelijk’ aspect: ‘de gemeente kan op
die manier verschillende aspecten vanuit verschillende invalshoeken benaderen’.
De gerapporteerde nadelen blijken minder verscheiden te zijn dan de gerapporteerde voordelen.
Nagenoeg alle respondenten die nadelen vermelden (60/69) verwijzen naar het tijdsgebrek dat met
de combinatie van functies en het daaraan gekoppelde takenpakket gepaard gaat.
Sommige respondenten verwijzen daarbij uitdrukkelijk naar het tekort aan middelen en personeel (5)
en/of de grote hoeveelheid aan administratief werk (1). Het ziet er bovendien niet naar uit dat de
taakbelasting in de toekomst zal afnemen, wat, zo getuigt één van de respondenten, ook de
aandacht voor opvoedingsondersteuning niet ten goede zal komen: ‘Er is enorm veel werk en ik
vermoed dat opvoedingsondersteuning als taak vlug op de achtergrond zal geschoven worden.’
Waar voor de ene respondent de combinatie van verschillende functies de kwaliteit van het werk ten
goede komt (cf. de voordelen), blijkt dit voor andere respondenten net de kwaliteit in het gedrang te
brengen. Zo vinden 6 respondenten dat dit de kwaliteit van het beleid, de planning en/of de
opvolging inperkt. Volgens 13 respondenten laat de combinatie van functies niet toe dat actief,
intensief en/of diepgaand aan het thema opvoedingsondersteuning gewerkt wordt en/of projecten
of opvoedingsondersteunende dienstverlening uitgewerkt worden.
Het is een nieuw thema, maar wegens tijdgebrek heb ik niet de mogelijkheid om te focussen, geen
ruimte om projecten uit te spitten.

Daarnaast geven 4 respondenten te kennen dat ze over onvoldoende expertise beschikken (voor 1 in
het bijzonder over de leeftijdscategorie + 12 jarigen).
Ik ben geen expert in opvoedingsondersteuning en ik ben van mening dat er partijen zijn die deze
opdracht beter kunnen uitvoeren.
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De overige nadelen worden telkens door 1 respondent gerapporteerd: er zijn geen duidelijke
verwachtingen over de LCO‐functie (‘Het is niet duidelijk wat er van mij verwacht wordt hieromtrent
en deze functie wordt nauwelijks opgemerkt in het geheel. Het is louter een functie op papier.’), er is
te veel afstand tegenover beleidsorganen, er is verwarring voor wat de visies betreft. Tot slot ervaart
nog 1 respondent de combinatie van uitdenken/plannen en uitvoeren als een belasting of nadeel: ‘Ik
werk ook op het veld, dus alle partners kijken ook naar mij als uitvoerder’.
6.5.4 De Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning: een aanspreekfiguur voor
ouders?
Ondanks het feit dat het decreet vooral een coördinerende functie aan de LCO toekent (cf. Art. 3. van
het decreet) en niet verwijst naar het zelf verstrekken van opvoedingsondersteuning of het fungeren
als aanspreekfiguur voor ouders, zijn er 100 van de 127 (al dan niet waarnemende) LCO‐
functionarissen (of 78,7%) ook beschikbaar voor of aanspreekbaar door ouders. Het feit dat het
merendeel van de LCO‐functionarissen ook een andere functie in de gemeente opnemen waarbinnen
contacten met ouders ‘gangbaar’ zijn (bv. kinderopvang, OCMW,), is hier niet vreemd aan.
Verschillende respondenten beschouwen net de daaraan verbonden contacten met ouders, kinderen
of jongeren als een voordeel van hun gecombineerde aanstelling (supra, 6.5.3).
Zij die beschikbaar zijn voor of aanspreekbaar zijn door ouders, zijn veelal telefonisch en via e‐mail te
bereiken (telkens door 98 respondenten gerapporteerd). Daarenboven kan in 68 gemeenten, de LCO‐
functionaris tijdens vaste permanentiemomenten door ouders aangesproken worden. De
contactmogelijkheden zijn voor nagenoeg al de LCO‐functionarissen die beschikbaar of
aanspreekbaar zijn (97/100) gesitueerd tijdens de kantooruren. Dit beperkt uiteraard de
aanspreekbaarheid, in het bijzonder voor werkende ouders. Veertig van hen staan echter ook 1 of
meerdere avonden per week ter beschikking van ouders en eerder sporadisch (7 keer) kunnen
ouders ook op zaterdag op hen een beroep doen.
Op de mate waarin ouders ook effectief een beroep doen op de mogelijkheid om de LCO‐functionaris
persoonlijk te contacteren, hebben we vanuit deze bevraging geen zicht. Van de 90 LCO‐
functionarissen die effectief (mee) instaan voor informatie‐ en adviesverstrekking voor ouders (bv.
permanentie, ouderavond enz.), vindt meer dan de helft (52 of 57,7%) dat het aandeel van deze taak
in hun takenpakket voldoende is (Tabel 20). Voor 37 van de 90 LCO‐functionarissen (41,1%) zou dit
aandeel groter mogen zijn en voor 1 zou dit ingeperkt mogen/moeten worden. Voor het pleidooi,
van een respectabel aantal respondenten, voor een uitbreiding van de door hen geboden ‘directe’
ondersteuning van ouders, zijn verschillende beweegredenen te geven. Mogelijks vinden ze dat ze
binnen hun takenpakket onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de (ondersteunings)behoeften
of vragen van ouders. De vraag van ouders die hen al dan niet spontaan aanspreken kan ook groter
zijn dan het aanbod dat zij en/of andere lokale actoren kunnen doen. In het voorgaande punt (supra,
6.5.3) wezen we reeds op het ervaren gebrek om actief en concreet aan opvoedingsondersteuning te
werken. Mogelijks illustreert dit niet alleen een inhoudelijke, maar ook een persoonlijke behoefte
(bv. persoonlijke interesse om ook ‘echt’ met ouders te werken).
6.5.5 LCO-specifieke taken zijn ‘vrij goed’ vertegenwoordigd in het takenpakket, maar
het aandeel ervan is voor verbetering vatbaar
De opdracht van de LCO is volgens het decreet tweeledig: hij/zij organiseert op regelmatige basis een
lokaal overleg opvoedingsondersteuning, met het oog op een aanbod aan opvoedingsondersteuning
dat op de lokale behoeften en kenmerken is afgestemd (Art. 3. 2°) en hij/zij coördineert de
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opvoedingsondersteuning op lokaal niveau in een breder verband en rapporteert daarover aan het
lokaal overleg opvoedingsondersteuning (Art. 3.3°). Gelet op zijn/haar deelname aan het lokaal
overleg opvoedingsondersteuning, kunnen daaruit ook ‘bijkomende’ taken afgeleid worden. Het
decreet stipuleert immers dat het LOO het lokaal sociaal beleidsplan en de evaluatie ervan
voorbereid, met betrekking tot opvoedingsondersteuning (Art. 4.1°). Verder wordt er ook verwezen
naar de op te nemen acties (cf. informatieverstrekking en sensibilisatie, Art. 4.3°) en het meewerken
aan de afstemming van het aanbod op bovenlokaal niveau (Art. 4.4°). Vanuit deze opdrachten
stelden we een lijst met mogelijke taken op, aangevuld met taken die ons vanuit eerdere contacten
met LCO‐functionarissen gesignaleerd werden (zie Tabel 20).
Inzoomend op de verscheidenheid aan taken die binnen de LCO‐functie opgenomen kunnen worden,
zien we dat vooral inhoudelijke en lokaal georiënteerde taken het meest frequent opgenomen
worden (zie laatste kolom in Tabel 20). Overleg en/of rapportering aan bovenlokale instanties
waaronder EXPOO, VCO en PSI, en overleg met diensten of voorzieningen uit de regio, worden
minder gerapporteerd als deel uitmakend van het takenpakket.
Voor elke taak blijkt dat telkens bijna de helft of meer van de respondenten het aandeel van de
opgenomen taken voldoende vindt (zie Tabel 20). Dit neemt niet weg dat heel wat respondenten (19
tot 52) graag een bijsturing zien. Het is daarbij eerder uitzonderlijk (1 tot 5 rapporteringen) dat ze
vinden dat een bepaalde taak een te groot aandeel van het takenpakket inneemt. Ze vinden veeleer
dat bepaalde taken meer in hun takenpakket aan bod zouden mogen/moeten komen. We zien hierin
een ‘indirecte’ vraag naar een uitbreiding van hun takenpakket en/of aanstelling. Wetende dat het
merendeel van de 127 LCO‐functionarissen deze opdracht voor minder dan 20% opneemt (supra,
Tabel 17), is dit geen verrassing.
Tabel 20: Beoordeling van het aandeel van taken die door de LCO of tijdelijk waarnemende functionaris opgenomen
kunnen worden (n=127)

Mogelijke taken

beoordeling van het aandeel van
die taak
te weinig voldoende
te veel
17
72
2

Totaala

voorbereiding en samenroepen van het lokaal overleg
91
opvoedingsondersteuning
verslaggeving en rapportering van het lokaal overleg naar
21
68
2
91
het lokaal beleid en vice versa
opvolging en/of voorbereiding lokaal sociaal beleidsplan
28
68
5
101
overleg / rapportering Vlaams Expertisecentrum
32
32
1
65
Opvoedingsondersteuning (EXPOO)
overleg / rapportering Vlaamse coördinator
23
57
1
81
Opvoedingsondersteuning (VCO)
overleg / rapportering Provinciaal Steunpunt
31
51
1
83
Opvoedingsondersteuning (PSI)
informatie‐ en adviesverstrekking voor ouders (bv.
37
52
1
90
permanentie, ouderavond enz.)
inhoudelijk opvolgen van het domein
57
3
109
49
opvoedingsondersteuning (bv. boeken, online informatie,
vorming, studiedagen)
overleg met diensten/voorzieningen in de regio
30
46
5
81
a
Totaal aantal respondenten die de vermelde taken in zijn/haar takenpakket als (tijdelijk waarnemend) LCO
opneemt. De totaalaantallen verschillen naargelang de taak omdat niet elke taak door de LCO of waarnemende
functionaris opgenomen wordt.
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Vooral het ‘inhoudelijk opvolgen van het domein opvoedingsondersteuning (bv. boeken, online
informatie, vorming, studiedagen)’ blijkt te weinig aan bod te komen (voor 49 respondenten). Dit
wordt gevolgd door de in het vorige punt aangehaalde ‘informatie‐ en adviesverstrekking aan
ouders’ (37 keer vermeld). Ook verschillende overleg en/of rapporteringsmogelijkheden zouden de
respondenten graag meer ‘uitgebreid’ willen zien: met EXPOO (32 keer), met het Provinciaal
Steunpunt Opvoedingsondersteuning (31 keer) en met diensten of voorzieningen in de regio (30
keer). We stellen m.a.w. niet alleen vast dat bovenlokaal overleg niet alleen ‘minder’ door LCO‐
functionarissen opgenomen wordt (cf. supra), als dergelijk overleg opgenomen wordt, dan wordt dat
ook door een respectabel aantal respondenten als te beperkt ervaren. Dit neemt niet weg dat net
één van de overlegmogelijkheden, het overleg met diensten en voorzieningen in de regio, ook het
meest frequent, maar toch slechts 5 keer, een te groot aandeel van het takenpakket inneemt.
Mogelijks hebben in deze gemeenten de ‘regionale’ overlegmomenten de efficiëntiegraad
overschreden. We zien dit ook bevestigd in het gelijkaardig aantal respondenten die dit als een
belemmerende factor van het LOO beschouwen (verder, 6.6.7)
De andere mogelijke LCO‐taken worden telkens door minder dan 30 respondenten (of minder dan
25% van het aantal gemeenten met een LCO) beoordeeld als ‘te weinig aan bod komend’: de
opvolging en/of voorbereiding Lokaal Sociaal Beleidsplan (28), het overleg/rapportering Vlaamse
Coördinator Opvoedingsondersteuning (23), de verslaggeving en rapportering van het lokaal overleg
naar het lokaal beleid en vice versa (21) en de voorbereiding en het samenroepen van het Lokaal
Overleg Opvoedingsondersteuning (17).
Vooruitlopend op de ondersteuningsmogelijkheden die vanuit bovenlokale niveaus voorzien zijn,
blijkt uit de voorgaande opsomming dat heel wat LCO daar ook effectief een behoefte aan hebben en
mogelijks zelfs tot op heden een ‘onvervulde steunbehoefte’ ervaren (naar analogie met de term van
Leseman e.a., 1998 voor ouders). De wens om het domein van opvoedingsondersteuning meer
inhoudelijk te kunnen opvolgen en de vraag naar een groter aandeel van de verschillende overleg‐ en
rapporteringsmogelijkheden, illustreren dat. Laat evenwel duidelijk zijn dat dit
ondersteuningsaanbod en de ‘ruimte’ om daarop een beroep te doen, beperkt kunnen zijn. Op lokaal
niveau kan bijvoorbeeld de ervaren tijdsdruk een belemmering vormen, op bovenlokaal niveau kan
er bijvoorbeeld sprake zijn van beperkte verspreidingsmogelijkheden, inzetbare middelen en
personeel. Dit brengt ons bij de verschillende snelheden waarmee de bovenlokale
ondersteuningsstructuren operationeel waren, al dan niet ten gevolge van de lange periode tussen
de goedkeuring van het decreet en het verschijnen en in werking treden van de uitvoeringsbesluiten
(respectievelijk 13 juli 2007, 27 maart 2009 en 1 mei 2009).

6.6 Relatie tot context
Een belangrijke richtlijn die we in het kwaliteitskader én in het decreet terugvinden is het belang van
samenwerking en de organisatie van en deelname aan overleg rond opvoedingsondersteuning. Het
decreet stipuleert daarbij dat het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning minstens de volgende
opdrachten vervult (Art. 4):
1° het bereidt het lokaal sociaal beleidsplan en de evaluatie ervan voor, met betrekking tot
opvoedingsondersteuning;
2° het ontwikkelt op basis van afstemming en samenwerking de acties rond
opvoedingsondersteuning die in het lokaal sociaal beleidsplan zijn opgenomen;
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3° het zorgt, op basis van afstemming en samenwerking, voor de informatieverstrekking en de
sensibilisatie rond het opvoeden van kinderen en de vroegtijdige detectie van
opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen;
4° het werkt mee aan de afstemming op bovenlokaal niveau van het aanbod aan
opvoedingsondersteuning.
Het decreet stelt dat minstens een 12‐tal actoren, die actief zijn in de gemeente of het tweetalige
gebied Brussel‐Hoofdstad, uitgenodigd worden voor dit overleg. In het uitvoeringsbesluit wordt
daarbij vermeld dat de deelnemers aan een lokaal samenwerkingsverband opvoedingsondersteuning
afspraken maken over het aandeel dat elke partner opneemt in het samenwerkingsverband en de
praktische organisatie van het aanbod. Het kwaliteitskader verwijst ook uitdrukkelijk naar het belang
om binnen het netwerk ouders te kunnen doorverwijzen.
6.6.1 Samenwerkingsverbanden verkennen, stimuleren en/of verder zetten: geen
uitzonderlijk gegeven in de Lokale Sociale Beleidsplannen
Samenwerken om opvoedingsondersteuning op de ‘lokale kaart’ te zetten is reeds van voor de
goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van het decreet opvoedingsondersteuning een na te
streven doel. Zo blijkt uit de beleidsplananalyse dat 75,8% van de gemeenten die
opvoedingsondersteuning in hun Lokaal Sociaal Beleidsplan opnemen (69/91), uitdrukkelijk
vermelden dat ze de mogelijkheid tot samenwerking van verschillende actoren willen verkennen,
willen stimuleren of de reeds bestaande samenwerking willen verder zetten. Het merendeel van deze
gemeenten (47) ziet vooral voordelen in een lokale samenwerking. Acht gemeenten stellen een
bovenlokale samenwerking (bv. regionaal of intergemeentelijk overleg of netwerk) voorop of
onderschrijven het belang daarvan en 14 gemeenten verwijzen naar een lokale en bovenlokale
samenwerking. Van de 8 gemeenten die uitsluitend verwijzen naar een bovenlokale samenwerking,
zijn er 3 van de provincie Limburg, 2 van Antwerpen, 2 van Oost‐Vlaanderen en 1 van Vlaams‐
Brabant. In de groep gemeenten die zowel een lokaal als een bovenlokaal overleg voorop stellen zijn
er 6 van de provincie Antwerpen, 4 van West‐Vlaanderen, 2 van Oost‐Vlaanderen en 2 van Limburg.
Samengeteld betekent dit dat 22 gemeenten, bij de opmaak van het LSB (en dus vóór de goedkeuring
van de uitvoeringsbesluiten van het decreet Opvoedingsondersteuning), reeds tegemoet tracht te
komen aan de gedecreteerde opdracht om het opvoedingsondersteunend aanbod af te stemmen op
bovenlokaal niveau. Daarbij wordt bovenlokaal overleg het meest frequent voorop gesteld in de
provincie Antwerpen (8), gevolgd door Limburg (5) en Oost‐ en West‐Vlaanderen (elk 4 gemeenten)
en tot slot, eenmalig, door een gemeente van Vlaams‐Brabant. Zowel reeds bestaande regionale of
intergemeentelijke overlegorganen (bv. Regionaal Welzijnsoverleg, Integrale Jeugdzorg,
arrondissementeel overleg) als nieuw te verkennen gemeenteoverstijgende overlegmogelijkheden
(bv. OCMW’s van de buurgemeenten, opvoedingswinkel van een naburige centrumstad) worden
gerapporteerd. Bij de beschrijving van het opvoedingsondersteunend aanbod (infra,6.3 ) zal blijken
dat deze bovenlokale samenwerkingsverbanden zich ook in de praktijk weten waar te maken.
6.6.2 Het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning: stap voor stap uitdeinend over
Vlaanderen
Uit de bevraging van de actuele situatie aan de hand van de vragenlijstmethode, blijkt dat een
behoorlijk percentage van de bevraagde gemeenten (80,3% of 151/188) ook effectief een lokale
samenwerking of op zijn minst een lokaal overleg in de praktijk tracht te brengen (Tabel 21): in 34%
van deze gemeenten is het LOO opgestart en in 46, 3% wordt het thema opvoedingsondersteuning in
een ander overlegorgaan opgenomen.
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Tabel 21: Aanwezigheid van een Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning

ja
neen, het lokaal overleg opvoedingsondersteuning is nog niet opgestart, maar
opvoedingsondersteunende thema’s worden wel in een ander overlegorgaan
opgenomen
neen, het lokaal overleg opvoedingsondersteuning werd nog niet samengesteld
en het thema opvoedingsondersteuning wordt ook niet in een ander
overlegorgaan opgenomen
geen info
Totaal

Aantal
64
87

Procent
34,0
46,3

34

18,1

3
188

1,6
100,0

Volledigheidshalve merken we op dat de aanstelling van een Lokale Coördinator
Opvoedingsondersteuning niet betekent dat ook het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
opgestart werd. Op het moment van de bevraging was er in 76 van de 188 bevraagde gemeenten
een LCO aangesteld en was in 64 gemeenten het LOO opgestart. De recente aanstelling van de LCO ‐
bv. slechts een week, zo blijkt uit verschillende open vragen ‐ en de daaraan verbonden inwerktijd
(bv. verkennen van het thema en de regelgeving) biedt een verklaring voor het uitblijven van de
opstart van het LOO.
Net zoals bij de aanstelling van de LCO hebben we ook voor de opstart van het LOO de samenhang
met geografische en persoonsgebonden gemeentekenmerken nagegaan. Ook hier blijkt dat
significante verschillen zich enkel voordoen naargelang de provincie. Waar in de provincies
Antwerpen en Limburg slechts in 7,4% en 7,5% van de respondentengroep geen LOO opgestart is of
geen ander overlegorgaan het thema opvoedingsondersteuning opneemt, varieert dit percentage
voor de andere provincies tussen de 22,5% en 30,3%. Vermeldenswaardig is de vaststelling dat in alle
centrum‐ en grote steden en in alle gemeenten met een grote vertegenwoordiging van kansarme
geboorten het LOO werd opgestart of het thema opvoedingsondersteuning op zijn minst in een
ander overleg opgenomen wordt.
Voor de gemeenten die nog niet over een LOO beschikken, is dit volgens 31 respondenten wel
voorzien. Meer specifiek stellen 16 respondenten dat het LOO in de loop van 2010 opgestart zal zijn.
Twee respondenten verwijzen naar 2011 en telkens 1 naar 2013 en naar 2014. Voor de overige
respondenten is het moment van opstart nog niet concreet ingevuld.
In 44 gemeenten is de samenstelling en de opstart van het LOO niet voorzien. De resterende
respondenten hebben daar geen zicht op.
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was op het moment van de bevraging geen LOO
samengesteld. In 2008 werd er, n.a.v. het project ‘Opvoeden in Brussel’ (2007) wel een ad hoc
werkgroep opgestart, maar die bleek ‐ althans voor wat de vooropgestelde doelstellingen betreft ‐
niet meer werkzaam te zijn. Het thema opvoedingsondersteuning wordt wel geagendeerd in het
VGC‐college en in de VGC‐raad. Daarnaast wordt het ook opgenomen in het Lokaal Overleg
Kinderopvang, de opvolger van de ‘adviesraad voorschoolse aangelegenheden’, en het
samenwerkingsverband van de opvoedingswinkel in Schaarbeek. Uit de verschillende
informatiebronnen blijkt dat de opstart van een LOO voorzien is voor het najaar van 2010.
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6.6.3 Opvoedingsondersteuning op de agenda van het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning en/of andere overlegorganen
Voor het merendeel van de gemeenten waarin het LOO effectief opgestart werd (53/64), kwam het
thema opvoedingsondersteuning voordien reeds in een ander lokaal en/of bovenlokaal
overlegorgaan ter sprake (Tabel 22). Voor deze gemeente was opvoedingsondersteuning m.a.w.
geen onbekend of nieuw thema.
Tabel 22: LOO als verder zetting en/of uitbreiding van een ander overlegorgaan waarin opvoedingsondersteunende
thema’s ter sprake werden gebracht

ja, op lokaal niveau
ja, op bovenlokaal niveau
ja, op lokaal en bovenlokaal niveau
neen, er was geen overlegorgaan over deze thema's
geen info
Totaal

Aantal
41
4
8
10
1
64

Inzoomend op de gemeenten waar er geen LOO is, maar opvoedingsondersteuning op de agenda van
een ander overlegorgaan staat (87 van de 188 gemeenten), blijkt vooral het Lokaal Overleg
Kinderopvang de toon te zetten: in 81 van deze 87 gemeenten worden opvoedingsondersteunende
thema’s in het LOK besproken (Tabel 23). Ook op het gemeentelijk beleidsniveau, het schepencollege
(43 meldingen) en de gemeenteraad (17 meldingen), blijkt opvoedingsondersteuning zijn plaats
gevonden te hebben. De welzijnsraad en een bovenlokaal overlegorgaan zijn elk goed voor ongeveer
1/4 van de rapporteringen.
Tabel 23: Andere overleg‐ en beslissingsorganen waar opvoedingsondersteuning aan bod komt (n=87)

Lokaal Overleg Kinderopvang
Schepencollege
Welzijnsraad
Bovenlokaal overlegorgaan
Gemeenteraad
Ander overlegorgaan
Weet het niet

Aantal
81
43
25
21
17
31
1

De andere overlegorganen worden 1 tot 6 keer vermeld, waarbij het OCMW en
onderwijsgerelateerde overlegorganen (bv. LOP, scholenoverleg, lokaal onderwijsoverleg) elk 6 keer
worden aangehaald. Verder wordt opvoedingsondersteuning in 4 gemeenten te sprake gebracht in
het jeugd(welzijns) of jongerenoverleg en/of een gezins(ondersteunings)raad. Raden die gericht zijn
op een preventiebeleid (algemeen of specifiek gericht op drugs) en overleggroepen inzake het
algemeen en/of lokaal sociaal beleid, worden elk 3 keer gerapporteerd. Al de overige overlegorganen
(bv. gelijke kansenraad, overleg maatschappelijk kwetsbaren) worden eenmalig vermeld. Eén
respondent geeft uitdrukkelijk te kennen dat het thema opvoedingsondersteuning in een ‘ad hoc
werkgroep’ ter sprake wordt gebracht. Voor een andere respondent is het niet mogelijk om te
beoordelen of opvoedingsondersteuning ook in andere overlegorganen dan het LOK een thematiek
is. Hij/zij is immers wel betrokken bij het LOK, maar niet bij andere gemeentelijke overlegorganen.
Uit de bevraging valt niet af te leiden of dat ook voor andere respondenten het geval is. Als
opvoedingsondersteuning wel degelijk op de agenda staat van andere overlegorganen, dan lijkt het

61

ons aangewezen om op zijn minst tot een afstemming of stroomlijning van dat overleg te komen. Dit
geldt in het bijzonder voor thema’s die gemeenschappelijk zijn en die de betrokkenen bijvoorbeeld
via verslaggeving of briefing via ‘gemeenschappelijke’ participanten op het spoor kunnen komen. Een
betere afstemming of stroomlijning kan ook gerealiseerd worden via een ‘aangepaste’ organisatie
van het overleg. Bijvoorbeeld: 1 keer per jaar een gemeenschappelijk overleg voor de actoren van
overlegorganen zoals bijvoorbeeld het LOK, het LOO, het LOP of meer geïntegreerde of bij elkaar
aansluitende overlegmomenten (bv. ene vergaderdeel wordt gewijd aan het LOK, het andere aan
LOO). Uit het volgende punt blijkt dat een dergelijke organisatievorm ook reeds in de praktijk
voorkomt.
6.6.4 Het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning: een verscheidenheid aan
organisatievormen
Naar organisatievorm zien we dat het merendeel van de gemeenten met een LOO (48/64) dat naast
of geïntegreerd in het Lokaal Overleg Kinderopvang organiseert (Tabel 24). De andere
overlegorganen en organisatievormen zijn zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau te situeren.
Tabel 24: Organisatievorm van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (n=64)

Organisatievorm
naast het lokaal overleg kinderopvang
geïntegreerd in het lokaal overleg kinderopvang
naast het welzijnsoverleg
geïntegreerd in het welzijnsoverleg
naast een ander overlegorgaan
geïntegreerd in een ander overlegorgaan
andere organisatievorm

Aantal
24
24
11
4
5
6
5

Voorbeelden van lokale overlegorganen zijn: de gezinsraad, de raad van Gezins‐ en kinderopvang, het
lokaal drugsoverleg, de themagroep Lokaal Sociaal Beleidsplan, de werkgroep jeugd, onderwijs,
kinderopvang, de werkgroep schulden op school, de Luisterbank (een vrijwilligerswerking van het
OCMW). Bovenlokale overlegorganen die vermeld worden zijn: het jeugdwelzijnsoverleg van de
regio, IGEAN of een intercommunaal overlegorgaan, het subregionaal overleg
opvoedingsondersteuning en/of jeugdwelzijnsoverleg of een niet nader omschreven overleg tussen
verschillende buurgemeenten. Uit dit overzicht blijkt ook dat meerdere gemeenten over meerdere
‘aanverwante’ overlegorganen beschikken waarin of waarnaast het LOO een plaats krijgt. De
optelsom van de organisatievormen overschrijdt immers het aantal respondenten.
Uit de analyse naar de samenhang met gemeentekenmerken, blijkt wederom dat de provincie een
discriminerend kenmerk is. In de provincie Antwerpen is het LOO het meest frequent geïntegreerd in
een ander overlegorgaan zoals het LOK, het welzijnsoverleg of een ander overlegorgaan (32,7%). In
West‐ en Oost‐Vlaanderen komt dit slechts uitzonderlijk voor (respectievelijk 3,1% en 4,8%) en de
provincies Vlaams‐Brabant (15,2%) en Limburg (19,2%) nemen een tussenpositie in. Voor de andere
geografische gemeentekenmerken en de persoonsgebonden gemeentekenmerken tekenen zich geen
significante verschillen af.
Bij de gemeenten die op het moment van de bevraging nog niet over een LOO beschikten, maar dat
wel in hun planning hebben opgenomen, komt voor wat de ‘mogelijke’ organisatievorm betreft, een
gelijkaardig patroon aan de oppervlakte. Respectievelijk 18 en 6 respondenten zien het LOO
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geïntegreerd of naast het Lokaal Overleg Kinderopvang. Drie respondenten zien dat geïntegreerd in
het welzijnsoverleg, 4 geïntegreerd of naast een ander overlegorgaan (bv. OCMW, LOP,
intergemeentelijk overleg). Voor 9 gemeenten die de opstart van het LOO voorzien hebben, is echter
nog niet beslist onder welke organisatievorm dat zal zijn en 1 respondent heeft hier geen zicht op.
Ook hier kunnen we uit de optelsom afleiden dat verschillende gemeenten reeds over verschillende
‘aanverwante’ overlegorganen beschikken. Het LOO zal in deze groep vooral geïntegreerd worden in
een reeds bestaand overlegorgaan.
6.6.5 Het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning: van’ occasioneel’ overlegorgaan tot
een ‘vaste waarde’
Ongeveer 1/3 van de gemeenten met een Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (21/64) startte
met dat overleg in het jaar van de goedkeuring van het decreet (13 juli 2007). Volledigheidshalve
brengen we in herinnering (surpa, 6.6.3) dat reeds voor de ‘officiële installatie’ van het LOO, het
merendeel van deze gemeenten het thema opvoedingsondersteuning in een ander overlegorgaan
opnamen. In 2008 startten 7 gemeenten met een LOO en in het jaar dat de uitvoeringsbesluiten
verschenen, in 2009, kwamen er 25 bij. In de loop van 2010 startten 11 gemeenten een LOO.
Tabel 25: Opstart van het LOO

Start van het LOO
2007
2008
2009
2010
Totaal

Aantal
21
7
25
11
64

Cumulatief aantal
21
28
53
64

In het merendeel van de gemeenten die in 2007 startten met het LOO, vergaderde het LOO 1 tot 4
keer (19/21), eenmalig was er 6 keer en 10 keer een bijeenkomst. Dit alles staat voor een gemiddelde
vergaderfrequentie van 3,05 in dat jaar. De daarop volgende jaren neemt het aantal gemeenten waar
minstens één LOO heeft plaatsgevonden toe tot 50 in 2009. In dat jaar bedraagt het gemiddeld
aantal bijeenkomsten 2,62. Het aantal gemeenten dat een LOO is m.a.w. toegenomen, maar de
vergaderfrequentie is afgenomen. Volledigheidshalve vermelden we dat op het moment van de
bevraging in 2010 48 gemeenten een LOO bijeenkomst hadden. Het betreft hier echter maar een half
jaar. We kunnen m.a.w. geen totaaloverzicht geven van het gemiddeld aantal bijeenkomsten.
Inzoomend op het aantal keer dat het LOO vanaf 2007 (cf. goedkeuring van het decreet) tot en met
het moment van de bevraging (voorjaar 2010) bijeengekomen is, stellen we vast het LOO in 19 van
de 64 gemeenten met een LOO, één keer vergaderd heeft (zie Tabel 26). In het merendeel van de
gemeenten is het LOO in deze periode van 4 jaar meer dan 1 keer samengekomen (45/64).
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Tabel 26: Aantal bijeenkomsten van het LOO van 2007 tot en met het moment van de bevraging in 2010 (n= 64)

Aantal bijeenkomsten
1 keer
2 keer
3 keer
4 keer
5 tot 8 keer
9 tot 12 keer
13 tot 16 keer
meer dan 16 keer
Totaal

Aantal respondenten
19
9
5
4
13
5
7
2
64

Cumulatief aantal
19
28
33
37
50
55
62
64

6.6.6 Het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning: een verscheidenheid aan
betrokken actoren
Een brede waaier aan vooropgestelde actoren in het Lokaal Sociaal Beleidsplan:
professionelen maken de dienst uit
Op lokaal vlak wordt er in de Lokale Sociale Beleidsplannen naar een grote diversiteit aan (mogelijke)
betrokkenen of participanten verwezen. Van de gemeenten die opvoedingsondersteuning in hun LSB
opnemen, vermeldt 3/4 (69/91) precies welke lokale actoren ze in het overleg of in de samenwerking
vertegenwoordigd of betrokken (willen) zien. Naast de vrij evidente en meest frequent
gerapporteerde betrokkenheid van diensten die werken met gezinnen en/of
opvoedingsondersteuning aanbieden (19 vermeldingen), worden 3 sectoren met reeds bestaande
overlegorganen of ‐structuren, in gelijke mate (elk 14 keer) vermeld: het Lokaal Overleg
Kinderopvang, het onderwijsveld (scholen, CLB) en het OCMW. Andere, minder dan 10 keer
vermelde actoren zijn: stedelijke diensten (preventie, onderwijs, jeugd e.a.), diensten van de
Bijzondere Jeugdzorg, Kind & Gezin, CAW, CGGZ, LOGO, wijkcentrum, spelotheek, huisartsen, politie,
de buurt en armen‐ en allochtone verenigingen.
Eerder rapporteerden we (supra, 6.2) dat verschillende gemeenten, zij het een heel beperkt aantal,
ouders naar hun behoefte aan opvoedingsondersteuning willen bevragen of dat al dan niet in het
kader van de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan reeds deden. Het is op basis van de
beleidsplananalyse en de vragenlijst echter niet uit te maken in hoeverre participatiestructuren voor
ouders ‐ zoals het kwaliteitskader voorschrijft ‐ook effectief in de praktijk of organisatieniveau
aanwezig zijn. Op de eerder vermelde armen‐ en allochtone verenigingen na, zien we in het
vooropgestelde of reeds bestaande lokaal overleg geen ‘actieve’ participatie van ouders of gezinnen.
Vanuit het decreet wordt dat, uitgezonderd de verenigingen waar armen het woord nemen, ook niet
vooropgesteld. Naast de mogelijke directe vertegenwoordiging van deze oudergroep (cf. ze moeten
uitgenodigd worden als ze actief zijn in de gemeente), kunnen ouders ook indirect, via bijvoorbeeld
de verenigingen van het sociaal‐cultureel volwassenenwerk, vertegenwoordigd zijn in het LOO.
De actuele vertegenwoordiging van lokale actoren in het LOO: een (beperkte)
weerspiegeling van de gedecreteerde ‘minstens uit te nodigen actoren’?
De vragenlijstmethode geeft een beeld van het aantal ‘gemiddelde aanwezigen’ in het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning. Voor iets meer dan 1/3 van de gemeenten met een LOO (23/64) ligt dat
aantal in de buurt van het aantal actoren die het decreet voorschrijft (minstens 12‐tal actoren die
actief zijn in de gemeente), namelijk 11 tot 15 aanwezigen (Tabel 27).
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Tabel 27: Gemiddeld aantal aanwezige personen in het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (n=64)

<5
5‐10
11‐15
>15
geen info
Totaal

Aantal
2
17
23
20
2
64

Voor iets minder dan 1/3 van de gemeenten met een LOO (20/64) bedraagt het aantal aanwezigen
meer dan 15. Voor ongeveer 1/4 van de gemeenten ligt de gemiddelde aanwezigheidsgraad in de
categorie 5 tot 10 personen en slechts uitzonderlijk (2 keer) bestaat het LOO uit minder dan 5
aanwezigen.
Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat de samenstelling van het LOO voor het merendeel van
de gemeenten behoorlijk groot is. Verder zullen we zien dat waar de ene gemeente dat als een
voordeel ziet, de andere gemeente dit veeleer als een nadeel ziet.
Het merendeel van de actoren die in navolging van het decreet voor deelname aan het LOO
uitgenodigd kunnen worden, zijn veelal ook aanwezig in de gemeente. De actoren die het meest
frequent als zijnde ‘niet aanwezig of actief’ in de gemeenten met een LOO (64) gerapporteerd
worden zijn: verenigingen waar armen het woord nemen (34), ‘andere’ sociaal culturele verenigingen
dan de Gezinsbond (33) en het maatschappelijk opbouwwerk (32). In telkens de helft of meer van de
gemeenten waar een LOO opgestart werd, is één of zijn meerdere van deze actoren niet aanwezig.
Ook de huisartsen worden 29 keer vermeld als zijnde ‘niet aanwezig’ en zij worden gevolgd door de
diensten gezinszorg (21), de lokale politie (21) en het CLB (19). De vrij frequente afwezigheid van
huisartsen en de lokale politie is een verrassende vaststelling. Het lijkt immers evident dat zowel de
huisartsen als de lokale politie in ‘elke’ gemeente actief zouden zijn. Een overzicht van de actoren die
aanwezig zijn in de gemeente, maar die niet uitgenodigd worden voor het LOO levert een
gelijkaardige rang‐ en grootorde op.
De actoren die regelmatig deelnemen aan het LOO, blijken in de praktijk ook degenen te zijn waarvan
het decreet stipuleert dat zij ‘indien actief in de gemeente, minstens uitgenodigd moeten zijn’ en
volgen in grote lijnen wat in het LSB‐plan vooropgesteld werd (cf. supra). De actor die het meest
frequent gerapporteerd wordt als ‘regelmatig’ aanwezig is het OCMW (51 van de 64 gemeenten met
een LOO), daarna volgen de scholen (42) en Kind en Gezin (37). Deze reeks wordt aangevuld met 2
andere schoolgerelateerde actoren: het CLB (33) en de ouderverenigingen (31) en vervolgens ook de
VCO (28) en de Gezinsbond (27). De overige actoren worden 20 keer of minder vermeld als zijnde
‘regelmatig aanwezig’ (bv. diensten gezinszorg, lokale politie, verenigingen waar armen het woord
nemen, andere socio‐culturele organisaties). De actoren die het minst ingaan op een uitnodiging
voor het LOO, zijn de huisartsen (24), zij worden gevolgd door de Gezinsbond (9) en de lokale politie
(8). Uit dit overzicht blijkt de vrij sterke vertegenwoordiging van het OCMW en actoren vanuit het
onderwijsveld. Ook Kind en Gezin maakt deel uit van de ‘LOO‐aanwezigheids‐top‐3’, maar scoort
toch iets meer dan 20% lager dan het OCMW (37 tegenover 51 rapporteringen). Gelet op de
‘preventief gezinsondersteunende’ opdracht van Kind en Gezin, verwachtten we hier een meer
uitgesproken deelname van Kind en Gezin. Eén respondent drukt dit ook spontaan bij de
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rapportering van verbeterpunten, uit: ‘Graag aanwezigheid van Kind en Gezin en de Huisartsenkring
in het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning.’ Inzoomend op de positie van Kind en Gezin, blijkt
het binnen een organisatie waarin opvoedingsondersteuning een belangrijke peiler van het beleid en
het uitvoerend werk is, niet evident te zijn om dit ook in een systematische (wijd verspreide)
deelname in het LOO te vertalen.
De respondenten moesten voor de actoren die ondanks een uitnodiging nooit deelnemen aan het
LOO, ook opgeven wat daarvoor de meest voorkomende reden is. Over de verschillende actoren
heen, blijkt de te beperkte beschikbaarheid en/of inzetbaarheid van een (deskundige) medewerker
voor het LOO de meest frequent gerapporteerde afwezigheidreden te zijn (23 meldingen). Volgens
21 respondenten is het overlegmoment voor de desbetreffende partner niet geschikt en volgens 11
respondenten is de actor niet overtuigd van de zinvolheid van het overleg voor zijn eigen dienst of
voorziening. De andere redenen worden door telkens 7 respondenten vermeld: de actor is niet
overtuigd van de zinvolheid van het overleg voor het lokale aanbod en de actor werkt (meer) op een
ander (bv. bovenlokaal) niveau.
Als we volgens ‘relevantie voor de werkzaamheden van het LOO’ een rangorde opstellen, dan
resulteert dat in dezelfde reeks als voor de aanwezigheidsgraad. De actoren die het meest frequent
als regelmatig aanwezig worden gesignaleerd, worden m.a.w. ook het meest frequent als relevant
voor dat overleg beschouwd (OCMW, Kind en Gezin en scholen). De actoren die het meest frequent
gerapporteerd worden als zijnde ‘niet deelnemend aan het overleg’, worden ook het meest frequent
‘als eerder niet of helemaal niet relevant voor het overleg beschouwd (de lokale politie, de
huisartsen, andere socio‐culturele verenigingen dan de Gezinsbond). Het betreft daarbij echter
telkens niet meer dan 11 respondenten (17,2%) die de categorie ‘eerder niet of helemaal niet
relevant’ aankruisen. Dit betekent dat telkens het merendeel van de respondenten de in het decreet
omschreven uit te nodigen actoren, los van hun effectieve deelname, ook relevant vindt voor de
werkzaamheden van het LOO.
Ook in de gemeenten waar er nog geen LOO is, maar het thema opvoedingsondersteuning wel in een
ander overlegorgaan aan de orde is (87 van de 188 respondenten), levert gelijkaardige
rangordeningen op. Ook in deze gemeenten ontbreken het meest frequent het maatschappelijk
opbouwwerk (65), verenigingen waar armen het woord nemen (65) en ‘andere’ socio‐culturele
verenigingen dan de Gezinsbond (60). Het OCMW (74), de scholen (73) en Kind en Gezin (68) worden
het meest frequent gerapporteerd als zijnde aanwezig in de gemeente en deelnemend aan het
overleg waarin opvoedingsondersteuning opgenomen wordt. De actoren die in de gemeente
aanwezig zijn, maar die het meest frequent gerapporteerd worden als zijnde ‘niet deelnemend’ aan
een dergelijk overleg zijn: de huisartsen (39), de lokale politie (34) en de Gezinsbond (25).
6.6.7 Beoordeling van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
Het LOO: veelal een informatie-uitwisselings-, samenwerkings- en bekendmakingsorgaan
Gevraagd naar de karakteristieken van het LOO komt de volgende top 3 aan de oppervlakte: een
informatie‐uitwisselingsorgaan (54/64 respondenten met een LOO), overleg dat
samenwerkingsverbanden creëert om op lokaal vlak acties/initiatieven te ondernemen (53/64) en
een overleg dat bijdraagt tot een grotere bekendheid van opvoedingsondersteunende initiatieven
voor ouders (52/64) (Tabel 28). Telkens meer dan 80% van de respondenten met een LOO, vindt dat
dit overleg in grote mate of eerder wel in deze karakteristieken omschreven kan worden. De overige
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opgegeven karakteristieken worden door minder dan 80% van deze respondenten aan het overleg
toegeschreven.
Hiertegenover staat dat ongeveer de helft van de respondenten vindt dat het LOO eerder niet of
helemaal geen belangrijk beslissingsorgaan is (35/64), eerder niet of helemaal niet in staat is om
infrastructuur en middelen te verwerven voor de continuering van de werking en de realisatie van de
plannen (31/64) en eerder niet tot helemaal niet bijdraagt tot samenwerkingsverbanden om op
bovenlokaal vlak acties/initiatieven te ondernemen (26/64).
De overige opgegeven functies vormen a.h.w. een tussencategorie. Meer specifiek gaat het over het
LOO als een afstemmingskanaal voor de betrokken actoren, een orgaan dat bijdraagt tot een grotere
bekendheid van opvoedingsondersteunende initiatieven voor andere professionelen en een orgaan
dat invloed heeft op de lokale besluitvorming (weliswaar door 39 respondenten als eerder wel of in
grote mate aangegeven, maar door 17 respondenten als eerder niet of helemaal niet).
Tabel 28: Beoordeling van het lokaal overleg aan de hand van mogelijke realisaties (64 gemeenten hebben een LOO,
maar deze vraag moest enkel beantwoord worden voor de gemeenten waarin het LOO minstens 2 keer samen kwam)

Het lokaal overleg:
is een informatie‐uitwisselingsorgaan
creëert samenwerkingsverbanden om
op lokaal vlak acties/initiatieven te
ondernemen
draagt bij tot een grotere bekendheid
van opvoedingsondersteunende
initiatieven voor ouders
is een afstemmingskanaal voor de
betrokken actoren
draagt bij tot een grotere bekendheid
van opvoedingsondersteunende
initiatieven voor andere professionelen
heeft invloed op de lokale
besluitvorming
draagt bij tot samenwerkingsverbanden
om op bovenlokaal vlak
acties/initiatieven te ondernemen
is in staat om infrastructuur en
middelen te verwerven voor de
continuering van de werking en de
realisatie van de plannen
is een belangrijk beslissingsorgaan

in grote
mate (a)
30

eerder
wel (b)
24

54

eerder
niet (c)
0

18

35

53

1

2

3

24

28

52

2

2

4

11

37

48

4

3

7

23

22

45

8

3

11

6

33

39

14

3

17

7

23

30

20

6

26

9
6

17
15

26
21

17
28

14
7

31
35

(a) + (b)

helemaal
(c) + (d)
niet (d)
2
2

Uit het voorgaande concluderen we dat het LOO op lokaal vlak verschillende betekenisvolle bijdragen
kan leveren. Er worden wel degelijk een aantal stappen gezet en resultaten geboekt. De realisatie
van het LOO wordt echter op verschillende manieren gehinderd om tot een doorgedreven en
uitgebouwde lokale en bovenlokale (samen)werking te komen. Deze beperkte slagkracht verwijst
niet alleen naar de beperkte beslissingsmogelijkheid van het LOO, maar ook naar de beperkte
middelen om de intenties of de voorop te stellen plannen te realiseren. Ook verder zullen we zien, bij
de rapportering van belemmeringen van het LOO en van verbeterpunten inzake (het decreet)
opvoedingsondersteuning, het gebrek aan middelen de bovenhand neemt.
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Globale beoordeling
Ondanks de beperkte slagkracht van het LOO, beoordeelt het merendeel van de respondenten
(43/64) het functioneren van het LOO in hun gemeente als overwegend tot heel goed (zie Tabel 29).
Voor 14 van de 64 respondenten functioneert het LOO niet goed, maar ook niet slecht.
Tabel 29: Globale beoordeling van het functioneren van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning

heel goed
overwegend goed
niet goed, niet slecht
overwegend slecht
heel slecht
werd stop gezet
Totaal

Aantal
4
39
14
2
2
3
64

Vier respondenten vinden dat het LOO overwegend tot heel slecht functioneert. Van de 64
gemeenten die over een LOO beschikten, geven er 3 te kennen dat het LOO ondertussen reeds werd
stopgezet (bv. het is doodgebloed, het is niet meer actief).
De beoordeling van het functioneren van het LOO, levert voor geen enkel gemeentekenmerk
significante verschillen op. We merken hierbij op dat we hier met ‘kleine’ aantallen geconfronteerd
werden, in het bijzonder voor de categorie ‘overwegend tot heel slecht’. Het betreft slechts 4
gemeenten voor wie deze categorieën opgaan: (1) naar provincie‐indeling: 2 van Oost‐Vlaanderen en
2 van Limburg, (2) naar grootorde: 4 grote gemeenten, (3) naar verstedelijkingsgraad: 3 centrum‐ en
grootsteden en 1 structuurondersteunende stad.
Bevorderende factoren
Van de 64 gemeenten met een LOO onderkennen er 45 (70,3%) één of meerdere factoren die de
kwaliteit van dit overleg ten goede komen. Acht respondenten signaleren dat ze hierover geen
uitspraak kunnen doen en de resterende respondenten zien geen bevorderende factoren.
De bevorderende factoren beslaan een breed spectrum waarvan de volgende elementen deel
uitmaken: de aard en de opstelling van de actoren in het LOO, de financiële en/of inhoudelijke
ondersteuning van lokale en bovenlokale actoren, de reeds gerealiseerde doelstellingen van dit
overleg, de (praktische) organisatie van het overleg en het thema opvoedingsondersteuning op zich.
Wat dat laatste betreft, verwijst een respondent bijvoorbeeld naar het feit dat
opvoedingsondersteuning een dankbaar thema is, iedereen kan en wil erover meepraten. Twee
andere respondenten sluiten daarbij aan en specificeren respectievelijk dat het een thema uit het
werkveld is en een nadrukkelijk aanwezig thema is.
Het merendeel van de aangehaalde bevorderende factoren zijn onder te brengen in karakteristieken
van de betrokken actoren en de positieve samenwerking die daaruit resulteert. Respondenten
verwijzen zowel naar de kwaliteiten van de personen die aan het overleg deelnemen (bv.
enthousiasme, geëngageerde, gemotiveerde personen, inbreng, maturiteit, positieve feedback) als
naar de organisatie die zij vertegenwoordigen (bv. goede, relevante werking,
opvoedingsondersteunend aanbod dat ze doen). De effectieve betrokkenheid draagt veelal bij tot
een goede samenwerking, tot een samen denken en zoeken en/of een positieve sfeer. Niet al de
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respondenten benoemen hierbij de desbetreffende actor. Actoren die minstens eenmaal vermeld
worden zijn: de LCO (4), de gemeente (bv. aanspreekpunt, budget, beleid, politieke ‘gedragenheid’
van het thema, regiefunctie t.a.v. omliggende gemeenten) (4), de opvoedingswinkel (2), de scholen
(2), OCMW diensten (2), de Gezinsbond (1), het CKG (1), het CAW (1), de LOP‐begeleider (1), de
schepen (1). Eén respondent expliciteert de positieve bijdrage die uitgaat van de omvang van de
aanstelling van de Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning. Het betreft een gemeente waarin
die voor 50% is aangesteld.
Verschillende gemeenten met een omvangrijke samenstelling van het LOO (4), zien een voordeel in
de verscheidenheid aan invalshoeken die deze relevante partners inbrengen. Vier respondenten
vermelden uitdrukkelijk dat het feit dat ze kunnen verder bouwen of terugvallen op een reeds langer
bestaand overlegorgaan of platform het functioneren ten goede komt. Voor 3 respondenten werkt
de inbedding in een kinderopvangvoorziening of ‐overlegorgaan (bv. LOK) bevorderend.
Ook bovenlokale actoren en ondersteuningsstructuren dragen bij tot de goede werking van het
LOO. Het is echter een beperkte schare van respondenten (12 van de 45 die bevorderende factoren
rapporteren) die op bovenlokaal niveau bevorderende factoren onderkennen. Zo verwijzen 5
respondenten naar de Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning, 4 naar de provincies, 6
naar de samenwerking met buurgemeenten, waarvan er 2 expliciet verwijzen naar een
intercommunale. Daarnaast zijn er ook drie respondenten die expliciet verwijzen naar het overleg
en/of aanbod vanuit de buurgemeenten, in het bijzonder voor wat het welzijns‐ en
hulpverleningsaanbod betreft (bv. positieve contacten met sleutelfiguren uit de buurgemeenten, de
opvoedingswinkel, het CAW). Over al deze verschillende bovenlokale ondersteuningsbronnen heen,
wordt zowel de inhoudelijke (bv. aanbod aan informatie‐ en vormingsavonden), de financiële (bv.
meer budget, werkingsbudget) als de motiverende bijdrage (bv. aandacht die zijn hebben voor ...)
door één of meerdere respondenten geprezen.
De deelname en de aanwezigheid van de VCO en de provinciale verantwoordelijke
opvoedingsondersteuning: zo krijg je ideeën vanuit andere gemeenten, van mensen die zicht hebben
op hoe het in andere gemeenten loopt. Dat is een positief gegeven.

Eén respondent verwijst uitdrukkelijk naar de hefboomfunctie van het decreet:
Het decreet is een hefboom geweest, het heeft de context gecreëerd die maakt dat het belang van
opvoedingsondersteuning op lokaal vlak meer op de agenda is gekomen.

Niet alleen de samenstelling en de beschikbaarheid en aanspreekbaarheid van andere lokale en
bovenlokale actoren heeft een positieve impact op het functioneren van het LOO, ook de wijze
waarop dat overleg gebeurt én de concrete verwezenlijkingen van dat overleg, kan bevorderend
werken. Voorbeelden die, zij het telkens eenmalig vermeld, aansluiten bij het eerst vermelde zijn: de
goede voorbereiding en concrete voorstellen, de regelmaat waarmee het overleg bijeen geroepen
wordt of net de gerichtheid waarmee het overleg bijeen geroepen wordt (bv. enkel als er concrete
acties ondernomen moeten worden), de uitwisseling en informatie die de aanwezigen aan elkaar
kunnen geven, de positieve sfeer en de individuele gesprekken die naast of aansluitend bij het
overleg met de partners gevoerd worden.
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De positieve feedback van actoren van het lokaal overleg. Zij ervaren het overleg toch wel als relevant
en zijn dus ook de grote aanwezigen.’
‘De actoren worden op de hoogte gehouden van alle initiatieven zodat ze zich steeds betrokken voelen
bij het lokaal overleg.

Inzake de concrete verwezenlijkingen worden de volgende gesignaleerd: de verdere ontwikkeling van
het reeds bestaande aanbod (dat a.h.w. fungeert als een belangrijke insteek), de ontwikkeling van
nieuwe ideeën, initiatieven of concrete acties (al dan niet gerealiseerd met een beperkte groep of
m.a.w. verwijzend naar een efficiënte inzet van personeel en middelen en/of als aanzet om in
werkgroepen rond specifieke thema’s te werken). Andere ‘uitkomsten’ die een aanzet vormen of
bijdragen tot een goede werking van het LOO zijn: de (goede) uitwisseling en verspreiding van
informatie/verschillende taken (cf. elkaar beter leren kennen, betere doorverwijzing), de afstemming
op elkaar en de coördinatie van acties die de sector ten goede komen (cf. eerder vermelde
doorverwijzingsmogelijkheden, betere hulpverlening). Samenvattend kunnen we stellen dat voor een
15‐tal gemeenten de voorbije of eerste ‘resultaten’ van het LOO voor de betrokken actoren een
positieve bekrachtiging of aansporing vormen om verder te doen.
Iedereen die in het werkveld staat is zich bewust dat heel veel bestaat, maar dat ontsluiting van
informatie en coördinatie van acties de sector enkel ten goede kan komen.

Belemmerende factoren
Op de vraag naar mogelijke belemmerende factoren antwoorden 39 van de 64 (60,9%) met een LOO
‘ja’. Elf respondenten (17,2%) weten hier geen antwoord op te geven en de resterende respondenten
ervaren of zien geen belemmerende factoren. Rekening houdend met het eerder beschreven
functioneren van het LOO, betekent dit dat ook in gemeenten waar het LOO (heel of overwegend)
goed functioneert, één of meerdere belemmeringen zich kunnen laten gelden.
Inzoomend op de concrete omschrijvingen van de ervaren belemmeringen, valt vooral de samenhang
tussen verschillende factoren op. Bijvoorbeeld: het tekort aan financiële middelen legt beperkingen
op aan het aantal inzetbare personeelsleden én aan de inzetbare werkingsmiddelen. Dit legt niet
alleen restricties op aan de aanwezigheidsgraad van actoren, maar ook aan hun betrokkenheid en
inzet. Daarnaast zien we dat verschillende factoren die eerder als een ‘voordeel of een positieve
factor’ gerapporteerd werden, ook een negatieve impact op het functioneren van het overleg
kunnen hebben.
Verschillende inhoudelijke aspecten van het thema opvoedingsondersteuning vormen (volgens
telkens 1 respondent, tenzij anders vermeld) een belemmering. Dit thema blijkt inhoudelijk niet altijd
gemakkelijk te concretiseren te zijn. Een ander inhoudelijke belemmering betreft de moeilijke
zoektocht naar nieuwe thema’s. Een respondent stelt de vraagt hoe ze in het overleg voor iedereen
een meerwaarde kunnen bieden. Daarnaast speelt ook een mogelijk gebrek aan éénduidigheid over
het doel van opvoedingsondersteuning, ook de moeilijkheid om een gemeenschappelijke visie op
en/of definitie van opvoedingsondersteuning vast te leggen (2 meldingen), vormt een hindernis.
Verder inzoomend op het niveau van de actoren verwijzen de respondenten naar het aantal, de aard
en/of de inzet van aanwezige en/of betrokken actoren. Vier respondenten zien de te grote omvang
van het LOO als een belemmering en 5 respondenten wijzen uitdrukkelijk op de te grote
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verscheidenheid van actoren. Dit gaat gepaard met een te grote verscheidenheid aan invalshoeken
en agenda.
Het overleg is een te grote groep. Het is moeilijk om het overleg levendig en interessant te maken en
houden.’
‘De partners die in het LOO actief zijn, zijn te divers. Ze zijn niet op de hoogte van alles, ze hebben een
verschillend interesseniveau. Het is moeilijk om te overleggen en er is een tekort aan motivatie om te
blijven komen ... Het overleg blijft ‘virtueel’. Het is moeilijk om het lokaal overleg te concretiseren.

Drie respondenten vinden de samenstelling van het LOO te beperkt en verwijzen daarbij bijvoorbeeld
naar het ontbreken van een afvaardiging van sommige diensten of organisaties. Daarnaast blijkt ook
de beperkte inzet of interesse (5), het tijdsgebrek (cf. overbevraging, nieuw takenpakket) van de
lokale en/of bovenlokale actoren (4) en de regionale werking van verschillende actoren (2) een
belemmering te vormen.
Een aantal diensten hebben nog geen afvaardiging kunnen sturen omwille van hun eigen
tijdsindeling.’
‘Diensten (extern en intern) worden overvraagd voor de voorbereiding van de week van de
opvoeding.’
‘Partners die meerdere overlegmomenten hebben in verschillende gemeenten geven aan dat een
intensief engagement niet in elke gemeente mogelijk is.

Aansluitend bij de eerder vermelde ‘inzetproblemen’, signaleren 2 respondenten dat de aanwezige
actor niet zozeer zijn/haar organisatie of dienst vertegenwoordigt, maar veeleer zijn/haar
persoonlijke belangen of doelen vooropstelt in het overleg. Voor verschillende actoren blijkt
opvoedingsondersteuning geen prioritair thema te zijn, geen duidelijke positie in te nemen en/of ‘te
weinig gedragen’ te worden.
Het thema is voor de meest actoren (nog) geen hot item.

Daarbij wordt zowel verwezen naar diensten en voorzieningen als naar het gemeentebestuur. Een
gebrek aan promotie en/of structurele inbedding, een gebrekkige communicatie tussen bijvoorbeeld
het gemeentebestuur en de opvoedingswinkel zijn meer concrete voorbeelden.
Daar tegenover staat dat het thema ook aanleiding kan geven tot (overmatige) profileringsdrang
en/of een partijpolitiek spel, wat het overleg, het voeren van een beleid én de concrete uitwerking
van opvoedingsondersteunende initiatieven veelal niet ten goede komt. We zien dit gesignaleerd
voor verschillende gemeenten waar de bevoegdheid over opvoedingsondersteuning over
verschillende schepenen ‐ lees politieke partijen ‐ en/of departementen verdeeld is.
Officieel hoort de bevoegdheid opvoedingsondersteuning bij het departement onderwijs en
opvoeding. In de praktijk horen de actoren op het werkveld bij het departement sociale zaken. Er zijn 3
schepenen betrokken: jeugd, sociale zaken, opvoeding en onderwijs. Dit leidt tot profileringsdrang.
Zowel budgettaire belangen als politieke motieven belemmeren de vlotte werking.

Negen respondenten zoomen in op de aanstelling en/of functie van de Lokale Coördinator
Opvoedingsondersteuning en/of de rol van de sleutelfiguur inzake opvoedingsondersteuning. Twee
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ervan kaarten het uitblijven van de aanstelling ervan aan (functie wordt nu op vrijwillige basis
opgenomen), 4 wijzen op het tijdsgebrek en 1 meldt de te grote verwachtingen t.a.v. de LCO (cf.
veeleer een eenrichtingsverkeer dan een uitwisseling) en 1 op de onduidelijke rolverwachtingen.
Veelal blijkt het voorgaande samen te hangen met een gebrek aan personeels‐ en/of
werkingsmiddelen (cf. tijdsgebrek, extra taken) (21 respondenten of meer dan de helft van de 39
respondenten die belemmerende factoren rapporteren). Deze tekortkoming leidt niet alleen tot een
te grote ‘vrijblijvendheid’ (cf. als de Vlaamse overheid geen financiële injectie geeft, dan ‘moet’ daar
ook ‘niets’ tegenover staan), het beperkt ook het aanbod en dat in het bijzonder voor specifieke
doelgroepen (bv. voor kansengroepen, voor ouders met +12‐jarige kinderen).
Het bestaande aanbod richt zich, mede ten gevolge van het gebrek aan financiële middelen en het
daaruit voorvloeiende gebrek aan personeelsmiddelen, vooral naar de midden‐ en hogere klasse. Het
is door deze belemmeringen moeilijk om zelf zaken uit te werken die de focus wat bijstellen.

In een uitzonderlijk geval leidt de koppeling van de voorziene financiële middelen aan de
gedecreteerde opdrachten op lokaal vlak, tot de volgende conclusie:
Niet centrumsteden krijgen extra taken zonder middelen. Van hen, in het bijzonder van een
opvoedingspunt, wordt echter dezelfde inspanning verwacht als van opvoedingswinkels. Zij moeten
hetzelfde verwezenlijken.

Uitzonderlijk verwijst een respondent naar het gebrek aan bovenlokale ondersteuning en dat vanuit
de brede waaier aan ‘potentiële’ ondersteuningsinstanties of ‐organen.
Beslissingen worden niet lokaal genomen, maar zijn afhankelijk van het engagement van Kind en
Gezin, de provincie, Vlaanderen. Kind en Gezin ondersteunt het belang van het lokaal overleg niet erg.

Als we aan de respondenten expliciet de stelling ‘De Vlaamse overheid honoreert
samenwerkingsverbanden’ voorleggen, dan doet ruim 1/3e van de 188 respondenten (69) hierover
geen uitspraak (infra, 6.8.3, Tabel 34). 75 respondenten zeggen dat dat eerder wel of zelfs in grote
mate het geval is. Toch vinden 44 respondenten dat de overheid dat eerder niet of zelfs helemaal
niet doet.
Op praktisch‐organisatorisch vlak tenslotte, wijzen 6 respondenten uitdrukkelijk naar de
vergaderdruk waarbij er sprake is van ‘te veel overleg met dezelfde actoren’. Een andere respondent
ervaart daarentegen vooral een belemmering van de te beperkte vergaderfrequentie en voor nog
een andere respondent is het vergadermoment niet optimaal.

6.7 Kwaliteitszorg
Het kwaliteitskader neemt 3 aspecten van kwaliteitszorg op: permanente kwaliteitsbewaking,
vorming en supervisie personeel en permanente aandacht voor maatschappelijk thema’s over
opvoeding (werd reeds in voorgaande punt besproken). In voorgaande punten werden reeds
verschillende aspecten van kwaliteitszorg aangehaald. We zoomen in dit punt in op de mate waarin
evaluatie bij de implementatie van het decreet aan de orde is, op de beoordeling van de
verschillende ondersteuningsmodaliteiten.

72

6.7.1 Evaluatie, de eerste sporenleggers
Voor een klein aantal gemeenten met een concrete verwijzing naar opvoedingsondersteuning in het
lokaal sociaal beleidsplan (17/91), is evaluatie een topic dat het beleid inzake
opvoedingsondersteuning mee moet sturen of reeds een richting heeft aangewezen. Vier gemeenten
hebben reeds het bestaande opvoedingsondersteunend aanbod in de gemeente geanalyseerd.
Enerzijds wordt daarbij gewezen op positieve elementen (bv. aard en omvang van het aanbod), maar
anderzijds ook op de beperkingen van dat aanbod (bv. te beperkt, onsamenhangend, onvoldoende
gekend, onvoldoende overleg). Tien gemeenten plannen om het bestaande aanbod in hun gemeente
en/of regio te inventariseren. Zowel het aanbod vanuit de kinderopvang als dat vanuit het onderwijs,
worden daarbij eenmalig als ‘focus’ vermeld. Tot slot zijn er 6 gemeenten die uitdrukkelijk de
kwaliteit van het aanbod en de dienstverlening willen evalueren. Ze willen vooral de problemen en
hiaten op het spoor komen en eenmalig wordt ook het bereik van kansengroepen als specifiek
evaluatieaspect naar voren geschoven.
Het aantal respondenten dat bij de ‘bevraging van de actuele situatie’ (vragenlijstmethode) aangeeft
dat het decreet een stimulans was om het aanbod te evalueren, levert een ‘gelijkaardig’ aantal op
(zie ook verder, 6.8.1): 17 van de 90 respondenten die 1 of meerdere positieve uitkomsten aan het
decreet verbonden zien. Dit item neemt daarmee de ‘laatste’ positie of werd het minst frequent
gerapporteerd. Dit brengt ons bij het mogelijk pleidooi om evaluatie in de toekomst (nog) meer
aandacht te geven. Het is echter weinig aannemelijk (cf. de meermaals gesignaleerde vraag van
praktijkorganisaties) dat lokale actoren, waaronder de aanbieders van opvoedingsondersteuning, dit
alleen kunnen waarmaken. We zien hier een belangrijke rol weggelegd voor onderzoekscentra en
mogelijks ook het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning dat o.m. als opdracht heeft
‘participatieve en wetenschappelijk onderbouwde methodieken inzake opvoedingsondersteuning
ontwikkelen en verspreiden’.
Volledigheidshalve merken we op dat telkens meer dan 1/3e van de respondenten die positieve
uitkomsten aan het decreet opvoedingsondersteuning zien, verwijzen naar de stimulans die hun
gemeente heeft gekregen om de lokale behoeften na te gaan (36/90) en om een betere afstemming
van het opvoedingsondersteunend aanbod op de lokale behoeften en kenmerken te realiseren
(33/90). Het spreekt voor zich dat in deze beide items een ‘evaluatieaspect’ vervat zit. Uit de analyse
van de gespreksthema’s van het LOO blijkt dat voor iets meer dan de helft van de gemeenten met
een LOO (36/64) een behoeftepeiling eenmalig of zelfs meermaals op de vergaderagenda heeft
gestaan. Het aantal respondenten die de hiervoor vermelde ‘intenties’, ook effectief in de praktijk
weet te realiseren, is beperkt. Zeker voor de gemeenten bij wie dit aspect slechts eenmalig op de
agenda heeft gestaan en voor de gemeenten van wie het LOO op het moment van de bevraging
slechts 1 of 2 keer vergaderd heeft (28/64 of 43,8%), lijkt het aannemelijk dat de realisatie van deze
doelstelling nog niet verwezenlijkt kon worden.
Het is tot op heden een minderheid van gemeenten die een bevraging of rondvraag heeft gedaan
naar de behoefte aan opvoedingsondersteuning (25/188, waarvan 23 bij professionelen en 14 bij
ouders) of die deze behoefte uit een de analyse van de gemeentelijk gezinskenmerken heeft afgeleid
(24/188). De resterende respondenten stellen dat ze hier voor hun gemeente geen zicht op hebben.
In het licht van de veelheid aan demografische gegevens die per gemeente beschikbaar zijn (bv.
gezinsinkomens, aantal kinderen binnen specifieke leeftijdscategorieën, GOK‐gegevens, gezinnen
met kinderen die op het OCMW een beroep doen enz.), is dit een laag aantal.
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Een omgevingsanalyse, die eveneens mee aan de basis kan liggen van de evaluatie van het bestaande
aanbod (cf. bijsturing van het aanbod naargelang de lokale behoeften en kenmerken), was tot op het
moment van de bevraging voor iets minder dan de helft van de bestaande LOO’s (29/64) een
agendapunt.
Ook vanuit andere, aanverwante beleidsdomeinen, wordt het gebrek aan datagebruik en ‐analyse als
een knelpunt ervaren. Zo wordt in de omzendbrief over de evaluatie van het lokaal sociaal beleid (10
juni 2010) uitdrukkelijk verwezen naar de beschikbare ‘lokale statistieken’ en naar de gegevens die
bij de provincies opgevraagd kunnen worden. Is n.a.v. deze omzendbrief of dit punt verbetering te
verwachten? Veel zal afhangen van de mate waarin over één beleidsdomein heen of meer integraal
naar de verschillende aanverwante domeinen gekeken zal worden. Een omgevingsanalyse voor de
opstelling van het LSB‐plan, kan immers ook heel wat aanknopingspunten of gegevens bevatten die
in het kader van opvoedingsondersteuning ingezet kunnen worden. Het feit dat de regelgeving
echter nog altijd op ‘afgebakende’ beleidssectoren gestoeld is, en de Vlaamse overheid in die zin ook
het ontstaan van intermediaire structuren per beleidssector stimuleert (Groenboek Interne
Staatshervorming, 2010), roept twijfel op. Als op Vlaams niveau de verkokering nog altijd in de hand
wordt gewerkt, mogen we dan op dat punt op lokaal vlak, door gemeentelijke besturen en
ambtenaren een kentering verwachten?
6.7.2 Ondersteuningsmodaliteiten: gericht op professionelen en (boven)lokale
samenwerking
Bij de opmaak van de LSB‐plannen waren, op een aantal Provinciale Steunpunten na, de
gedecreteerde ondersteuningsstructuren nog niet operationeel. Het is dan ook vrij evident dat naar
deze ondersteuningsbronnen niet verwezen worden. Een beperkt aantal gemeenten (9) verwijzen
evenwel, zij het indirect, naar aspecten die (ook) door deze steunpunten opgenomen zouden kunnen
worden. We zien dit verwoord in de zogenaamde ‘back office’ ondersteuningsmodaliteiten die zij in
hun plan voorop stellen: hun personeel (bv. kinderopvangpersoneel) vormen of professionaliseren
(bv. over de sociale kaart), de beschikbare expertise vergroten en tot een uitwisseling van know how
of tot een netwerk van professionelen komen, waarbij al dan niet ook een sprekerspool voor
verenigingen wordt aangelegd.
De uitwisseling van know how en het komen tot een netwerk van professionelen kan meer concreet
vorm krijgen in de eerder gerapporteerde lokale, alsook bovenlokale samenwerkingsverbanden
(supra, 6.6.1). In dat verband stelden we vast dat 69 van de 91 gemeenten die
opvoedingsondersteuning in hun LSB‐plan opnemen, de mogelijkheid tot samenwerking willen
verkennen, stimuleren of verder zetten. In die groep zijn er 22 gemeenten die verwijzen naar een
bovenlokale samenwerking (bv. Regionaal Welzijnsoverleg, Integrale Jeugdzorg, arrondissementeel
overleg)). We stelden ook reeds vast dat dit bovenlokaal overleg het meest frequent gesignaleerd
wordt vanuit gemeenten in de provincie Antwerpen (8), gevolgd door Limburg (5) en Oost‐ en West‐
Vlaanderen (elk 4 gemeenten). Slechts eenmalig werd dit bij de opmaak van de LSB‐plannen
gesignaleerd door een gemeente van Vlaams‐Brabant.
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6.7.3 Een brede waaier aan potentiële ondersteuningsmogelijkheden nog onvoldoende
benut?
Verscheidenheid aan ondersteuningsmogelijkheden
Zowel de modaliteiten die vanuit de VCO’s als vanuit de PSO’s aangeboden worden, waren voor
telkens meer dan 30% van de respondenten aan de orde (Tabel 30). Ook de Handleiding Lokaal
Overleg Opvoedingsondersteuning werd door ruim 30% (72/188) van de respondenten
geconsulteerd. We brengen hierbij in herinnering dat in 76 gemeenten van onze respondentgroep de
Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning aangesteld werd en dat er daarnaast ook 51
gemeenten zijn waar een andere functionaris deze functie tijdelijk waarneemt. Niet al de
functionarissen die het thema opvoedingsondersteuning opvolgen en in het bijzonder ook een
coördinerende rol inzake het LOO opnemen, hebben m.a.w. deze handleiding geraadpleegd. Meer
concreet hebben 33 van de 76 LCO (43,4%) de handleiding minstens één keer geraadpleegd en 21
van de 51 waarnemende functionarissen (41,2%).
Volledigheidshalve vermelden we hierbij dat deze handleiding door het PSO Limburg ontwikkeld
werd in opdracht van EXPOO6. In wezen is dit m.a.w. een ondersteuningsmodaliteit die in beide
ondersteuningsstructuren ondergebracht kan worden. We hebben ze evenwel, mede gelet op de
specifieke vraagstelling van de opdrachtgever (supra, 3.1), in een aparte rubriek opgenomen.
Tabel 30: Ondersteuningsmodaliteiten die bij de implementatie van het decreet eenmalig of meermaals aangewend
werden (de 3 meest frequent gerapporteerde staan in vet) (n = 188)

Ondersteuning
Handleiding Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
Vlaamse Coördinator Opvoedingsondersteuning (VCO)
- online‐informatie op website van Agentschap
Jongerenwelzijn
- documentatie‐ en informatiemateriaal
- persoonlijk contact (gesprek, e‐mail)
Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning (PSO)
- online
- documentatie‐ en informatiemateriaal
- studiedag, vorming
- persoonlijk contact (gesprek, e‐mail)
Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
(EXPOO)
- online
- studiedag, vorming
- persoonlijk contact (gesprek, e‐mail)
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)
Andere lokale en/of bovenlokale actoren
- hulpverleningsinstantie
- sociaal cultureel werk
- vormingsinstanties
- hogeschool/universiteit
- ander(e)

Eenmalig

Meermaals

Totaal
Aantal
Percentage
72
38,3

34

38

25

44

69

36,7

32
22

54
80

86
102

45,7
54,3

21
18
27
16

39
44
32
66

60
62
59
82

31,9
33,0
31,4
43,6

18
17
16
21

35
15
24
22

53
32
40
43

28,2
17,0
21,3
22,9

9
11
13
10
2

54
28
30
7
29

63
39
43
17
31

33,5
20,7
22,9
9,0
16,5

6

Op het moment van de opmaak van dit rapport (september‐oktober, 2010) loopt er op de website van EXPOO
een online‐bevraging over deze handleiding. Respondenten kunnen daarbij (t.e.m. 15 oktober 2010) aangeven
of deze handleiding verbeterd kan worden, of een update wenselijk is.
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Ook hulpverleningsinstanties worden door 1/3 van de respondenten opgegeven als
ondersteuningsbron, gevolgd door de VVSG, vormingsinstanties en organisaties binnen het sociaal
cultureel werk. De groep respondenten die één of meerdere voorbeelden in de restcategorie
‘ander(e)’ vermelden, doet dat het meest frequent voor bovenlokale ondersteuningsstructuren (21
respondenten). Meer concreet gaat het dan over een regionaal welzijnsoverleg (8 keer), een
intercommunale (4), een CAW (3), een opvoedingswinkel (3) en Kind en Gezin (3). Andere
bovenlokale ondersteuningsbronnen worden 1 of 2 keer vermeld (bv. een leernetwerk
opvoedingsondersteuning, opvoedingsgroepen, buurgemeenten, arrondissementeel coördinator,
Gezinsbond). Andere lokale ondersteuningsbronnen worden door 7 respondenten aangehaald. Vier
respondenten verwijzen naar onderwijsgerelateerde bronnen (bv. LOP, school, oudercomité, CLB), 2
naar het OCMW en 2 naar het CGGZ. Andere lokale bronnen (bv. IBO, voorzitter huisartsenkring,
coördinator dienst jeugd) worden door telkens 1 respondent vermeld.
Inzoomend op de gedecreteerde bovenlokale ondersteuningsstructuren (de Vlaamse Coördinatoren
Opvoedingsondersteuning van het Agentschap Jongerenwelzijn, de Provinciale Steunpunten
Opvoedingsondersteuning en het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning), blijkt dat
gemeenten bij de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning veelal het meest gebruik
gemaakt hebben of een beroep konden doen op de ‘persoonlijke contacten’ vanuit één of meerdere
bovenlokale ondersteuningsbronnen. Enkel EXPOO vormt hierop een uitzondering. Daar werd de
online‐informatie het meest frequent als ondersteuningsbron aangeboord.
Het merendeel van de bovenlokale ondersteuningsmogelijkheden werden door minder dan de helft
van de respondenten minstens één keer aangewend. Enkel het ‘persoonlijk contact met de VCO’
overschrijdt deze 50% grens. De vaststelling dat persoonlijke contacten binnen de VCO‐
ondersteuningsmogelijkheden het meest frequent gerapporteerd worden, is gelet op hun
gedecreteerde opdracht, geen verrassing. Zij moeten immers bevorderen dat in gemeenten zonder
een Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning, de voorwaarden die aan het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning gesteld worden, toch gerealiseerd worden. Daarnaast moeten zij met de
LCO ook zorgen voor de afstemming van het aanbod op bovenlokaal niveau, in het bijzonder voor
wat de pedagogische adviesfunctie betreft. Het agentschap waarbinnen de VCO’s tewerkgesteld zijn
(Jongerenwelzijn) moet bovendien ook het lokaal samenwerkingsverband opvoedingsondersteuning
dat gelieerd is aan de opvoedingswinkels in de centrumsteden ter plaatse ondersteunen. Deze
opdracht lijkt ons veel ‘dwingender’ geformuleerd (of vraagt m.a.w. meer uitdrukkelijk een actieve
en pro‐actieve houding) dan bijvoorbeeld de faciliterende opdracht van de PSO. Art. 10.2° van het
decreet stelt immers: ‘het faciliteert intergemeentelijke of regionale samenwerking rond
opvoedingsondersteuning; ... het bundelt goede praktijkvoorbeelden en maakt ervaringsuitwisseling
mogelijk, ... het zorgt mee voor de provinciale verspreiding van informatie en materiaal voor
iedereen die professioneel of op vrijwillige basis opvoedingsondersteuning biedt. De laatst vermelde
opdracht geldt ook voor EXPOO, met daarbij de toevoeging dat dit centrum ook materiaal moet
ontwikkelen én de opleiding en permanente vorming van de LCO moet organiseren. Daarnaast heeft
deze instantie nog tal van andere opdrachten, maar die laten we binnen het bestek van dit onderdeel
buiten beschouwing. Voor EXPOO is het relevant om op te merken dat zij veel later dan bijvoorbeeld
sommige provinciale steunpunten, operationeel waren (cf. hun eerste jaarplan werd opgesteld in
april 2010). Het spreekt voor zich dat lokale sleutelfiguren mogelijks ook minder snel hun toegang tot
deze ondersteuningsvorm gevonden hebben.
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Merk op dat de voorgaande rapportering enkel betrekking heeft op de mate waarin de gemeente (de
lokale sleutelfiguur voor het domein opvoedingsondersteuning) een beroep heeft gedaan op één of
meerdere van de vermelde ondersteuningsbronnen. Het zegt niets over de mate waarin dit ook
effectief als ondersteunend werd ervaren. De eerder behandelde ‘open vraag’ naar factoren die het
Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning ten goede komen of bevorderen, kan daarop enigszins
zicht bieden (supra, 6.6.7). Opvallend daarbij was het klein aantal respondenten (12) die spontaan
verwezen naar bovenlokale actoren en ondersteuningsstructuren. Voor 5 respondenten hadden de
Vlaamse Coördinatoren Opvoedingsondersteuning een positieve bijdrage geleverd aan dat overleg,
voor 4 de Provinciale Steunpunten Opvoedingsondersteuning.
Om en bij de 40% van de respondenten heeft een onvervulde ondersteuningsbehoefte
ervaren
Aan de respondenten werd de vraag voorgelegd of ze bij de implementatie van het decreet al dan
niet een tekort aan ‘ondersteuning’ hebben ervaren. Van de 188 respondenten hebben er 78 (41,5%)
voldoende steun gekregen. Daarnaast rapporteren 25 respondenten (13,3%) dat ze geen
ondersteuning nodig hadden en 11 respondenten spreken zich hierover niet uit. 74 respondenten
(39,4%) hebben wel degelijk een tekort aan ondersteuning ervaren.
Waar bij de vraag naar mogelijke belemmeringen van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
21 respondenten naar de beperkte middelen verwees, zien we dit aantal bij deze vraagstelling meer
dan verdubbelen (48/188). Gelet op de vragenlijstconstructie is dat niet vreemd. De vraag naar de
belemmeringen van het LOO moest immers enkel beantwoord worden door de respondenten van de
gemeenten met een LOO (64), terwijl de vraag naar mogelijke ondersteuningstekorten door elke
respondent (188) beantwoord moest worden.
Het gebrek aan subsidiëring of aan financiële middelen wordt door 29 respondenten gerapporteerd.
Daarnaast verwijzen 10 respondenten uitdrukkelijk naar de daaraan verbonden beperkte
personeelsmiddelen, 7 naar het tijdsgebrek om opvoedingsondersteunende initiatieven uit te
werken of zich inhoudelijk te verdiepen en 2 naar de beperkte werkingsmiddelen (bv. voor het
ondernemen van acties, initiatieven).
Er zijn geen financiële middelen gekoppeld aan de implementatie van het decreet. Op die manier is
het zeer moeilijk om een bestuur te overtuigen van het werken aan opvoedingsondersteuning in de
eigen gemeente. Bij niet‐implementeren is er immers ook geen sanctie. Dus waarom zou een bestuur
opvoedingsondersteuning dan de nodige aandacht geven? Een bestuur moet tijd en middelen
investeren, en daar staat helemaal niets tegenover.’
‘De gemeente wordt al met teveel opdrachten opgezadeld, opdrachten waartoe een gemeente niet is
geëquipeerd. Wij doen al zware inspanningen op het terrein van de kinderopvang tot 12 jaar.
Misschien hoort de opvoedingsondersteuning meer thuis in de scholen. Leerkrachten hebben meer
zicht op die behoeften.’
‘Het wordt weer opgedrongen vanuit een hogere overheid en voor kleinere gemeente met een
beperkte personeelsbezetting betekent dit weer extra werk erbij. Misschien dan ook eens subsidies
geven? Dat helpt ook wel om beleidsmensen te overtuigen van het nut.

Een tweede groep van ervaren ondersteuningstekorten valt onder de noemer van ‘onvervulde
informatiebehoefte’ (20 respondenten). Op gemeentelijk niveau riep het decreet voor lange tijd (cf.
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sinds de goedkeuring van het decreet) heel wat vragen op. Er waren m.a.w. verschillende
onduidelijkheden inzake de regelgeving. Respondenten omschrijven het decreet als ‘te vaag’, ‘te
weinig onder de aandacht gebracht’. Meer concreet verwachtten deze respondenten meer
informatie over: de aanstelling en het takenpakket van de LCO, de organisatie van het LOO (bv. lokale
en/of bovenlokale actoren), de opname van opvoedingsondersteuning in het LSB, de
bovenstructuren of bovenlokale ondersteuningsmogelijkheden (bv. Vlaamse Coördinatoren
Opvoedingsondersteuning, Provinciale Steunpunten Opvoedingsondersteuning enz.), de opvolging
van de implementatie van dit decreet en daaraan voorafgaand, de praktische uitwerking of
implementatie van dit decreet. Aansluitend bij de laatst vermelde tekortkoming zagen 4
respondenten graag meer inhoudelijke sturing (bv. te implementeren instrumenten, voorbeelden,
concrete suggesties).
Op het Lokaal Overleg Kinderopvang is steeds een consulente Kind en Gezin aanwezig. Tijdens het
opmaken van het sociaal beleidsplan is er op geen enkel moment vanuit het OCMW (opmaker
beleidsplan) en de consulente een woord gezegd over de implementatie van
opvoedingsondersteuning. Uit de berichtgeving rond opvoedingsondersteuning hebben we niet
begrepen dat dit een verplicht item ging worden in beleidsplannen en dat dit in een takenpakket van
een gemeentelijk ambtenaar moest ingeschreven worden.’
‘Wij werden pas in 2009 persoonlijk aangesproken over dit decreet. Het eerdere schrijven was veel te
vaag. Nu hebben we een leernetwerk wat wel positief is.’
‘Er is geen opvolging van bovenuit, we hebben geen concrete suggesties of voorbeeldteksten
gekregen, er is geen direct aanspreekpunt, er is weinig doorstroom van bovenuit naar de basis, er
worden geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld, het komt er gewoon extra bij
waardoor het niet echt gedragen wordt.

Daarnaast is er een kleine groep van respondenten (10‐tal) die meer verwachtten van bovenlokale
actoren (bv. intergemeentelijk samenwerkingsverband) en/of ondersteuningsstructuren (bv. EXPOO,
VCO en PSO).
Het was niet duidelijk bij wie we voor welke informatie terecht konden. Mensen die bovenlokaal
aangeduid waren, vertrekken niet van de nodige concrete informatie. De operationalisering van het
expertisecentrum kwam te laat (bv. methodiekenmap kwam 2 jaar te laat).

Twee respondenten geven daarbij uitdrukkelijk te kennen dat zij in ‘hun opstartfase’ wel degelijk
ondersteuningstekorten ervoeren, maar dat zij zich nu wel degelijk door deze bovenlokale instanties
gesteund voelen.
Bij de opstart bestond het Vlaams Expertisecentrum nog niet. De provincie nam toen geen (en nog
steeds niet) actieve rol op. De Vlaamse coördinatoren waren nog bezig met het aflijnen van hun
taken. Eenmaal bezig zijn zij nu wel een grote ondersteuning voor ons.

Ook op lokaal vlak verwachtten verschillende respondenten (20) een grotere steun van één of
meerdere actoren. Iets meer dan de helft hiervan voelde zich onvoldoende gesteund in het overleg,
de contacten en de samenwerking met andere lokale actoren en/of de eigen dienst. Het maken en
nakomen van afspraken, alsook het samenbrengen en afstemmen van het bestaande aanbod,
verloopt niet altijd vlot. Zeven respondenten verwijzen daarbij uitdrukkelijk naar het gebrek aan
interesse ‐ al dan niet gelieerd aan een andere prioriteitenstelling ‐ van de gemeente.
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Dit hangt van de eigen beleidsmensen af, zij bepalen hoeveel mensen er kunnen aangenomen worden.
Om dit aan te tonen door middel van een vergelijking: wij hebben 1 personeelslid terwijl de
sportdienst kan beroep doen op 35 medewerkers.

6.8 Balans van het decreet opvoedingsondersteuning?
Iets minder dan de helft van de respondenten (90/188) vindt dat er voor zijn/haar gemeente één of
meerdere positieve uitkomsten verbonden zijn aan het decreet opvoedingsondersteuning (Tabel 31).
Van deze 90 respondenten zien er 53 ook enkel en alleen maar positieve uitkomsten. De resterende
37 respondenten van deze groep ervaren daarentegen een combinatie van positieve en negatieve
ervaringen.
Tabel 31: Positieve ervaringen bij de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning (n=188)

Omschrijving
Positieve bijdragen/uitkomsten
Geen positieve bijdragen/uitkomsten
Niet van toepassing, de implementatie
was nog niet aan de orde
Weet het niet
Geen info
Totaal

Aantal
90
10
57

Procent
47,9%
5,3%
30,3%

29
2
188

15,4%
1,1%
100%

Het aantal respondenten die bij de implementatie van het decreet negatieve ervaringen of
beperkingen signaleren, is behoorlijk lager dan degenen die er positieve ervaringen aan toeschrijven:
49 of 26,1% van de 188 respondenten (Tabel 32) tegenover de eerder vermelde 90 of 47,9%. Naast
de 49 respondenten die negatieve ervaringen rapporteren, zijn er 48 voor wie dat niet het geval was.
Tabel 32: Negatieve ervaringen bij de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning (n=188)

Omschrijving
Negatieve ervaringen
Geen negatieve ervaringen
Niet van toepassing, de implementatie
was nog niet aan de orde
Weet het niet
Geen info
Totaal

Aantal
49
48
58

Procent
26,1%
25,5%
30,8%

28
5
188

14,9%
2,7%
100%

Waar bij de vraag naar positieve ervaringen 57 respondenten beoordelen dat de implementatie van
het decreet nog niet aan de orde was en dat ze bijgevolg hierover ook geen uitspraak kunnen doen,
bedraagt dat aantal bij de vraag naar mogelijke negatieve ervaringen 58. Daarnaast zijn er bij de
eerst vermelde vraag 29 respondenten die de categorie ‘ik weet het niet, ik heb daar geen zicht op
scoren’ en 28 die dat bij de tweede vermelde vraag doen. De respondenten volgen m.a.w. een vrij
consistent antwoordprofiel. Deze beide ‘antwoordcategorieën’ komen ook terug in de antwoorden
op de open vraag naar verbeterpunten, opmerkingen of aanbevelingen.
Aangezien ik nog maar pas aangesteld ben als contactpersoon voor opvoedingsondersteuning, ben ik
op dit moment nog volop bezig met zicht te krijgen op het hoe en wat van het thema. Pas daarna zal
aan de (verdere) implementatie van het decreet kunnen gewerkt worden.
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Ik ben nog maar pas tewerkgesteld en heb nog geen concrete ervaringen inzake het decreet
opvoedingsondersteuning.
Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik de tijd nog niet gevonden heb om het decreet door te
nemen. Ik ben pas deze week aangesteld als lokale coördinator opvoedingsondersteuning.
Ik ben sinds 1 januari 2010 aangesteld als jeugdconsulent en sinds maart/april als coördinator
opvoedingsondersteuning. Momenteel ben ik mij aan het inwerken en ik kan ik daar niet veel
informatie over geven. Als jeugdconsulent vind ik dat je ook niet superveel in contact komt met ouders
en opvoedingsvragen.

6.8.1 Positieve uitkomsten van het decreet opvoedingsondersteuning?
In een reeds eerder aangehaald citaat (supra, 6.6.7: bevorderende factoren van het LOO) werd het
decreet gezien als een hefboom die ervoor gezorgd heeft dat opvoedingsondersteuning op lokaal
vlak meer op de agenda is gekomen. Deze uitspraak wordt door de respondenten die positieve
uitkomsten onderkennen het meest frequent onderschreven (64/90) en wordt ook in een open
bevraging naar verbeterpunten, opmerkingen of aanbevelingen verschillende keren spontaan
vermeld.
Eindelijk komt dit onderwerp aan bod binnen het bestuur.
Het thema opvoedingsondersteuning werd 'op de agenda' gezet en nu wordt bekeken op welke goede
manieren er initiatieven kunnen uitgewerkt worden. Het blijft soms wel zoeken op welke manier dat
hier best, en met de beperkte middelen die er zijn, kan uitgewerkt worden. In onze regio is het aanbod
van actoren dat rond dit thema werkt niet groot en dat bemoeilijkt het geheel.

De bijdrage gaat voor heel wat gemeenten zelfs verder dan het ‘agenderen’ van het thema, zo
getuigt een respondent: ‘de opvoedingsondersteunende projecten voor 2010 zijn nu concreter
(werden vroeger ook al opgenomen), dit is mede te danken aan de invoering van het decreet.’ en
blijkt ook uit de hierna volgende overzichtstabel.
Het merendeel van de gedecreteerde opdrachten worden volgens een respectabel aantal
respondenten (telkens meer dan 1/3) op gemeentelijk vlak gerealiseerd (zie cursieve items in Tabel
33). Enkel ‘een betere vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheden en ‐problemen’ vormt
hierop een uitzondering en wordt door iets minder dan 30% van de respondenten die positieve
uitkomsten onderkennen, aangekruist.
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Tabel 33: Gerapporteerde positieve uitkomsten van het decreet opvoedingsondersteuning (n= 90)

Positieve uitkomsten
heeft de gemeente overtuigd om opvoedingsondersteuning in het beleid op te
nemen
stimulans tot de ontwikkeling van nieuwe initiatieven / acties
een betere bekendmaking van opvoedingsondersteunende initiatieven /
informatieverstrekking naar ouders
heeft lokale actoren (diensten, voorzieningen) overtuigd om samen te werken
een betere toegankelijkheid van het aanbod voor alle ouders
een beter overzicht van het lokale en/of bovenlokale aanbod
een loket (opvoedingspunt, opvoedingswinkel enz.) waar ouders terecht
kunnen
betere sensibilisering van ouders over opvoedkundige thema’s
een betere informatiedoorstroming tussen verschillende
diensten/voorzieningen
heeft tot meer en een betere samenwerking op lokaal niveau geleid
een betere doorverwijzing van ouders naar het ‘gepaste’ aanbod in de
gemeente
opvulling van een of meerdere leemten in het lokaal aanbod
ontwikkeling van een eenduidige visie op opvoedingsondersteuning
een betere doorverwijzing van ouders naar het ‘gepaste’ aanbod in de regio
stimulans om de lokale behoeften na te gaan
ondersteuningsmogelijkheden door de Vlaamse Coördinatoren
opvoedingsondersteuning
een betere afstemming van het opvoedingsondersteunende aanbod op de
lokale behoeften en kenmerken
ondersteuningsmogelijkheden vanuit het provinciaal steunpunt
opvoedingsondersteuning
in overleg met andere actoren oplossingen vinden voor gemeenschappelijke
knelpunten
meer aandacht voor kansengroepen
heeft tot een betere afstemming op bovenlokaal niveau geleid
betere vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheden en ‐problemen
aansporing om op zoek te gaan naar ‘good practices’
ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Vlaams Expertisecentrum
Opvoedingsondersteuning (bv. studiedag, vorming, online aanbod)
een website waar alle ‘lokale’ informatie over opvoedingsondersteuning is
samengebracht
was een stimulans om het bestaande aanbod te evalueren

Aantal

Procent

64

71,1

59

65,6

58

64,4

52
49
46

57,8
54,4
51,1

44

48,9

43

47,8

42

46,7

41

45,6

39

43,3

38
38
37
36

42,2
42,2
41,1
40,0

34

37,8

33

36,7

33

36,7

30

33,3

29
28
26
25

32,2
31,1
28,9
27,8

23

25,6

19

21,1

17

18,9

Dat het decreet ertoe bijgedragen heeft om lokale actoren (diensten, voorzieningen) samen te laten
werken, wordt ook meermaals in de open bevraging (bv. naar opmerkingen bij het decreet) spontaan
aangehaald.
Mede door het decreet opvoedingsondersteuning werd opvoedingsondersteuning een belangrijk
thema om te werken binnen deze samenwerking. Het doel is om krachten te bundelen en
gezamenlijke initiatieven rond opvoedingsondersteuning voor te bereiden, ervaringen uit te wisselen
tussen de verschillende OCMW's, hoe zij werken rond het thema opvoedingsondersteuning.
Het decreet is de zoveelste oproep om samen te werken. Wat positief is.
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Het volgende citaat illustreert hoe een kleine, landelijke gemeente die samenwerking in de praktijk
realiseert.
Wij zijn gekomen tot een implementatie van opvoedingsondersteuning dankzij de intergemeentelijke
samenwerking van 4 gemeenten waarvan één centrumstad. Wij hebben er in onze gemeente ook voor
gekozen om niet één lokale coördinator opvoedingsondersteuning aan te stellen, maar wij hebben er
een duobaan van gemaakt van zowel een ambtenaar van de gemeente van de dienst Welzijn en een
ambtenaar van het OCMW die ook hoofdcoördinator van de buitenschoolse opvang is. Dit is om een
betere samenwerking tussen de gemeente en het OCMW te bevorderen zodat in een latere fase ook
de kansengroepen beter aan bod zullen komen. Wij zijn ook overgegaan tot de aanwerving van een
personeelslid voor de invulling van de opvoedingswinkel in onze gemeente. Dit is volledig in
samenwerking en met de ondersteuning van de opvoedingswinkel in de centrumstad gebeurd. Er is
ook blijvende ondersteuning voorzien vanuit de opvoedingswinkel van deze centrumstad om de
werking te kunnen optimaliseren. Wij hopen dat er blijvende financiële ondersteuning zal voorzien
worden om deze opvoedingsondersteuning op lange termijn te kunnen blijven behouden en verder te
kunnen uitwerken.

Een andere respondent verwijst spontaan naar het aanbodversterkende effect van het decreet, dat
aansluit bij de in de tabel opgenomen ‘betere toegankelijkheid van het aanbod’: ‘Iedereen krijgt
toegang tot advies betreffende opvoeding. Men hoeft niet meer naar de centrumsteden.’
Om een ‘totaalbeeld’ te krijgen van de mate waarin de verschillende opgegeven positieve uitkomsten
ook effectief aan de orde zijn, moeten we de aantallen in de voorgaande tabel echter afzetten
tegenover het totaal aantal respondenten (188). Dit betekent dat de percentages nagenoeg
gehalveerd worden en zodoende ook in een minder uitgesproken positief beeld resulteren.
6.8.2 Negatieve ervaringen en verbeterpunten inzake (de implementatie van) het
decreet opvoedingsondersteuning?
Zoals eerder vermeld, rapporteren 49/188 gemeenten (26,1%) negatieve ervaringen bij de
implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning. Naast deze gesloten bevraging, legden we
de respondenten ook een open vraag voor naar opmerkingen en verbeterpunten inzake het decreet.
67% van de respondenten (126/188) vermeldt één of meerdere opmerkingen en/of verbeterpunten.
Hieruit blijkt dat ook voor gemeenten die overwegend positieve ervaringen rapporteren (supra,
6.8.1), de regelgeving en de implementatie voor verbetering vatbaar is.
Ik herken de goede bedoelingen, maar hoe zit het met de financiële organisatie en ondersteuning?
Het werkveld voelt de nood aan en bevestigt wat in het decreet staat, maar tot op vandaag beschikt
men niet over de nodige financiële middelen.

De open bevraging naar opmerkingen en/of verbeterpunten en aanbevelingen, brengt 4 clusters aan
de oppervlakte: (1) het gebrek aan en de noodzakelijk uitbreiding van ondersteuning, (2)
kanttekeningen en verbeterpunten inzake het overleg en de (lokale en bovenlokale) samenwerking,
(3) op te nemen verantwoordelijkheid en te leveren inspanningen van lokale en bovenlokale actoren
en (4) beperkingen en optimalisering van het aanbod. De verbetersuggesties inzake het
opvoedingsondersteunend aanbod hebben we geïntegreerd in het stuk waarin we een uitgebreide
beschrijving geven van het opvoedingsondersteunend aanbod (supra, 6.3).
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Meer ondersteuning is noodzakelijk
Zowel bij de bevraging van de belemmeringen bij het LOO (supra, 6.6.7 ), als bij de uitdrukkelijke
vraag naar ervaren tekorten aan ondersteuning (supra, 6.7.3) was het gebrek aan financiële
ondersteuning toonaangevend. Ook bij deze open bevraging wordt het meest frequent (68), zelfs nog
meer uitgesproken dan bij de voorgaande vragen (respectievelijk 21 en 29 respondenten), gewezen
op het tekort aan financiële middelen. Zowel voor de aanstelling van een LCO, het opnemen van het
LOO als de realisatie van opvoedingsondersteunende activiteiten zouden meer middelen
uitgetrokken moeten worden. Zowel kleine, middelgrote als centrumsteden vragen, zich al dan niet
vergelijkend met andere gemeentetypen, meer middelen.
Elke vorm van ondersteuning rond het thema lijkt me in deze beginfase nuttig. Zeker voor kleine
gemeenten die er met beperkte tijd en middelen rond moeten werken.
Voor een kleine gemeente met weinig personeel blijft het moeilijk om een nieuw takenpakket te
verdelen. Ambtenaren krijgen het moeilijk om steeds nieuwe taken en bijbehorende
opleiding/informatiewerving op te nemen. Bovendien zijn de financiële mogelijkheden van de
gemeente te beperkt om volop initiatieven te nemen.
In het decreet werden geen financiële middelen voorzien voor lokale besturen om de regiefunctie
inzake opvoedingsondersteuning op lokaal vlak te realiseren (noch voor personeelsomkadering, noch
voor het aanbod van diensten). Het aspect opvoedingsondersteuning wordt vaak geïntegreerd in een
bestaande functie, zonder uitbreiding van uren(verhoogde werkdruk!). De energie en het aanbod aan
opvoedingsondersteuning is sterk afhankelijk van het 'individueel enthousiasme en engagement' van
lokale coördinatoren.
De lokale actoren zijn goed geïnformeerd en hebben intenties en plannen, maar de uitvoering is niet
zo evident zonder koppeling van middelen (personeelsdruk).
De subsidies voor een (boven)lokale coördinator opvoedingsondersteuning zouden de uitvoering van
het decreet op lokaal niveau kunnen optimaliseren.
De planlast voor de betrokken ambtenaren wordt (in het algemeen) zo groot dat er geen tijd meer
rest voor uitvoering. Indien mensen en middelen ter beschikking zouden gesteld worden, dan zou de
gemeente zeker werken aan de uitvoering van het decreet, zelfs denken aan het installeren van een
opvoedingswinkel. De gemeente ziet het nut in van opvoedingsondersteunend werken.
Middelen en erkenning geven aan die initiatieven dia al jarenlang werken op het vlak van
opvoedingsondersteuning en al een uitgebreide werking gerealiseerd hebben. Ook opvoedingswinkels
erkennen en betoelagen die niet in de centrumsteden georganiseerd worden.
Vooral centrumsteden krijgen middelen, lokale samenwerkingsverbanden niet.
Financiële middelen, niet enkel voor centrumsteden a.u.b.

Verschillende respondenten stellen een herschikking van de financiële middelen voor. Vooral de
middelen die momenteel naar bovenlokale ondersteuningsstructuren gaan, zien respondenten liever
naar het lokale niveau vloeien.
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Als de Vlaamse coördinatoren zich zouden kunnen inzetten op lokaal vlak en hun initiatieven
rechtstreeks kenbaar zouden maken aan de ouders, dan zou de rol van de Lokale coördinator
aanvullend kunnen zijn, wat minder personeelsinzet van lokale besturen met zich meebrengt
(goedkoper voor steden).
... Vele functies zijn overbodig. Wij zien dat als een geldverspilling in tijden van schaarste ... Wij hopen
dat na evaluatie alle tussenniveaus, de Vlaamse coördinatoren en de provincie verdwijnen, en dat al
deze verspilde middelen rechtstreeks naar de winkels komen ... (dit citaat wordt verder nog
uitgebreider opgenomen)

Het toekennen en/of uitbreiden van de financiële middelen om de gedecreteerde opdrachten op
lokaal vlak waar te maken, zou ook meer overtuigingskracht hebben om effectief op gemeentelijk
niveau het thema opvoedingsondersteuning op te nemen en/of concrete initiatieven te nemen.
Het blijft jammer dat er geen financiële middelen verbonden zijn aan het decreet. Hierdoor blijft dit te
vrijblijvend voor de openbare besturen.
Het onderwerp leeft echt niet in de gemeente, en al helemaal niet bij de politiek. Dit is een belangrijke
voorwaarde om hier werkelijk werk van te kunnen maken. Voor een kleine gemeente is het bovendien
niet realistisch om op zichzelf te werken. Vanuit politiek hoek voel ik aan dat er weinig interesse is
omdat er ook geen financiële middelen tegenover staan.
Het is in de gemeente geen prioriteit. Dit zal zo blijven tot de politieke situatie wijzigt of tot er
financiële middelen worden vrijgemaakt voor de uitvoering van het decreet.
Een betere financiële omkadering zou hééél vééél gemeenten stimuleren om opvoeden iets hoger op
de prioriteitenlijst te zetten zodat de coördinator ook effectief aan de slag kan. En daar zijn dan weer
de opvoeders gelukkig mee ...
Het is één van de vele nieuwe taken voor een lokaal bestuur. Het feit dat er geen middelen tegenover
staan, maakt dat wat bestond is blijven bestaan, maar dat het de naam krijgt
'opvoedingsondersteuning'. Dus zeker geen nieuwe impulsen!

Net zoals bij de expliciete bevraging naar de ervaren ondersteuningstekorten, komt ook hier, bij de
rapportering van verbetersuggesties, het informatietekort inzake de regelgeving op de tweede
plaats (17 meldingen). Het brengt ons terug bij de eerder aangehaalde bevinding dat de bovenlokale
ondersteuningsstructuren, waaronder EXPOO, de VCO en de PSO, er niet overal in geslaagd zijn om
hun informatie en ondersteuningsopdracht ten volle waar te maken.
Waar sommige respondenten het inhoudelijk ondersteuningstekort vrij algemeen uitdrukken: ‘De
boodschap van het decreet was niet duidelijk en het decreet heeft geen bindend karakter.’,’Er is nog
veel onduidelijkheid’ of‘ Er is een gebrek aan info en kennis en vorming over de inhoud en
implementatie van het decreet op gemeentelijk vlak.’ formuleren anderen meer concrete suggesties
of aanbevelingen in termen van de te informeren actoren en/of specifieke inhoudelijke
aandachtspunten.
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De volgende citaten geven een idee van actoren die beter geïnformeerd zouden moeten worden:
Moet inhoudelijk beter gecommuniceerd worden naar het lokale beleid.
Meer bekendheid naar verschillende actoren binnen de gemeente, naar de persoon die
verantwoordelijk is.
Wij denken dat het interessant is om het decreet naar de gemeente en het OCMW beter kenbaar te
maken en op die manier de implementatie te bevorderen.
Meer kenbaar maken aan schepenen.
Er is reeds iemand geweest op de gemeenteraad die het kwam uitleggen, maar we hoorden er verder
niks van, dus geen prioriteit en geen knowhow.
Vorming en gemeenten samenbrengen rond verschillende thema’s.

De gedecreteerde aspecten die meer informatieverstrekking behoeven, betreffen zowel de invulling
van opvoedingsondersteuning, de modaliteiten van de aanstelling van de LCO, de modaliteiten van
het LOO en van bovenlokale samenwerking (cf. overleg met en rapportering aan bovenlokale
ondersteuningsstructuren).
Het decreet vermeldt niet goed wat opvoedingsondersteuning juist inhoudt. De communicatie vanuit
het beleid naar de plaatselijke overheid is niet goed gekend.
Het decreet kwam neergedwarreld op de gemeentelijke diensten en niemand wist wat er mee aan te
vangen. Welke dienst moet dit doen? Is er geld voorzien voor aanwerving? Kunnen we dit combineren
met het Lokaal Overleg? Hebben we expertise, tijd en middelen om partners die nog niet in het Lokaal
Overleg Kinderopvang zitten (artsen, secundaire scholen, politie, kansarmen) op een gemotiveerde
wijze bijeen te brengen?
Meer duidelijkheid rond de taken van bovenlokaal overleg.
We missen een duidelijke taakomschrijving van de opvoedingsambtenaar.
Inzake het takenpakket hebben we over verschillende aspecten nog geen richtlijnen gekregen:
overleg/rapportering EXPOO, overleg/rapportering Provinciaal Steunpunt opvoedingsondersteuning.
De Vlaamse Coördinator Opvoedingsondersteuning was enkel aanwezig tijdens de eerste bijeenkomst
van lokaal overleg opvoedingsondersteuning.
Wat is de opdracht van het provinciale, van de Vlaamse Coördinator Opvoedingsondersteuning en van
het Expertisecentrum?

T.a.v. de gesignaleerde onduidelijkheid van het begrip opvoedingsondersteuning in de regelgeving
moeten we opmerken dat dit voor het merendeel van de respondenten niet beaamt wordt. Op de
beoordelingsvraag ‘Het decreet vermeldt duidelijk wat opvoedingsondersteuning is’ antwoorden
immers 123 van de 188 respondenten (65,4%) dat dat ‘eerder wel tot in grote mate’ het geval is
(infra, 6.8.3, Tabel 34). Naast de 45 respondenten die hierover geen uitspraak doen, zijn er 20 die
antwoorden dat het decreet eerder niet of helemaal niet duidelijk vermeldt wat
opvoedingsondersteuning is.
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Verschillende respondenten wijzen uitdrukkelijk op het gebrek aan concrete informatie, op maat van
de gemeente, een opdracht die het decreet toewijst aan de VCO en de PSI.
De Vlaamse en provinciale ondersteuning beperkt zich tot theoretisch advies. De hulp voor
implementatie is te algemeen.
Een vertaling naar het lokale toe: hoe kan ik concreet met het decreet aan de slag? Wat moet nu wel
en wat niet?
Het is een theoretische basis voor ontwerp van decreet. Het is te weinig praktijkgericht.

Tot slot wijst ook een kleine groep respondenten (4) op het belang van ondersteuning en uitbreiding
van de expertise van professionelen die in de praktijk aan het decreet moeten waar maken (bv. LCO,
personeel dat opvoedingsondersteuning aanbiedt).
Er moet meer ondersteuning komen voor het personeel en er moeten ook mogelijke realiseerbare
acties (bv. sprekers enz.) aangereikt worden.
Er is meer opleiding nodig voor mensen die de opvoedingspunten zullen bemannen.
Wat als er geen opvoedingswinkel in de buurt is? Expertise?
Ik vind het niet overbodig om de lokale coördinatoren een opleiding te laten volgen in het
pedagogisch adviseren. Er worden wel vormingen aangeboden, maar deze lijken mij onvoldoende om
op een professionele manier advies te kunnen verstrekken.

Lokaal en bovenlokaal overleg en samenwerking
Naast de ondersteuningsbehoefte die zich op meerdere domeinen voordoet, wijzen verschillende
respondenten (20) op knel‐ en verbeterpunten inzake het overleg en de samenwerking. Daarbij
wordt zowel verwezen naar lokale als bovenlokale overlegstructuren en worden ook de
‘voorgeschreven’ partners van dat overleg op de korrel genomen. Meer algemeen stelt een
respondent:
Er zou geen verplichting tot oprichting van nieuwe overlegstructuren mogen zijn.

Inzoomend op de te betrekken actoren, plaatsen verschillende respondenten kanttekeningen bij de
te betrekken actoren. Ze vragen vooral ‘meer keuzevrijheid’. Sommigen formuleren daarbij een
suggestie naar samenstelling of inbedding van het overleg.
Er zou meer vrijheid moeten zijn bij de keuze van de partners.
Welke actoren bij het lokaal overleg betrokken worden, wordt liefst vrij gelaten.
Het is een extra belasting voor dezelfde mensen die in verschillende organen actief zijn over
gelijkaardige onderwerpen (professionelen en vrijwilligers).
Dezelfde actoren zijn betrokken partij en het afstemmen van de decreten op elkaar zou het voor
iedereen ook duidelijker maken.
Inbreng vanuit en samenwerking met lokale actoren (verenigingen, organisaties, scholen) en zoeken
naar mogelijkheden om hen hiertoe aan te zetten.
Een apart overleg opvoedingsondersteuning is niet realistisch.
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Misschien een koppeling met het Lokaal Overleg Kinderopvang in het algemeen?

Verschillende respondenten leggen in hun verbetersuggesties de klemtoon op de bovenlokale
samenwerking en afstemming. Sommigen zouden het bovenlokale overlegstructuren, coördinerende
functies en/of betrokken bestuurlijke niveaus liever ‘ingeperkt’ en/of vereenvoudigd zien.
Er zouden minder nutteloze overlegstructuren op bovenlokaal niveau moeten zijn.
Het decreet noemen wij het praatbarakkendecreet waar zeer veel coördinatie is voorzien en slechts
een halftijdse per centrumstad om maximaal ouders te bereiken. Vele functies zijn overbodig. Wij zien
dat als een geldverspilling in tijden van schaarste ... Wij hopen dat na evaluatie alle tussenniveaus, de
Vlaamse coördinatoren en de provincie verdwijnen, en dat al deze verspilde middelen rechtstreeks
naar de winkels komen die vanuit hun centrumfunctie lokaal en bovenlokaal kunnen werken met
ouders in plaats van te vergaderen en te overleggen.
Eenduidige ondersteuning: nu nogal chaotisch: provinciaal, Vlaams en regionaal.
Het is te regelgevend en te complex door de verschillende bestuurlijke niveaus.

Anderen wijzen op de mogelijke kracht van bijvoorbeeld intergemeentelijk overleg of regionale
samenwerking. Daarbij is het voor de respondenten echter niet altijd duidelijk hoe ze daaraan op een
optimale manier vorm kunnen geven.
Het is geen verplichting, daardoor is de organisatie van opvoedingsondersteuning moeilijk te
realiseren. Ik geloof meer in de kansen van een bovenlokaal overleg.
De coördinatie kan gemeentelijk gebeuren, maar andere noodzakelijke actoren zouden ook verplicht
moeten worden tot deelname aan het overleg/samenwerking.
Gezamenlijke communicatie met en in samenwerking met bovenlokaal overleg.
Er dient vooral samengewerkt te worden. Voor een kleine gemeente is de implementatie van dit
decreet anders niet mogelijk daar dit geen hoofdtaak van een gemeentebestuur is.
Een samenwerking op bovenlokaal niveau stimuleren zodat kleinere gemeenten ook het aanbod beter
leren kennen en kunnen gebruiken.
Gemeenten samenbrengen rond verschillen.
Het opzetten van een intergemeentelijke overleg is mijn inziens de beste manier om alle partners rond
de tafel te krijgen (artsen, politie) die in de verschillende gemeenten werken en om een degelijke
opkomst te krijgen per samenkomst zodat er een forum kan groeien. Als het op plaatselijk niveau
alleen maar zijdelings door alle mogelijke functies (secretaris OCMW, diensthoofd buitenschoolse
opvang, communicatieambtenaar,...) wordt opgenomen, dan doet dit het onderwerp oneer aan.
In november 2010 is er een lokaal overleg opvoedingsondersteuning gepland. In onze regio neemt
Welzijnszorg verschillende bovenlokale initiatieven. Er is ook een intergemeentelijke samenwerking
van de OCMW”s in onze regio. Mede door het decreet opvoedingsondersteuning werd
opvoedingsondersteuning een belangrijk thema om te werken binnen deze samenwerking. Het doel is
om krachten te bundelen en gezamenlijke initiatieven rond opvoedingsondersteuning voor te
bereiden, ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende OCMW’S, hoe zij werken rond dit thema.
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Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen tot het
opstarten van een gesubsidieerde opvoedingswinkel.
Een nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties, zowel lokaal als regionaal, bijvoorbeeld
doorverwijzen naar de opvoedingswinkel. Dit moet echter nog bekeken worden omdat dit zeer weinig
voorkomt.
Bij samenbundelen op regionaal niveau van de ondersteunende activiteiten blijkt dat er al heel wat
bestaat. Hoe slagen we er in om krachten samen te bundelen en te optimaliseren?

Betrokken actoren en hun verantwoordelijkheid
De respondenten die verbetersuggesties rapporteren, verwijzen naar een diversiteit aan ‘actoren’ die
meer inspanningen moeten leveren om de verschillende implementatieaspecten van het decreet te
implementeren. Op lokaal niveau roepen ze op tot een grotere betrokkenheid van het
gemeentebestuur (12 meldingen), gemeentediensten (2), lokale diensten en voorzieningen zoals
Kind en Gezin en het CAW (2 tot 5 keer) en/of een combinatie van andere lokale actoren (1). Vooral
voor de actoren voor wie opvoedingsondersteuning niet ‘een gedecreteerde opdracht’ is, zijn er
grenzen aan hun betrokkenheid.
Dat er druk gezet kan worden om werk te maken van opvoedingsondersteuning in de gemeente.
Het OCMW heeft geen bevoegdheden rond opvoedingsondersteuning. Het OCMW neemt wel intern
een aantal zaken van opvoedingsondersteuning op voor hun doelpubliek (personen met een uitkering
van het OCMW). Vanuit de gemeente zelf worden er geen initiatieven genomen, er is ook een verschil
in (politieke) visie tussen de gemeente en het OCMW.
Ik werk vanuit de jeugddienst rond vrijetijd en opvoedingsondersteuning komt daar natuurlijk bij
kijken, maar in heel kleine mate. Ons hoofddoel is vrijetijdsbesteding, niet opvoeding. BKO is daar een
betere partner in.
Vraag naar interesse, betrokkenheid, middelen vanuit het beleid en medewerkers van Stad zelf.
Voor wat in het decreet wordt bepaald, moeten op lokaal niveau ook voldoende financiële middelen
worden vrijgemaakt.
Als een gemeentebestuur niet wenst over te gaan tot de aanstelling van een coördinator, kan het
decreet ook niet ten volle geïmplementeerd worden.
Er is te weinig interesse vanuit het beleid, het is te afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de
schepenen. Ouderen schatten de opvoedingstaak vaak lichter in en zien bijgevolg het nut niet in van
opvoedingsondersteuning.
Is dit geen hoofdzakelijke taak voor Kind en Gezin? De ouders die je zou moeten bereiken voor
bijvoorbeeld infoavonden worden niet bereikt.
De gemeente en de gemeentelijke diensten houden rekening met dit decreet en werken hier aan.
Hulpverleningsorganisaties zoals het CAW, het CGG, ... tonen wel goodwill, maar hebben geen
gedecreteerde opdracht.
M.i. is het geen taak van de gemeente om bijkomende ambulante hulpverlening voor ouders op te
zetten .De coördinerende rol zou binnen de welzijnssector moeten worden verankerd.
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Op bovenlokaal niveau wordt door een 7‐tal respondenten vooral verwezen naar de eerder vermelde
bovenlokale ondersteuningsstructuren: er zijn er te veel, hun functie en rol is onduidelijk (bv. ‘Wat is
de opdracht van het provinciale en van de Vlaamse coördinator van het Expertisecentrum’) en/of ze
worden niet efficiënt ingezet (bv. ‘De ondersteuning vanuit een hoger niveau is niet goed
uitgewerkt’). Verschillende andere citaten werden in de voorgaande rubrieken reeds opgenomen (cf.
inhoudelijke ondersteuning, bovenlokale samenwerking en afstemming).
Niet alleen de toekenning van en efficiëntere inzet van financiële middelen en een uitbreiding van de
inhoudelijke (op maat, concreet) ondersteuning worden als ‘opdracht’ aan de regelgevende overheid
meegegeven. Ook de regelgeving op zich, de inbedding en aansluiting bij andere beleidsdomeinen is
voor verbetering vatbaar. Daarnaast suggereren verschillende respondenten een ‘meer dwingend’
karakter van de regelgeving en wijst één respondent op het belang van het opnemen van een
kwaliteitslabel.
Laat decreten die veel impact kunnen hebben op lokale beleidsplannen en ook andere beleidsplannen
gestroomlijnd verlopen en niet half de legislatuur.
Misschien een koppeling met het lokaal overleg kinderopvang in het algemeen? Dezelfde actoren zijn
betrokken partij en het afstemmen van de decreten op elkaar zou het voor iedereen ook duidelijker
maken?
Er zou een gestroomlijnde communicatie tussen de Vlaamse overheid, de provinciale en de lokale
overheden moeten zijn. Regiogebieden moeten beter op elkaar afgestemd worden voor bovenlokaal
overleg. Bijvoorbeeld: ambtenaren met multitasking moeten vaak met diverse regiogroepen
samenwerken maar kunnen t.g.v. de verschillende regio‐indelingen moeilijk langdurige
samenwerkingsverbanden uitbouwen ... We zien soms door het bos de bomen niet meer, ook wat
wetgevingen betreft. Op lokaal niveau moeten we onze beleidsplannen aanpassen aan de hogere
overheden maar het zou interessanter zijn dat er vanuit de hogere overheden duidelijker gesteld
wordt welke beleidsdomeinen dat gemeenten moeten opnemen met de nodige financiële middelen en
ondersteuning. Er komen meer en meer diverse decreten en thema's bij terwijl men zowel horizontaal
als verticaal grensoverschrijdend kan werken om thema's mee te implementeren in diverse
beleidsdomeinen. Dit vraagt wel de nodige tijd, ruimte en financiële middelen.
Er is geen dwang of stok achter de deur vanuit het decreet.
Zolang het decreet geen middelen (personeel en financieel) en sancties voorziet, zal het voor de
(kleinere) gemeenten een dode letter blijven.

Drie respondenten pleiten uitdrukkelijk voor de afschaffing van dit decreet. Waar de ene respondent
daarvoor een argument ziet in het feit dat ouders zich niet aangesproken voelen door het decreet,
verwijst een andere respondent naar het feit dat ouders in hun gemeente geen behoefte aan
opvoedingsondersteuning hebben. De derde respondent wijst op het gevaar dat door dit decreet een
nieuwe sector gecreëerd wordt ‘waarbij jobcreatie voor ambtenaren heel belangrijk is,die ook nog
eens moeten opgeleid worden. Daardoor zijn zij die effectief de empowerende en outreachende taken
opnamen t.a.v. alle ouders,en kansengroepen, veroordeeld tot de bedelstaf. Schrap heel dit
coördinatie en overlegverhaal. Laat lokale actoren hun ding doen in functie van de lokale noden, met
partners die zich nu vrijwillig engageren. Stop met al die geldverspilling en laat ons richten op onze
kerntaak.’
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6.8.3 De regelgeving van de Vlaamse overheid op maat van de gemeenten en lokale
actoren?
Wanneer we de respondenten een lijst van stellingen voorleggen waarop ze het Vlaams beleid in het
bijzonder inzake opvoedingsondersteuning, moeten beoordelen, dan is dit oordeel overwegend
positief (Tabel 34). Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat 32,9% (45/188) tot 43,6% (82/188)
van de respondenten voor één of meer stellingen geen uitspraak doet.
Zoals eerder al aangehaald (supra, 6.8.2) vindt het merendeel van de respondenten (123/188) dat
het decreet duidelijk vermeldt wat opvoedingsondersteuning is. Volgens 121 respondenten biedt het
decreet (voldoende) ruimte om een eigen lokaal beleid inzake opvoedingsondersteuning te voeren.
Ook de stellingen dat het decreet tot kwaliteitsvolle opvoedingsondersteuning bijdraagt en dat de
Vlaamse overheid open staat voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven worden elk door meer
dan 100 van de 188 respondenten beaamd. Dit neemt niet weg dat een behoorlijk aantal
respondenten (54/188) vindt dat de Vlaamse overheid te veel aanstuurt op een uniforme aanpak en
te weinig op maat van de gemeente geschreven is. Bijvoorbeeld: ‘Er wordt een nieuwe structuur
opgelegd. De vraag is of dit wel zo handig is voor elke gemeente.’, ‘Er is geen rekening gehouden met
hoe een grote centrumstad functioneert; begroting, jaarplanning.’ of ‘ Er moet meer rekening
gehouden worden met de financiële draagkracht van de lokale besturen en met de gemeentelijke
verlangens.’ Een andere respondent verbindt daaraan ook de thematiek van ‘inmenging in de
privacy: ‘Wat wij aanbevelen is dat er meer naar het werkveld gegaan wordt met een open geest en
niet altijd pro‐forma gewerkt wordt (omdat een regel dat zegt). Grote steden en kleine gemeenten
zijn niet het probleem, wel die er tussen vallen. Dit slaat niet enkel op opvoedingsondersteuning. We
zijn er wel van overtuigd om opvoedingsondersteuning te agenderen, maar dan bestaat de kans dat
we een te grote inmenging in de privésfeer verweten worden. Er is de laatste jaren nog nooit zoveel
rond privacy te doen geweest als nu. Aan sommige dingen kunnen we gewoonweg niet beginnen om
deze inmenging te vermijden. Zeker als het niet gelinkt wordt aan de schoolsfeer is dit niet simpel.
In vergelijking met al de andere stellingen, ligt het aantal respondenten die de stelling over de
uniforme aanpak beamen dan wel ontkrachten, veel dichter bij elkaar. Voor al de andere stellingen
tekent het oordeel zich meer uitgesproken in de ene dan wel de andere richting af.
Tabel 34: Beoordeling van het Vlaams beleid inzake opvoedingsondersteuning (n=188)

Stellingen

Het decreet vermeldt duidelijk wat opvoedingsondersteuning is
Het decreet draagt bij tot kwaliteitsvolle
opvoedingsondersteuning
Het decreet heeft voldoende oog voor het bereiken van
kansengroepen
De Vlaamse overheid kent te veel gewicht toe aan preventie
De Vlaamse overheid stimuleert onderzoek inzake
opvoedingsondersteuning
De Vlaamse overheid zorgt voldoende voor de
randvoorwaarden voor opvoeden (bv. realiseren van een goed
toegankelijke kinderopvang)
De Vlaamse overheid honoreert samenwerkingsverbanden
De Vlaamse overheid maakt een vlotte signalering van thema’s
en nieuwe ontwikkelingen mogelijk

in grote
mate tot
eerder wel
123

eerder niet
tot helemaal
niet
20

weet
het
niet
43

102

31

53

2

84

38

64

2

26

106

54

2

82

24

80

2

57

78

51

2

75

44

67

2

74

38

74

2

geen
info
2
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Stellingen

De Vlaamse overheid houdt voldoende rekening met signalen
van het werkveld
De Vlaamse overheid stuurt te veel aan op een uniforme aanpak
Het decreet laat lokale overheden toe een eigen beleid inzake
opvoedingsondersteuning te voeren
De Vlaamse overheid staat open voor de ontwikkeling van
nieuwe initiatieven
De Vlaamse overheid hecht te veel belang aan de
professionalisering van de ondersteuning van ouders

in grote
mate tot
eerder wel

eerder niet
tot helemaal
niet

weet
het
niet

geen
info

30

77

78

3

54

65

66

3

121

21

44

2

103

19

64

2

43

89

54

2

Slechts voor twee stellingen wordt het beleid van de Vlaamse overheid overwegend negatief
beoordeeld. Zo rapporteren 78 respondenten dat de Vlaamse overheid de randvoorwaarden voor
opvoeden onvoldoende realiseert en 77 respondenten vinden dat de Vlaamse overheid onvoldoende
rekening houdt met signalen van het werkveld.
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7 Conclusies en aanbevelingen
In wat volgt geven we een samenvattend antwoord op de richtvragen van de projectoproep en
snijden we een aantal kritische reflecties aan. We besteden daarbij zowel aandacht aan positieve
elementen en vaststellingen als aan (mogelijke) knelpunten.

7.1 Respons
We hadden de intentie om een zo groot en zo gevarieerd aantal mogelijk gemeenten te bevragen
over de implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning. We zijn daar in belangrijke mate
in geslaagd: we konden alle beschikbare Lokale Beleidsplannen in de analyse opnemen en we
behaalden een respons van 61% voor de vragenlijstmethode, namelijk 188 van de 308 Vlaamse
gemeenten. Zowel naar geografische als naar persoonsgebonden gemeentekenmerken is van
nagenoeg elke subgroep minstens 50% vertegenwoordigd in de respondentengroep van de
vragenlijstmethode. Eén subgroep vormt hierop een uitzondering: van de kleine gemeenten is 44%
vertegenwoordigd in de respondentengroep. Daarnaast is er een uitgesproken grotere
vertegenwoordiging voor de provincie Antwerpen. Naar implementatie van het decreet zien we
verschillende gradaties in de respondentengroep vertegenwoordigd. Zij het dat we aanwijzingen
hebben dat er een grotere respons is van gemeenten die al stappen inzake de implementatie van het
decreet genomen hebben. Dit bleek onder meer bij het herinneringscontact met respondenten die
de vragenlijst niet volledig afwerkten. Mogelijks komen daardoor minder uitgesproken de
weerstanden om het decreet te implementeren aan de oppervlakte. Anderzijds kunnen gemeenten
waarin de implementatie opgestart is of reeds in volle uitvoering is, ook terugblikken op de
weerstanden en belemmeringen die zij doorheen het implementatieproces ervaren hebben.
Bovendien laat net deze respondentengroep ook toe om bevorderende factoren en aanbevelingen
voor een verdere, doorgedreven implementatie en/of bijsturing van het decreet te formuleren.
Naast de vrij goede deelnamerespons, bereikten we, ondanks de uitgebreidheid van de vragenlijst,
ook een goede antwoordrespons. Deze van de online en van de face‐to‐face bevraging vertoonde
daarenboven voldoende parallellen om de respondenten van beide methoden als één groep te
beschouwen.
Gelet op de ‘bijzondere’ situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben we de verzamelde
gegevens en bevindingen niet geïntegreerd in de beschrijving van de Vlaamse gemeenten of de
respondentengroep van ‘188 gemeenten’, maar apart vermeld.

7.2 De implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op
gemeentelijk niveau: verschillende snelheden en gradaties
Onze analyse bevestigt de bevindingen die eerder uit een kleinschaligere bevraging aan de
oppervlakte kwamen (Nys, 2009b). De implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning op
lokaal vlak verloopt met verschillende snelheden. Gelet op de discrepantie tussen de periode waarin
het merendeel van de lokale sociale beleidsplannen werden opgemaakt (voor de periode 2008‐2014)
en de goedkeuring van het decreet (13 juli 2007) en van de uitvoeringsbesluiten (27 maart 2009), lijkt
ons dat niet vreemd. Sommige gemeenten werken nu eenmaal meer proactief en innovatief en zijn
in die zin ook meer trendsetter dan andere. Deze andere gemeenten wachten veeleer op een
duidelijk en concreet regelgevend kader en/of garanties voor financiële en/of inhoudelijke
ondersteuning of vragen meer overtuigingskracht (bv. inzake het belang en de zinvolheid om een
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opvoedingsondersteunend beleid te voeren) om een voor hen nieuw thema op lokaal niveau op te
nemen. Daarnaast kan ook de veelheid aan regelgevingen vanuit de verschillende beleidssectoren
gemeenten zodanig onder druk zetten, of zoals zij ook zelf te kennen geven, overbevragen
(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, 2009).
Dit alles neemt niet weg dat er op lokaal niveau een zekere interesse en gevoeligheid voor
opvoedingsondersteuning aanwezig is. In de ene gemeente zien we dat ‐ zoals hiervoor reeds
aangehaald ‐ vertaald in een proactieve en verregaande implementatie van het decreet op beleids‐
en uitvoerend vlak. Bij andere gemeenten tekent zich dat af in nog uit te werken of uit te voeren
intenties en/of blijft de interesse en/of erkenning van het belang van opvoedingsondersteuning tot
bepaalde geledingen beperkt. Samengevat betekent dit dat er verschillende snelheden en gradaties
van implementatie zijn.
7.2.1 Verschillende snelheden
Opvoedingsondersteuning wint terrein in de LSB-plannen?
Het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten van het decreet opvoedingsondersteuning heeft een
respectabel aantal gemeenten er niet van weerhouden om het thema opvoedingsondersteuning
reeds in het Lokaal Sociaal Beleidsplan (2008‐2014) op te nemen en daaraan acties of maatregelen te
koppelen. Een respectabel aantal gemeenten starten m.a.w. niet van ‘nul’ op het moment dat de
uitvoeringsbesluiten in werking zijn. Uit de beleidsplananalyse leerden we dat 30% het thema
opname. In de vragenlijstmethode rapporteert net geen 50% dat opvoedingsondersteuning deel
uitmaakt van het LSB. Dit hoger percentage kan enerzijds toegeschreven worden aan een mogelijke
te ruime interpretatie van het begrip opvoedingsondersteuning. Anderzijds kan de
vragenlijstmethode ook een actueler beeld geven omdat verschillende gemeenten hun beleidsplan
aan het bijsturen zijn of dat ondertussen reeds gedaan hebben. De aanstelling van een Lokale
Coördinator Opvoedingsondersteuning (LCO) is daar mogelijks niet vreemd aan.
De aanstelling van een LCO ‘tijdelijk on hold’?
In 40% van de respondentengroep is een LCO is aangesteld en in 27% neemt iemand deze functie al
dan niet tijdelijk waar. Dit brengt ons op een totaal van 67% en het merendeel van deze
functionarissen neemt de opvolging en/of voorbereiding van het Lokaal Sociaal Beleidsplan op zich.
In de nabije toekomst verwachten we niet dat het aantal aangestelde of waarnemende LCO‐
functionarissen sterk zal toenemen. Op het moment van de bevraging was dit slechts in 10
gemeenten voorzien. Ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de aanstelling van een LCO in
2010 voorzien.
Het LOO: veelal een verderzetting van een overlegtraditie met een behoorlijk, maar veelal
nog onbenut groeipotentieel
De aanstelling van een al dan niet waarnemende LCO blijkt geen garantie te zijn dat het Lokaal
Overleg Opvoedingsondersteuning ook effectief opgestart wordt. Volgens 34% van de respondenten
is dit overleg opgestart. Dit aantal is behoorlijk lager dan het aantal functionarissen die de LCO
opnemen of waarnemen. De recente aanstelling van de persoon die opvoedingsondersteuning
opvolgt, opneemt en/of coördineert kan dit verklaren. Dit werd immers ook meermaals als reden
opgegeven voor het niet kunnen antwoorden op één of meerdere vragen. Daarnaast laat dit ook
vermoeden dat niet alle ‘toegekende of op schrift gestelde’ functies, ook effectief reeds in de praktijk
opgenomen (kunnen) worden. We zien dit bevestigd in de taakbelasting, in de letterlijke rapportering
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dat het ‘louter een functie op papier is’ en in de vaststelling dat een aantal respondenten die face‐to‐
face bevraagd werden, pas n.a.v. de vraag naar onderzoeksmedewerking, of m.a.w. na een externe
uitdrukkelijke vraag, aangesproken of aangeduid werden om dit op te nemen.
Als er een LOO is, dan blijkt overleg en samenwerking rond opvoedingsondersteuning reeds langer,
nog voor de opvoedingsondersteunende regelgeving, vrij goed ingeburgerd te zijn. Niet alleen startte
33% van de gemeenten met een LOO ‐ 21/64 ‐ voor de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten met
het overleg, het LOO blijkt voor het merendeel van de gemeenten ‐ 53/64 ‐ ook een verderzetting te
zijn van een ander lokaal en/of bovenlokaal overlegorgaan. Daarenboven is in 31 gemeenten de
opstart van een LOO wel voorzien en dat binnen een periode van 1 tot 4 jaar. Gesteld dat dit overleg
er ook effectief komt, dan brengt ons dat op een totaal van 95 op de 188 bevraagde gemeenten.
Afgezet tegenover het totaal aantal Vlaamse gemeenten betreft het om en bij de 30%.
Ook gemeenten zonder een LOO nemen opvoedingsondersteuning ter harte
Het voorgaande betekent niet dat het thema opvoedingsondersteuning in de resterende 124 van de
188 gemeenten niet opgenomen wordt. In 46% van de gemeenten die aan het onderzoek
meewerkten komt opvoedingsondersteuning in een ander overlegorgaan ‐ hoofdzakelijk het Lokaal
Overleg Kinderopvang ‐ aan bod. Voor de hele respondentengroep samen betekent dit dat op het
moment van de bevraging, in 80% van de gemeenten het thema opvoedingsondersteuning
geagendeerd wordt. Een extrapolatie naar al de Vlaamse gemeenten levert een percentage van net
geen 50% op.
Zowel voor wat de aanstelling van een LCO betreft, als voor de opstart van het LOO, geldt de
bedenking dat gemeenten met een ‘zekere implementatie’ van het decreet sterker in de
respondentgroep vertegenwoordigd zijn dan gemeenten waarin dat nog niet het geval is. De
vermelde ‘aanwezigheidspercentages’ liggen m.a.w. voor heel Vlaanderen wellicht lager.
Positieve overlegervaringen en bovenlokale stimulansen als katalysator voor het opstarten
van een LOO en de aanstelling van een LCO
Waaraan kan het verschil in snelheden toegeschreven worden? Het feit dat het LOO veelal naadloos
aansluit of ingebed is bij een of meerdere langer bestaande overlegorganen, brengt een
bevorderende factor in het licht: de mate waarin gemeenten vertrouwd zijn en positieve ervaringen
hebben met overleg en samenwerking op het terrein van kinderopvang of andere welzijnsdomeinen.
Zo blijkt de aanwezigheid van een LOK een faciliterende factor te zijn om opvoedingsondersteuning
op de gemeentelijke agenda te plaatsen. In nagenoeg al de gemeenten die niet over een LOO
beschikken, maar opvoedingsondersteuning wel in een ander overleg‐ of beslissingsorgaan opnemen
(81/87), staat het LOK hiervoor garant. In de gemeenten waar wel een LOO is, wordt dit veelal naast
of geïntegreerd in het LOK opgenomen (48/64). Niet elke gemeente percipieert de mogelijke
aansluiting tussen het thema kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Kinderopvang wordt
bijvoorbeeld ook als een ‘ander’ prioritair thema omschreven dat het thema
opvoedingsondersteuning van de gemeentelijke agenda verdrukt. Kinderopvang wordt daarbij
mogelijks gezien in termen van een kwantitatieve afstemming van vraag en aanbod.
Thema’s als prioritair agenderen is veelal gekoppeld aan een ‘schaarste aan middelen’. Het idee dat
er geen of onvoldoende financiële middelen voor een aanbod en/of voor het ter beschikking stellen
van deskundig personeel, kan verhinderen dat opvoedingsondersteuning geagendeerd wordt.
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Het naar voren schuiven van opvoedingsondersteuning als prioritair thema, gecombineerd met een
sterke financiële input, laat duidelijk zijn sporen na. Getuige daarvan is de provincie Antwerpen waar
zowel vanuit de Vlaamse overheid, de provincie en de stad Antwerpen financiële en inhoudelijke
impulsen gegeven werden om opvoedingsondersteuning op de kaart te zetten, o.a. via de
implementatie van Triple P. Dit vertaalt zich niet alleen in een grotere deelname aan het onderzoek,
maar ook in de significant meer frequente opstart van het LOO en aanstelling van een LCO. Ook
gemeenten van de provincie Limburg kennen een significant grotere vertegenwoordiging van
gemeenten met een LOO. We zien dit als een ‘resultaat’ van de mogelijks reeds langer ingebedde
samenwerkings‐ en uitwisselingscultuur die ook op provinciaal niveau, vanuit het reeds 21 jaar
bestaande Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg, aangewakkerd wordt
(Kelchtermans, 2009). Ook voor andere beleidsdomeinen blijkt de provincie een stuwende kracht te
zijn, bv. voor de oprichting en werking van intercommunales (Sleypen, 2010). Voor de andere
provincies, Vlaams‐Brabant, Oost‐ en West‐Vlaanderen, heeft die provinciale impuls mogelijks langer
op zich laten wachten. Dit brengt ons bij de volgende vaststelling.
Bovenlokale ondersteuningsstructuren: ingehaald door ontwikkelingen op het terrein
Niet alleen op lokaal vlak verloopt de uitvoering van het decreet met verschillende snelheden, ook op
bovenlokaal niveau is dat het geval. Voor verschillende bovenlokale ondersteuningsstructuren liet de
operationalisering en het effectief ter beschikking stellen van een ondersteuningsaanbod enige tijd
op zich wachten. Daarnaast bleken de bevoegdheden en opdrachten van verschillende van deze
structuren ook niet duidelijk te zijn en dat niet alleen voor de lokale actoren maar ook voor de
desbetreffende bovenlokale actoren zelf. Deze ‘trage’ opstart en onduidelijkheden liggen ook mee
aan de basis van de lokaal ervaren onvervulde steunbehoefte inzake informatiedoorstroming.
7.2.2 Verschillende gradaties
De verschillende snelheden waarmee het decreet geïmplementeerd worden, bracht tegelijkertijd ook
verschillende gradaties aan het licht. Deze gaan van (nog) niet overtuigd van het belang/de relevantie
van het thema opvoedingsondersteuning tot het effectief uitvoeren en evalueren van de werking of
het functioneren van de verschillende implementatieaspecten.
De LCO-functionaris: hoe multi-inzetbaarheid een vraag naar uitbreiding oproept, maar
ook inhoudelijk een meerwaarde biedt
Inzoomend op de LCO‐functie komen verschillende gradaties in omvang van aanstelling voor, zij het
dat het een minderheid is die deze functie voor meer dan 50% opneemt. Een grote meerderheid
neemt deze functie voor minder dan 20% op. De beperkte omvang van hun aanstelling, al dan niet in
combinatie met de taaklast die van hun andere opgenomen functie(s) uitgaat, legt veelal ook druk op
de implementatie van het decreet in hun gemeente en in het bijzonder ook op de kwaliteit en de
diepgang die ze kunnen realiseren. We lezen hierin vooral een vraag naar uitbreiding van hun
aanstelling om het thema opvoedingsondersteuning volwaardig op te kunnen nemen. LCO‐
functionarissen willen meer ruimte voor inhoudelijke verdieping inzake opvoedingsondersteuning,
voor overleg met bovenlokale ondersteuningsstructuren én voor het verstrekken van informatie en
advies aan ouders. Voor het laatst vermelde taakaspect valt op te merken dat dit niet in de
gedecreteerde functieomschrijving van de LCO terug te vinden is. Desondanks nemen heel wat lokale
functionarissen dit taakaspect reeds op en zouden ze dit graag nog uitgebreid zien. Gelet op het
respectabel aantal LCO‐functionarissen die ook in de kinderopvang of het OCMW een functie
opnemen, is dit weinig verrassend.
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De combinatie van de LCO‐functie met één of meerdere andere functies in de gemeente, is geen
uitgesproken negatief verhaal. Het aantal respondenten die er voordelen in zien overtreft zelfs het
aantal die er nadelen in zien. Vooral inhoudelijke argumenten treden hier op de voorgrond: de
inhoudelijke aansluiting van de opgenomen domeinen werkt verrijkend, laat toe om
domeinoverschrijdend en/of geïntegreerd te werken, vergemakkelijkt de contacten met het
werkveld en/of maakt die ook met ouders, kinderen en/of jongeren mogelijk. De combinatie, al dan
niet ingegeven door een gebrek aan middelen, komt op die manier de kwaliteit van het werk ten
goede en vormt voor deze groep geen belemmering.
Overleg en samenwerking: realisaties in de geest van het decreet, maar ook vraag naar
meer ‘slagkracht’
Inzake het overleg en de samenwerking kunnen we een onderscheid maken in het niveau van
functioneren van het LOO. In meer dan de helft van de gemeenten met een LOO, functioneert dit
goed. De neutrale en de negatieve beoordelingen komen minder voor. Opmerkelijk is de stopzetting
van het LOO in een aantal gemeenten.
Inzoomend op elementen die het functioneren van het overleg inperken, treedt het middelenverhaal
weer op de voorgrond. Meer concreet vertaalt dit zich in een gebrek om infrastructuur en middelen
te verwerven voor de continuering van de werking en de realisatie van de plannen. Dit maakt het ook
moeilijker om vanuit dit overleg ‘belangrijke’ beslissingen te nemen en beperkt de ‘slagkracht’ van dit
overleg. Ook de samenstelling, te veel, te verscheiden of te weinig en de te beperkte inzet van
betrokken actoren belemmeren de werking van het LOO. De beperkte beschikbaarheid en/of
inzetbaarheid van deskundige medewerkers, maar ook de ongeschikte overlegmomenten en twijfels
over de zinvolheid van het overleg zijn de meest frequent gerapporteerde redenen waarom
uitgenodigde actoren ‐ vooral de huisartsen, de Gezinsbond en de lokale politie ‐ niet deelnemen aan
het LOO.
Net de inzet en betrokkenheid van de lokale actoren speelt een toonaangevend rol voor het goed
functioneren van het LOO en het komen tot een goede samenwerking. Naar aanwezigheidsgraad van
de verschillende actoren, vormt het OCMW, de scholen, ouderverenigingen, het CLB en Kind en
Gezin veelal de ‘vaste kern’. Deze vaste kern wordt aangevuld met de VCO en de Gezinsbond. Kind &
Gezin mag dan wel deel uitmaken van de top 3 van aanwezigen in het LOO, hun vertegenwoordiging
is beduidend minder dan bijvoorbeeld die van het OCMW en de schoolgerelateerde actoren. Als het
voor een organisatie waarbinnen opvoedingsondersteuning een belangrijke peiler van het beleid is,
niet mogelijk is om dat in een systematische (wijd verspreide) deelname in het LOO te vertalen, dan
is dat mogelijks voor andere diensten en voorzieningen nog moeilijker.
Wanneer de inzet en betrokkenheid van lokale actoren en, zij het minder frequent gerapporteerd, de
ondersteuning van bovenlokale actoren, zich vertaalt in concrete verwezenlijkingen, dan vormt dat
een surplus voor het LOO en wordt dit uitdrukkelijk als een bevorderende factor aangehaald. Het
LOO blijkt in de praktijk ook vooral een informatie‐ en uitwisselingskanaal te zijn, het creëert
samenwerkingsverbanden om lokale acties te ondernemen en draagt bij tot een grotere bekendheid
van initiatieven bij ouders. Dit alles beantwoordt aan ‘de geest’ van het decreet.
Voor een goed functioneren van het LOO verdienen niet alleen inhoudelijke, maar ook praktisch‐
organisatorische aspecten aandacht. Waar in de ene gemeente een grote en verscheiden
samenstelling net de rijkdom van het LOO is, werkt dat in een andere gemeente eerder
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belemmerend. Veel blijkt gelegen te zijn aan de inzet en het engagement dat de betrokkenen vanuit
hun eigen organisatie mogen en kunnen opnemen.
Het opvoedingsondersteunend aanbod: de eerste stappen naar afstemming op lokale
behoeften en kenmerken
Het opvoedingsondersteunend aanbod weerspiegeld vooral de informatieopdracht die ook in het
decreet omschreven staat. Telkens meer dan de helft van de respondenten verwijst daarbij naar
thema‐avonden of andere informatie‐ en voorlichtingsactiviteiten. De andere gedecreteerde
opdracht, het sensibiliseren van ouders, maakt in iets minder dan de helft van de respondentgroep,
deel uit van het aanbod. Dit aanbod wordt a.h.w. ‘overtroffen’ door het verstrekken van advies dat in
precies de helft van de gemeenten aangeboden wordt.
Het feit dat een bepaald aanbod aanwezig is, betekent niet dat dit voldoende is. Ons onderzoek leert
dat op verschillende terreinen een uitbreiding wenselijk is. Het bestaande aanbod komt niet volledig
aan de bestaande vragen of behoefte tegemoet. Gelet op het feit dat het merendeel van de LCO‐
functionarissen ook aanspreekbaar zijn voor ouders, laat hen wellicht toe om zicht te krijgen op de
vragen en behoeften van ouders. Uit ons onderzoek blijkt alvast dat een behoeftepeiling en
omgevingsanalyse zowel in voornemen als in uitvoering, geen wijd verspreid gegeven is.
Ook het aanbod voor kansengroepen blijkt niet de behoefte te dekken. Er is weliswaar een
samenhang tussen de vertegenwoordiging van kansarme geboorten in de gemeente en de
aanwezigheid van een specifiek aanbod, maar heel wat gemeenten ‐ 92/188 ‐ blijven verstoken van
een specifiek aanbod. Niet zozeer omdat er geen behoefte zou zijn, maar vooral bij gebrek aan
financiële middelen en expertise. Tussen het agenderen van deze thematiek in het overleg, en de
effectieve realisatie van een aanbod, moeten nog vele stappen gezet worden.

7.3 Een te sturend of te vrijblijvend decreet?
Over de waarde en het belang van het decreet lopen de meningen ver uiteen. Ook hier is er sprake
van verschillende gradaties.
Eerder uitzonderlijk rapporteren respondenten dat het een overbodig, nutteloos decreet is. Ze
verwijzen daarbij naar het feit dat er geen behoefte is (bv. er bereiken ons geen vragen van ouders),
waarbij we ons evenwel de vraag kunnen stellen in hoeverre er in dat geval kanalen zijn om
mogelijke vragen op het spoor te komen en/of die kanalen ook hun signaalfunctie kunnen
waarmaken.
Een andere, eveneens kleine groep respondenten zien in het decreet vooral een toename van
‘nieuwe/bijkomende’ regels. We zien dit onder meer in gemeenten waar er voordien al een
opvoedingsondersteunende werking was. Hun inziens sluit deze regelgeving onvoldoende aan bij de
lokale situatie en bij de werking die zij op dat moment reeds uitgebouwd hebben.
Het merendeel van de respondentengroep beoordeelt het decreet als ‘te vrijblijvend’. Ze stellen
uitdrukkelijk een vraag naar meer en/of een andere en/of duidelijkere regelgeving. De gesignaleerde
beperkte financiële middelen en het feit dat er steeds meer van lokale besturen gevraagd wordt,
zetten hier de toon. Wanneer het decreet ook een financiële tegemoetkoming voor het LOO en/of de
aanstelling van een LCO en/of de uitwerking van opvoedingsondersteunende activiteiten zou
voorzien, dan zou dit gemeentebesturen kunnen overtuigen van het belang van dit thema. Het zou
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een stimulans zijn om ook effectief dit thema op te nemen. Het betreft evenwel niet alleen de vraag
naar een financiële bijsturing. Ook inhoudelijk biedt het decreet te weinig antwoorden. Het blijft te
vaag of de verwachtingen t.a.v. de minimum te realiseren opdrachten voor de lokale besturen, de
organisatie en opdrachten van het LOO, de aanstelling, het takenpakket en het mandaat van de LCO,
de opname van opvoedingsondersteuning in LSB‐plan, de werking en het statuut van bovenlokale
ondersteuningsstructuren zijn onvoldoende duidelijk. Voor verschillende aspecten van het decreet is
er m.a.w. een uitgesproken nood aan informatie.
In deze laatst vermelde groep schrijft 28% van de respondenten één of meerdere positieve realisaties
aan het decreet toe. Het decreet is er vooral in geslaagd om opvoedingsondersteuning op de lokale
agenda te plaatsen.

7.4 Aanbevelingen
Het decreet opvoedingsondersteuning heeft op verschillende punten een uitgesproken meerwaarde
geleverd. De agendering van het thema opvoedingsondersteuning op gemeentelijk vlak, de stimulans
tot samenwerking en de daaruit voortvloeiende uitbouw van bestaande of ontwikkeling van nieuwe
initiatieven zijn daar voorbeelden van. Het decreet heeft in die zin ook bijgedragen tot een sterkere
aanwezigheid en profilering van dit domein. We zien dit ook weerspiegeld in het enthousiasme
waarmee verschillende lokale actoren het thema opvoedingsondersteuning op lokaal vlak opnemen
en waarover ze niet alleen in ons onderzoek, maar ook op studiedagen en overlegmomenten
getuigen. Waar het decreet voor de enen veeleer een bevestiging of bekrachtiging was voor het
engagement en de inspanningen die ze reeds leverden, heeft het anderen kunnen overtuigen van de
zinvolheid om dit thema op te nemen. Dit alles neemt niet weg dat bij het (verder) opnemen van het
thema opvoedingsondersteuning en in het bijzonder, de implementatie van het decreet op lokaal
vlak, een aantal onduidelijkheden en knelpunten zich laten gelden.
7.4.1 De taken van een LCO: een kwestie van meer of minder?
Het feit dat het merendeel van de LCO‐functionarissen hun functie met andere functies combineert
ondersteunt de indruk dat het thema opvoedingsondersteuning ingebed is in andere, aanverwante
beleidsdomeinen. Voor verschillende gemeenten is dat ook effectief het geval. Daar tegenover staat
dat opvoedingsondersteuning onder druk van de taakbelasting en prioritaire behandeling van andere
thema’s, het onderspit moet delven. Vanuit die optiek treedt de vraag naar een uitbreiding van hun
functie op de voorgrond. Uitbreiding is nodig voor inhoudelijke verdieping, voor overleg met
bovenlokale ondersteuningsstructuren én voor het verstrekken van informatie en advies aan ouders.
Voor de eerst vermelde taakaspecten kunnen bovenlokale ondersteuningsstructuren een meer
uitgesproken rol spelen. Voor het laatst vermelde aspect stelt zich de vraag of voor een LCO een
louter coördinerende, dan wel een praktische uitvoerende rol weggelegd is?
De directe aanspreekbaarheid door ouders en persoonlijke contacten met ouders kunnen de LCO
direct zicht geven op de vragen en behoeften van ouders. Het kan ook, wanneer er bijvoorbeeld
slechts een beperkt aantal opvoedingsondersteunende actoren lokaal actief zijn, tegemoetkomen
aan een leemte. Tegelijkertijd stelt zich de vraag in hoeverre het opnemen van dit taakaspect
haalbaar is en ook effectief voldoende tegemoet kan komen aan de behoefte van ouders. Dit is zowel
een inhoudelijke als een praktische kwestie. Inhoudelijk stelt zich de vraag naar voldoende expertise.
Op praktisch vlak stelt zich de vraag naar bereikbaarheid. Het merendeel van de LCO die beschikbaar
of aanspreekbaar zijn voor ouders zijn dat enkel tijdens de kantooruren. Dit beperkt uiteraard de
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laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Een uitbreiding zal minstens een herziening/herschikking van
de (personeels)middelen vragen.
Dit ‘middelenverhaal’ richt zich zowel tot de lokale besturen als tot de bovenlokale
ondersteuningsstructuren en de Vlaamse overheid. Waar de ene respondent wijst op de lokale
verantwoordelijkheid, suggereert een andere een overheveling van bovenlokale middelen naar het
lokale niveau en/of een uitbreiding van de opvoedingsondersteunende budgetten op Vlaams niveau
die rechtstreeks doorvloeien naar de gemeenten en niet afgeroomd worden door de veelheid aan
bovenlokale tussenniveaus.
De beperkte lokale draagkracht op personeel en financieel vlak kan ook op een andere manier
ingedijkt worden: door schaalvergroting. Getuige daarvan zijn de gemeenten die over de
gemeentegrens heen een LCO aanstellen of gemeenten die in de verschillende naburige gemeenten
een spreekuur van de opvoedingswinkel organiseren. Belangrijk daarbij is het vinden van een
evenwicht tussen schaalvergroting en het lokaal aanspreekbaar en gevoelig blijven voor
gemeentespecifieke noden en kenmerken7. Gelet op de veelal beperkte bemanningskracht en de
daaraan verbonden beperkte permanentiemomenten, zit een uitbreiding van de lokale
aanspreekbaarheid er niet onmiddellijk in. Het voorgaande brengt ons terug bij het belang om
beleidsdomeinoverschrijdend en ‐geïntegreerd te werken. Daarenboven moet ook de mogelijke
veelheid aan samenwerkingsverbanden in vraag gesteld worden. In het volgende punt gaan we
verder in op concrete mogelijkheden om tot een optimale inzet van lokale en bovenlokale
overlegstructuren te komen.
7.4.2 Naar een optimale inzet van lokale en bovenlokale overlegstructuren?
Zelfs als een gemeente de middelen vindt om een LCO aan te stellen of een andere functionaris de
opdracht geeft om het domein opvoedingsondersteuning op te volgen, dan resulteert dat niet
automatisch in de opstart van een LOO. Waar sommige gemeenten het LOO in het bestaande geheel
van lokale en/of bovenlokale overlegstructuren weet te integreren, is dat voor andere veel minder
evident en vormt de onduidelijkheid over de organisatievorm en het statuut van het LOO een
hindernis om met het LOO van start te gaan. De organisatievorm, in het bijzonder wanneer die
geïntegreerd is in een ander overlegorgaan, zegt veelal ook iets over de samenstelling van dat
overleg en de efficiëntie waarmee lokale actoren in één of meerdere overlegorganen worden
ingezet8.
Enerzijds kan men de constellatie van het LOO zien als een lokale aangelegenheid waarbij elke
gemeente voor zich moet uitmaken wat de meest efficiënte overlegstructuur is. Elke gemeente zal
uitgaande van de diverse lokale actoren en hun inzetbaarheid, moeten zoeken naar de meest
aangewezen organisatievorm: al dan niet naast of geïntegreerd in andere overlegorganen en met
7

Dit wordt ook onderschreven in het Groenboek Interne Staatshervorming (2010:26). Daaraan wordt
toegevoegd dat het vinden van een goed evenwicht ook aangewezen is om weerwerk te bieden tegen een
ander sluimerend gevaar van schaalvergroting: een toename van (intergemeentelijke)
samenwerkingsverbanden waarvoor de ‘minder bestuurskrachtige gemeenten’ onvoldoende capaciteit hebben
om die te sturen, te controleren en te evalueren.
8
Gelijkaardige uitdagingen kwamen ook in het onderzoek naar het Sociaal Huis aan de oppervlakte (Het sociaal
huis in Vlaanderen, 2009). Inzake samenwerking leverde dit de volgende aandachtspunten op: maximale
inzetbaarheid van specialisaties van de partner, verdere afstemming tussen de bestaande gemeentelijke
diensten en het OCMW, samenwerkingsverbanden met lokale actoren verder uitbouwen, meer externe
actoren kunnen betrekken, de werking dient nog beter afgestemd te worden enz.
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voldoende oog voor een geïntegreerde en domeinoverschrijdende werking. Domeinoverschrijdende
samenwerking kan een antwoord bieden op de ‘onwetendheid’ over verschillende
opvoedingsondersteunende deelaspecten die respondenten ons signaleren.
Anderzijds speelt ook de Vlaamse overheid daarin een belangrijke rol. Zij werkt immers ook zelf de
verkokering of de veelheid aan overlegorganen en structuren voor verschillende, maar toch ook aan
elkaar verwante beleidsdomeinen in de hand (Groenboek Interne Staatshervorming, 2009). We zien
dit onder meer weerspiegeld in de verwijzingen naar verschillende overlegorganen in de
afkortingenlijst, vooraan in dit onderzoeksrapport. Wanneer bij de oprichting van
beleidsdomeinspecifieke overlegstructuren geen rekening wordt gehouden met de bestaande
structuren in de andere domeinen, dan belemmert dat het voeren van een integraal beleid
(Groenboek Interne Staatshervorming, 2009: 11). Het decreet opvoedingsondersteuning verwijst
weliswaar naar het LSB‐plan, maar het creëert tegelijkertijd ook een veelheid aan bovenlokale
ondersteuningsstructuren waarmee lokale actoren moeten overleggen en/of rapporteren. De
overheid staat in die zin voor de opdracht om het effect van bovenlokale structuren beter in te
schatten en de inzet van middelen en mensen op dat niveau te optimaliseren.
Verder ingaand op de samenstelling van het LOO stelt zich de vraag welke groepen betrokken
moeten worden? Uit ons onderzoek blijkt dat het vooral huisartsen en de lokale politie niet lukt om
deel uit te maken van het LOO. Gelet op de contacten van huisartsen met gezinnen met kinderen, is
het aangewezen dat gezocht wordt naar mogelijkheden om hen toch te betrekken. Zij hebben
immers niet alleen zicht op de vragen en bekommernissen van ouders, maar kunnen ook inzake
doorverwijzing naar opvoedingsondersteunende initiatieven een sleutelrol opnemen.
7.4.3 Een ondersteuning die tegemoet komt aan de behoeften en kenmerken van de
gemeenten
Verschillende aspecten van het decreet zijn volgens de respondenten voor interpretatie vatbaar. Zo
is bijvoorbeeld meer duidelijkheid en informatie aangewezen inzake de aanstelling en het statuut van
de LCO, alsook over de organisatie van het LOO (supra, 7.4.2). Gemeenten vragen ook meer
informatie ‘op maat’ of op hun eigenheid gestoelde praktische informatie om het decreet te kunnen
implementeren. Er is ook een onvervulde steunbehoefte voor wat de concrete uitwerking van een
gemeentelijk opvoedingsondersteunend aanbod betreft. Er is zowel vraag naar gemeentelijk te
implementeren activiteiten als naar deskundigen die daarvoor ingezet kunnen worden.
Verschillende bovenlokale ondersteuningsstructuren hebben hierin een uitgesproken opdracht te
vervullen. Zij hebben die tot op heden niet over heel de lijn en op grote schaal kunnen waar maken.
Dit heeft onder meer te maken met het feit dat verschillende van hen nu pas op kruissnelheid
komen. Zij zullen een inhaalbeweging moeten realiseren of maken daar momenteel reeds werk van.
De bovenlokale informatie‐ en ondersteuningsopdracht kan zich in verschillende activiteiten
vertalen: vorming, materialen‐ en methodiekverspreiding, een ‘professionelendatabank’, het
aanleveren van inhoudelijke bijdragen voor de lokale informatiekanalen en het opmaken van een
opvoedingsondersteunende wegwijzer of sjabloon dat elke gemeente kan invullen en aanvullen. Een
dergelijk sjabloon zou ook kunnen bijdragen tot een systematische en ook betere bekendheid van
verschillende bovenlokale initiatieven zoals Groeimee.be en de Opvoedingslijn bij lokale actoren én
de ouders. Daarbij zal ook steeds de nodige aandacht besteed moeten worden om de regelgeving en
het ondersteuningsaanbod ‘op maat’ van en bij de verschillende gemeenten te brengen.
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De veelheid aan ondersteuningsstructuren is geen garantie dat ze ook effectief als ondersteunend
ervaren worden. Getuige daarvan is het beperkt aantal spontane verwijzingen naar deze bovenlokale
structuren als bevorderend voor bijvoorbeeld het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning. Precies
de veelheid aan bovenlokale ondersteuningsstructuren en de onduidelijkheden inzake hun
opdracht(en) creëert verwarring op lokaal niveau. Zoals in het voorgaande punt reeds aangehaald,
zou een efficiëntere inzet van middelen en mensen, maar ook een betere stroomlijning naar
opdrachten en informatiedoorstroming soelaas kunnen bieden.
Dit geldt in het bijzonder ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de bovenlokale
structuren anders geconcipieerd zijn. Ook hier bedreigt een overlapping tussen de coördinerende
opdracht van de VGC en deze van de VCO, de CAW’s en de opvoedingswinkel een efficiënte werking
en aansturing van het opvoedingsondersteunend beleid. Niet alleen de ondersteuning, maar in het
bijzonder ook de regelgeving zou nog meer op de specifieke, multiculturele, context van dit
tweetalige gebied moeten inspelen.
7.4.4 Het opvoedingsondersteunend aanbod: een meersporenbeleid blijven voorop
stellen
Opvoedingsondersteuning bestond voor deze regelgeving reeds uit een breed palet aan activiteiten,
zij het dat niet alle activiteiten een even grote spreidingsgraad kenden (Vandemeulebroecke & De
Munter, 2004). Ook uit ons onderzoek blijkt dat vooral informatieverstrekkende activiteiten en
initiatieven voor ouders met jonge kinderen de toon zetten. Gelet op de verschillende
ondersteuningsbehoeften van ouders en de daaraan gelieerde ondersteuningskanalen en ‐
activiteiten blijft het uitwerken van een gevarieerd aanbod, in het bijzonder ook voor ouders met
kinderen van + 12 jaar een aandachtspunt. Dit realiseren is onderhevig aan verschillende
randvoorwaarden. Het vraagt onder meer expertise of know how om hetzij vanuit een formele, dan
wel vanuit een meer informele setting tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van
ouders. Het is echter niet alleen een kwestie van ‘een voldoende gevarieerd aanbod’ op maat van
ouders of zoals het decreet voorschrijft, afgestemd op de lokale behoeften en kenmerken (Hoofdstuk
II, Art.3). Dit aanbod moet ook voldoende open gesteld worden of toegankelijk zijn voor ouders.
Waar dit in sommige gevallen een uitbreiding van de beschikbaarheid vraagt, zal dat in andere
gevallen meer ingrijpende interventies of een outreachende benadering vragen. Het is m.a.w. niet
aangewezen dat nieuwe, bijkomende diensten opvoedingsondersteunende activiteiten ontplooien.
Vlaanderen beschikt immers reeds over een brede waaier aan diensten en voorzieningen die
expertise opgebouwd hebben. Deze diensten en voorzieningen zullen veeleer hun werking naar
inhoud en toegankelijkheid moeten evalueren en waar nodig bijsturen. Dit is een punt dat ook n.a.v.
de evaluatie van het Sociaal Huis opgemerkt werd (Het sociaal huis in Vlaanderen, 2009). Ook op dit
vlak kan samenwerking met andere actoren of aanbieders een meerwaarde bieden.
Het belang dat toegekend wordt aan de afstemming van het aanbod op de lokale behoeften en
kenmerken (supra), vraagt dat de Vlaamse overheid voldoende autonomie verlenen aan de lokale
overheden en actoren. Net zoals dat voor andere beleidsdomeinen geldt, moet de Vlaamse overheid
‘minimale kaders aanreiken die zorgen voor een zekere mate van uniformiteit in de dienstverlening
op lokaal niveau’ (Groenboek Interne Staatshervorming, 2010: 37). Ze moet m.a.w. mee instaan voor
de randvoorwaarden die een wijd verspreid basisaanbod mogelijk maken.
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7.4.5 Beleidsrelevante gegevensverzameling en analyse
In de loop van het onderzoek werd duidelijk dat gegevensverzameling geen gemakkelijke opdracht is.
Dit betreft niet alleen het verzamelen van de onderzoeksdata, ook op verschillende andere vlakken is
gegevensverzameling niet vrij van knelpunten. Dit wordt ons ook vanuit aanverwante
beleidsdomeinen gesignaleerd. Getuige daarvan is de omzendbrief van 10 juni 2010 over de
evaluatie van het lokaal sociaal beleid. Inzake de afstemming op lokale kenmerken zijn er heel wat
‘lokale statistieken’ online beschikbaar en kunnen ook gegevens bij de provincie opgevraagd worden.
De Vlaamse overheid zal daarenboven ook een lans moeten breken om de verkokerde aanpak,
waarvan ook bij gegevensverzameling en ‐analyse sprake is, tegen te gaan. Illustratief verwijzen we
naar het voorbeeld dat de gegevens die n.a.v. het opstellen van het LSB‐plan verzameld worden, ook
relevant zijn voor de uitwerking van een lokaal beleid inzake opvoedingsondersteuning. Net zoals we
bij de uitwerking van het opvoedingsondersteunend aanbod suggereerden, zal ook voor dit punt de
Vlaamse overheid een geïntegreerd en beleidsdomeinoverschrijdend kader moeten schetsen waarin
duidelijk wordt wie, welke en op welke wijze gegevens verzamelt ten behoeve van een
beleidsrelevante analyse.
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8 Tot slot: de bijdrage van het onderzoek?
Het decreet, maar ook andere elementen die zich voor deze regelgeving lieten gelden (bv. sterke
lokale opvoedingsondersteunende actoren op beleids‐ en/of uitvoerend vlak, een goed uitgebouwd
Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning), hebben ertoe bijgedragen dat het thema
opvoedingsondersteuning in belangrijke mate op de kaart werd gezet. Bij de uitvoering van het
onderzoek werden we getroffen door de grote vraag naar wat ons onderzoek aan gegevens zou
opleveren. Zowel uit de telefonische contacten n.a.v. de webbasedbevraging, als uit de face‐to‐face
bevraging blijkt dat lokale actoren veel ideeën vonden in de bevraging. Ze verwijzen daarbij
bijvoorbeeld naar een aantal aandachtspunten die ter sprake werden gebracht. Verschillende
respondenten voorzien om deze aandachtspunten bij de opmaak van het volgende beleidsplan op te
nemen. Voor anderen blijkt deze bevraging een stimulans te zijn om (nog meer) effectief van de
implementatie van het decreet werk te maken.
Voor sommige respondenten, alsook andere lokale actoren, kwam dit onderzoek veel te vroeg. De
uitvoeringsbesluiten waren immers nog maar een jaar goedgekeurd, gemeenten zouden zich nog te
zeer in een verkennende fase bevinden waarbij ze de mogelijke bakens uitzetten. Uit ons onderzoek
blijkt dat dit voor heel wat gemeenten effectief het geval is.
Het is een moeilijke bevraging aangezien onze gemeente pas opgestart is met een opvoedingsloket en
de werking opvoedingsondersteuning beperkt binnen ons LOK is opgenomen.
Geef ons tijd, er gebeurt een (tussentijdse) evaluatie terwijl we nu pas het gevoel hebben dat we
kunnen starten.

Tegelijkertijd menen we dat dit onderzoek er net toe kan bijdragen dat aandachtspunten en in het
bijzonder ook aanbevelingen voor een krachtdadig opvoedingsondersteunend beleid en aanbod,
wijder verspreid kunnen worden. Heel wat gemeenten signaleerden dat de Vlaamse overheid
onvoldoende rekening houdt met de signalen van het werkveld. Dit onderzoek heeft deze signalen
alvast voor een behoorlijk en gevarieerd aantal gemeenten in kaart gebracht. De regelgevende,
Vlaamse overheid is nu aan zet om daarmee aan de slag te gaan en het beleid verder te
optimaliseren.
Ook lokale besturen, de gemeenten, die tot op heden ‘verhinderd werden’ om dit thema op te
nemen, kunnen zich mogelijks door de terugkoppeling van de bevindingen van dit onderzoek meer
aangesproken voelen. We hopen dat vooral de good practices en de wijze waarop een
verscheidenheid aan gemeenten, zowel grote als kleine, zowel stedelijke als meer landelijke
opvoedingsondersteuning daadwerkelijk op de kaart weten te zetten, navolging mogen kennen.
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9

Bijlage 1: De vragenlijst

Bevraging van de gemeenten in verband met de implementatie van het
decreet opvoedingsondersteuning op lokaal niveau
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen,
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
Richtlijnen voor het invullen van de vragenlijst
- bij gesloten antwoordcategorieën: omcirkel het cijfer of plaats een kruisje in het vakje dat uw
antwoord weergeeft
- na elke vraag wordt aangegeven met welke vraag u verder moet gaan (bv. ¾1.2)
- als er meerdere antwoordmogelijkheden omcirkeld/aangekruist mogen worden, dan staat dat
uitdrukkelijk vermeld => in al de andere gevallen: slechts 1 antwoordmogelijkheid
Vooraf
Deze vragenlijst peilt naar de sterktes en knelpunten bij de implementatie van het decreet
opvoedingsondersteuning (13 juli 2007) op lokaal vlak. De klemtoon in deze bevraging ligt m.a.w. op
het lokale niveau. De thema’s, acties of activiteiten die in deze vragenlijst vermeld worden, verwijzen
geenszins naar een ‘norm’. We zijn daarentegen geïnteresseerd in een actuele stand van zaken
inzake opvoedingsondersteuning voor uw gemeente. Het merendeel van de vragen in deze
vragenlijst zijn gesloten vragen waarbij we u een aantal antwoordmogelijkheden zullen voorleggen.
Daarnaast stellen we ook een aantal open vragen waarbij u meer uitgebreid kunt antwoorden.
De vragenlijst werd ingevuld door:
lokale coördinator opvoedingsondersteuning
andere functionaris/professional die deze functie (tijdelijk) waarneemt
gemeentelijk ambtenaar
schepen
De vragenlijst werd ingevuld voor de gemeente ( postcode + naam): .....................
1. Opvoeden en opvoedingsondersteuning als thema in de lokale sociale beleidsplanning
In de volgende vragen peilen we naar de mate waarin opvoeden en opvoedingsondersteuning op
lokaal vlak als thema voorkomen.
1.1. Is er in uw gemeente een lokaal sociaal beleidsplan?
1 ja (¾1.2)
2 neen (¾1.3)
1.2. Maakt het thema opvoeden/opvoedingsondersteuning deel uit van het lokaal sociaal
beleidsplan (2008‐2014) van uw gemeente?
1 ja (¾1.3)
2 neen, in het beleidsplan van onze gemeente werd opvoeden en/of opvoedingsondersteuning niet
als thema opgenomen (¾1.3)
3 weet ik niet (¾1.3)

9

Dit is de versie die voor de face‐to‐face afname werd gebruikt. De online‐versie is inhoudelijk dezelfde, maar
omvatte geen vervolgvraagnummers. De respondenten werden automatisch, op basis van hun antwoord, naar
de volgende te beantwoorden vraag geleid.
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1.3. Werd het thema opvoeden en/of opvoedingsondersteuning in de periode 2007‐2010 op
gemeentelijk niveau (bv. gemeenteraad, welzijnsraad, lokaal overleg opvoedingsondersteuning of
ander gemeentelijk overlegorgaan) opgenomen?
1 ja (¾2.1)
2 neen (¾1.4)
3 weet ik niet (¾2.1)
1.4. Hoe komt het dat het thema opvoeden en/of opvoedingsondersteuning niet in uw gemeente
opgenomen wordt? Meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden:
1
niet overtuigd van zinvolheid om dit thema te agenderen
2
dit zou getuigen van een te grote inmenging in de privésfeer
3
er is ons geen behoefte bekend
4
het ondersteunen van ouders in de opvoeding is geen gemeentelijke aangelegenheid
5
onvoldoende knowhow / expertise voorhanden om dit thema op te nemen
6
andere prioritaire thema’s vragen onze aandacht (omschrijf) ......
7
geen middelen om concrete acties te ondernemen
8
andere reden(en), omschrijf ......
9
weet ik niet
(¾2.1)
2. Lokale coördinator opvoedingsondersteuning
Deze rubriek bevat vragen over de stand van zaken betreffende de aanstelling van de lokale
coördinator opvoedingsondersteuning en zijn/haar takenpakket.
2.1. Werd in uw gemeente een lokale coördinator opvoedingsondersteuning aangesteld?
1
ja (¾2.2)
2
neen, maar een andere functionaris neemt deze functie tijdelijk waar (¾2.2)
3
neen en momenteel wordt deze functie ook niet door iemand anders waargenomen (¾2.12)
2.2. Voor hoeveel % bent u als (tijdelijk of waarnemend) lokale coördinator
opvoedingsondersteuning aangesteld? Als u ook andere functies opneemt, geef dan enkel het %
voor uw opdracht als lokale coördinator opvoedingsondersteuning.
1
100%
2
meer dan 50%, maar minder dan 100%
3
50%
4
20% tot < 50%
5
< 20%
(¾2.3)
2.3. Neemt u ook andere functies in de gemeente op?
1
ja, ik ben lokale coördinator kinderopvang (¾2.4)
2
ja, ik ben jeugdconsulent (¾2.4)
3
ja, ik werk bij het ocmw (¾2.4)
4
ja, ik heb een andere functie in de gemeente, omschrijf: ................................ (¾2.4)
5
neen (¾2.5)
2.4. Is deze gecombineerde aanstelling: (meerdere antwoordmogelijkheden zijn toegestaan):
1
een voordeel? (omschrijf waarom): ..........................................................
2
een nadeel ? (omschrijf waarom) .............................................................
(¾2.5)
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2.5. Wat is uw opleidingsniveau?
1
Universitair Hoger Onderwijs
2
Niet Universitair Hoger Onderwijs
3
andere, omschrijf: ...................................................................................
(¾2.6)
2.6. Was u voor uw aanstelling (of waarnemende functie) als lokale coördinator tewerkgesteld in
de gemeente?
1
ja, in welke dienst? (omschrijf): ..........................................................
2
neen
(¾2.7)
2.7. Was/bent u betrokken bij het opstellen en/of de evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan?
1
ja, uitsluitend voor het thema opvoedingsondersteuning
2
ja, voor het thema opvoedingsondersteuning en andere thema’s
3
ja, maar niet voor het thema opvoedingsondersteuning
4
neen
(¾2.8)
2.8. Bent u beschikbaar/aanspreekbaar voor/door ouders?
1
neen (¾2.11)
2
ja (¾2.9)
2.9. Op welke manier bent u beschikbaar/aanspreekbaar voor/door ouders? (meerdere
antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
telefonisch (¾2.10)
2
e‐mail (¾2.10)
3
permanentie (¾2.10)
4
niet (¾2.11)
2.10. Wanneer bent u beschikbaar/aanspreekbaar voor/door ouders? (meerdere
antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
tijdens de kantooruren
2
1 of meer avond(en) per week
3
zaterdag
(¾2.11)
2.11. Kruis in (1) aan welke taken u momenteel opneemt als (waarnemend) lokale coördinator?
Geef vervolgens bij (2) aan of u vindt dat deze taak ‘te weinig’, ‘voldoende’ of ‘te veel’ tijd in beslag
neemt.

Mogelijke taken
1. voorbereiding en samenroepen van het lokaal
overleg opvoedingsondersteuning
2. verslaggeving en rapportering van het lokaal
overleg naar het lokaal beleid en vice versa
3. opvolging en/of voorbereiding lokaal sociaal
beleidsplan
4. overleg / rapportering Vlaams

(1)
taken die u
momenteel
opneemt

(2)
beoordeling van dat aandeel
(één antwoordmogelijkheid omcirkelen)

te weinig

voldoende

te veel

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Mogelijke taken
Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
5. overleg / rapportering Vlaamse coördinator
Opvoedingsondersteuning
6. overleg / rapportering Provinciaal Steunpunt
Opvoedingsondersteuning
7. informatie‐ en adviesverstrekking voor ouders
(bv. permanentie, ouderavond enz.)
8. inhoudelijk opvolgen van het domein
opvoedingsondersteuning (bv. boeken, online
informatie, vorming, studiedagen)
9. overleg met diensten/voorzieningen in de
regio
10. andere, omschrijf: ......................
(¾3.1.)

(1)
taken die u
momenteel
opneemt

(2)
beoordeling van dat aandeel
(één antwoordmogelijkheid omcirkelen)

te weinig

voldoende

te veel

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

onderstaande vragen enkel voor respondenten die op 2.1. ‘neen en momenteel wordt deze functie
ook niet door iemand anders waargenomen’ antwoordden
2.12 Kruis de reden(en) aan waarom de functie ‘lokale coördinator opvoedingsondersteuning’ tot
op heden niet werd opgenomen Meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden:
1
andere prioritaire thema’s vroegen tot op heden de aandacht van de gemeente
2
geen middelen om een lokale coördinator aan te stellen
3
geen functionaris ter beschikking die deze functie, naast zijn/haar ander takenpakket, mee
kan opnemen
4
geen functionaris ter beschikking die over voldoende know how beschikt om deze functie in
zijn/haar takenpakket op te nemen
5
andere reden(en), omschrijf: .......................................................................
(¾2.13)
2.13. Is de aanstelling van een lokale coördinator of van een andere functionaris die deze opdracht
kan opnemen, in de planning voorzien?
1
ja, voor wanneer (datum/periode noteren): ...................................
2
neen
(¾3.1)
3. Lokaal overleg opvoedingsondersteuning en samenwerkingsverbanden
In deze rubriek worden u een aantal vragen voorgelegd over de plaats die het lokaal overleg
opvoedingsondersteuning in uw gemeente inneemt.
3.1. Heeft er in uw gemeente een lokaal overleg opvoedingsondersteuning plaats gevonden?
1 ja, het lokaal overleg is opgestart sinds (datum noteren): .........................(¾3.2)
2 neen, het lokaal overleg opvoedingsondersteuning is nog niet opgestart, maar opvoedings‐
ondersteunende thema’s worden wel in een ander overlegorgaan opgenomen (¾3.18)
3 neen, het lokaal overleg opvoedingsondersteuning werd nog niet samengesteld en het thema
opvoedingsondersteuning wordt ook niet in een ander overlegorgaan opgenomen (¾4.1)
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3.2. Is het lokaal overleg opvoedingsondersteuning een verderzetting en/of uitbreiding van (een)
ander (e)overlegorga(a)n(en) waarin opvoedingsgerelateerde thema’s ter sprake werden
gebracht?
1
ja, op lokaal niveau
2
ja, op bovenlokaal niveau
3
ja, op lokaal en bovenlokaal niveau
4
neen, er was geen overlegorgaan over deze thema’s
5
weet ik niet
(¾3.3)
3.3. Hoe wordt momenteel het lokaal overleg opvoedingsondersteuning georganiseerd? Is dat ...
(meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
naast het lokaal overleg kinderopvang
2
naast het welzijnsoverleg
3
naast een ander overlegorgaan, geef de naam: ......................................................
4
geïntegreerd in het lokaal overleg kinderopvang
5
geïntegreerd in het welzijnsoverleg
6
geïntegreerd in een ander overlegorgaan, geef de naam: ......................................................
7
andere ‘organisatievorm’, omschrijf: ......................................................
(¾3.4)
3.4. Nu volgt een vraag over de aanwezigheid en betrokkenheid van verschillende actoren in het
lokaal overleg opvoedingsondersteuning
Kruis in de eerste kolom (1) aan welke van de volgende actoren/diensten ‘aanwezig zijn’ in uw
gemeente.
Kruis in de tweede kolom (2) aan welke actoren/diensten voor het lokaal overleg
opvoedingsondersteuning uitgenodigd werden.
Vermeld in de derde kolom (3) de mate waarin de uitgenodigde partners vertegenwoordigd zijn op
de bijeenkomsten van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning. (slechts 1 antwoordmogelijkheid)
Geef in kolom (4) aan of u vindt dat de aanwezigheid van deze actor/dienst relevant is voor de
planning en uitvoering van de werkzaamheden van het lokaal overleg. (slechts 1
antwoordmogelijkheid)
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OCMW
huisartsen
scholen
ouderverenigingen
CLB
maatschappelijk opbouwwerk
diensten gezinszorg
lokale politie
vereniging waar armen het woord
nemen
sociaal‐cultureel volwassenenwerk,
waarvan de volgende organisatie(s):
Gezinsbond
andere, omschrijf:
...................................
Kind en Gezin
Vlaamse coördinator
Opvoedingsondersteuning
Andere: omschrijf:
........................................
........................................

3.4.
(1) aanwezige actoren/diensten
in/voor uw gemeente

(2)
uitgenodigd
voor lokaal
overleg OO

4

(a) als in deze kolom niets omcirkeld werd: ga verder met vraag 3.6
(b) als hier 1 of meerdere items gescoord zijn: ga voor die actoren verder met vraag 3.5:
omcirkel eerst op de volgende blz de actoren voor wie de volgende vraag beantwoord
moet worden

3

2

1

2

3
3
3

2
2
2

1
1
1

1

4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

3

2

1

3

4
3
2

1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

helemaal
niet
4
4
4
4
4
4
4
4
4

eerder
niet
3
3
3
3
3
3
3
3
3

eerder
wel
2
2
2
2
2
2
2
2
2

in grote
mate
1
1
1
1
1
1
1
1
1

regelmatig

2
2
2
2
2
2
2
2
2

soms

(1 antwoordmogelijkheid omcirkelen)

(4)
relevantie voor werkzaamheden overleg

1
1
1
1
1
1
1
1
1

nooit

(1 antwoordmogelijkheid omcirkelen)

(3)
aanwezigheid van één of meerdere
vertegenwoordigers
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huis‐ scholen
ouder‐
CLB
artsen
verenigingen

maat‐
schappelijk
opbouwwerk

diensten lokale vereniging
gezins‐ politie waar armen
het woord
zorg
nemen

(¾3.6.)

Zijn er andere redenen waarom een uitgenodigde partner niet deelneemt aan het overleg?
1
neen
2
ja
a) welke? omschrijf: ............................................................................................................
b) voor welke actor/dienst, omschrijf: ......................................................................................

1. niet overtuigd van de
zinvolheid van dit overleg
voor het lokale aanbod
2. niet overtuigd van de
zinvolheid van dit overleg
voor de eigen
dienst/voorziening
3. geen (deskundige)
medewerker
beschikbaar/inzetbaar om
deel te nemen aan dit
overleg
4. overlegmoment niet
geschikt
5. werken (meer) op een
ander niveau (bv.
bovenlokaal niveau)

OCMW

sociaal‐cultureel
volwassenenwerk
(Gezinsbond e.a.)

Kind
en
Gezin
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Vlaamse
coördinator
Opvoedings‐
ondersteuning

3.5. Geef voor de omcirkelde actoren die nog nooit hebben deelgenomen aan het lokaal overleg opvoedingsondersteuning aan wat de belangrijkste redenen
daarvoor zijn. Ken cijfer 1 toe aan de meest voorkomende reden, cijfer 2 aan de daarop volgende reden enz. Aan de redenen uit het onderstaande lijstje die niet
voorkomen kent u het cijfer 0 toe.

3.6. Zijn er nog andere lokale actoren/diensten, naast de eerder vermelde, die een actieve bijdrage
leveren in de planning en uitvoering van de werkzaamheden van het lokaal overleg?
1
neen
2
ja, de volgende actoren/diensten (omschrijf): ................................................
(¾3.7)
3.7. Hoeveel personen zijn er gemiddeld aanwezig in het lokaal overleg opvoedingsondersteuning?
1
<5
2
5‐10
3
11‐15
4
> 15
(¾3.8)
3.8. Hoe vaak heeft er, sinds de goedkeuring van het decreet, een lokaal overleg
opvoedingsondersteuning plaats gevonden? (noteer aantal per jaar)
2007: ......
2008: ......
2009: ......
2010: ......
3.9. Geef de mate aan waarin de volgende thema’s tijdens de bijeenkomsten van het lokaal
overleg ter sprake kwamen. Antwoord telkens met niet, eenmalig of meermaals (elke rij slechts 1
antwoordmogelijkheid omcirkelen)
(nog) niet eenmalig meermaals
1. informatie‐uitwisseling over de werking van
1
2
3
diensten/voorzieningen in de gemeente
2. informatie‐uitwisseling over de werking van
1
2
3
diensten/voorzieningen in de naburige gemeenten, in de regio
3. ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op
1
2
3
opvoedingsondersteuning
4. vastleggen van kerntaken van het lokaal overleg
1
2
3
opvoedingsondersteuning
5. omgevingsanalyse
1
2
3
6. behoeftepeiling
1
2
3
7. planning van (lokale en/of bovenlokale)
1
2
3
opvoedingsondersteunende acties/activiteiten
(¾3.10)
3.10. In welke mate neemt het lokaal overleg opvoedingsondersteuning in haar werking ‘het
bereiken van een breed publiek (alle ouders)’ als aandachts‐ en / of werkpunt op? Is dat in grote
mate, in beperkte mate of helemaal niet?
1
in grote mate
2
in beperkte mate
3
helemaal niet
4
niet van toepassing (bv. deze thematiek was nog niet aan de orde in het overleg)
(¾3.11)
3.11. In welke mate neemt het lokaal overleg opvoedingsondersteuning ‘de toegankelijkheid van
het aanbod opvoedingsondersteuning voor kansengroepen’ als aandachts‐ en/of werkpunt op?
Onder kansengroepen verstaan we onder meer allochtone, kansarme, eenouder‐, nieuw
samengestelde gezinnen, illegalen enz. Is dit ...
1
in grote mate (¾3.12)
2
in beperkte mate (¾3.12)
3
helemaal niet (¾3.13)
4
niet van toepassing (bv. deze thematiek was nog niet aan de orde in het overleg) (¾3.13)
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3.12. Welke kansengroepen worden in het lokaal overleg opvoedingsondersteuning voor ogen
gehouden? Zijn dat ... (meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
allochtone gezinnen
2
kansarme gezinnen
3
eenoudergezinnen
4
nieuw samengestelde gezinnen
5
illegalen /vluchtelingen
6
andere, omschrijf:..................................................................
(¾3.13)
3.13. Welke (lokale of bovenlokale) acties of initiatieven worden vanuit het lokaal overleg voor de
toekomst gepland?
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
(¾3.14)
3.14. Hoe beoordeelt u het functioneren van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning?
Beoordeelt u dat als ...
1
heel goed
2
overwegend goed
3
niet goed, niet slecht
4
overwegend slecht
5
heel slecht
(¾3.15)
3.15. Wat belemmert de werking van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning? Plaats de
meest uitgesproken belemmerende (negatieve) factor bij cijfer 1 enz. (2= op de tweede plaats, en
3= op de derde plaats).
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
(¾3.16)
3.16. Wat bevordert de werking van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning? Plaats de meest
uitgesproken bevorderende (positieve) factor bij cijfer 1 enz. (2 = op de tweede plaats en 3 = op de
derde plaats).
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
(¾3.17)
3.17. Geef aan in welke mate de volgende omschrijvingen van toepassing zijn op het lokaal overleg
opvoedingsondersteuning in uw gemeente. Het lokaal overleg is ‘in grote mate, eerder wel, eerder
niet of helemaal niet’: ... (elke rij slechts 1 antwoordmogelijkheid omcirkelen)
Het lokaal overleg:
1. is een afstemmingskanaal voor de betrokken
actoren
2. is een informatie‐uitwisselingsorgaan
3. is een belangrijk beslissingsorgaan
4. creëert samenwerkingsverbanden om op
lokaal vlak acties/initiatieven te ondernemen

in grote
mate

eerder
wel

eerder
niet

helemaal
niet

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4
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Het lokaal overleg:
5. draagt bij tot samenwerkingsverbanden om op
bovenlokaal vlak acties/initiatieven te
ondernemen
6. draagt bij tot een grotere bekendheid van
opvoedingsondersteunende initiatieven voor
ouders
7. draagt bij tot een grotere bekendheid van
opvoedingsondersteunende initiatieven voor
andere professionelen
8. is in staat om infrastructuur en middelen te
verwerven voor de continuering van de werking
en de realisatie van de plannen
9. heeft invloed op de lokale besluitvorming
(¾ 4.1)

in grote
mate

eerder
wel

eerder
niet

helemaal
niet

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

‐‐ onderstaande vragen van deze rubriek: enkel voor respondenten die bij vraag 3.1 ‘het lokaal
overleg opvoedingsondersteuning is nog niet opgestart, maar opvoedingsondersteunende thema’s
worden wel in een ander overlegorgaan opgenomen’ antwoordden ‐‐‐
3.18. In welke reeds bestaande beslissings‐ en overlegorganen worden opvoedingsondersteunende
thema’s besproken? Is dat in ... (meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
het schepencollege (¾3.19)
2
de gemeenteraad (¾3.19)
3
het lokaal overleg kinderopvang (¾3.19)
4
de welzijnsraad (¾3.19)
5
een bovenlokaal overlegorgaan (¾3.19)
6
andere, omschrijf: ................................................. (¾3.19)
7
weet het niet (¾3.25)
3.19. Welke van de volgende actoren/diensten ‘zijn aanwezig’ in/voor uw gemeente? ... Kruis in de
eerste kolom (1) aan.
Welke van deze actoren/diensten maken deel uit van het overlegorgaan, waarin ook
opvoedingsondersteunende thema’s besproken worden? Kruis in de tweede kolom (2) aan.
(1) aanwezige actoren/diensten in/voor uw gemeente

(2) deelname
overleg

OCMW
huisartsen
scholen
ouderverenigingen
CLB
maatschappelijk opbouwwerk
diensten gezinszorg
lokale politie
vereniging waar armen het woord nemen
sociaal‐cultureel volwassenenwerk,
waarvan de volgende organisatie(s):
Gezinsbond
andere, omschrijf: .................................................
Kind en Gezin
Vlaamse Coördinator Opvoedingsondersteuning
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3.20. Zijn er nog andere actoren/diensten die deel uitmaken van het overleg waarin
opvoedingsondersteunende thema’s besproken worden?
1
neen
2
ja, de volgende actoren/diensten (omschrijf): ...................................................
(¾3.21)
3.21. In welke mate neemt dit overleg ‘het bereiken van een breed publiek (alle ouders)’ als een
aandachts‐ en/of werkpunt op?
1
in grote mate
2
in beperkte mate
3
helemaal niet
4
niet van toepassing (bv. deze thematiek was nog niet aan de orde in het overleg)
(¾3.22)
3.22. In welke mate neemt dit overleg ‘de toegankelijkheid van het aanbod
opvoedingsondersteuning voor kansengroepen’ als een aandachts‐ en/of werkpunt op? Onder
kansengroepen verstaan we onder meer allochtone, kansarme, eenouder‐, nieuw samengestelde
gezinnen, illegalen enz. Is dit ...
1
in grote mate (¾3.23)
2
in beperkte mate (¾3.23)
3
helemaal niet (¾3.24)
4
niet van toepassing (bv. deze thematiek was nog niet aan de orde in het overleg) (¾3.24)
3.23. Welke kansengroepen worden in dit overleg als aandachtsgroep voor ogen gehouden? Zijn
dat ... (meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
allochtone gezinnen
2
kansarme gezinnen
3
eenoudergezinnen
4
nieuw samengestelde gezinnen
5
illegalen /vluchtelingen
6
andere, omschrijf: ..................................................................
(¾3.24)
3.24. Welke (lokale of bovenlokale) acties of initiatieven inzake opvoedingsondersteuning worden
vanuit dit overleg voor de toekomst gepland?
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ...................................................... (¾3.25)
3.25. Is de start van een lokaal overleg opvoedingsondersteuning in de planning voorzien?
1
ja, voor (noteer datum/periode): .............................(¾3.26)
2
neen (¾4.1)
3
weet ik niet (¾4.1.)
3.26. Hoe zal het lokaal overleg opvoedingsondersteuning georganiseerd worden? (meerdere
antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
naast het lokaal overleg kinderopvang
2
naast het welzijnsoverleg
3
naast een ander overlegorgaan, geef de naam: ................................
4
geïntegreerd in het lokaal overleg kinderopvang
5
geïntegreerd in het welzijnsoverleg
6
geïntegreerd in een ander overlegorgaan, geef de naam: .............................
7
dat is nog niet beslist
8
ik weet het niet
(¾4.1.)
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4. Het lokaal opvoedingsondersteunend aanbod
In deze rubriek worden u een aantal vragen voorgelegd over het aanbod opvoedingsondersteuning in
uw gemeente.
4.1. Hebt u zicht op de opvoedingsondersteunende behoefte van de gezinnen uit uw gemeente?
1
ja, we hebben die behoefte afgeleid uit de analyse van de gezinskenmerken (¾4.3)
2
ja, we hebben daarover een bevraging / rondvraag gedaan (¾4.2)
3
neen, we hebben daar voor onze gemeente geen zicht op (¾4.3)
4.2. Bij wie is die bevraging /rondvraag gebeurd? (meerdere antwoordmogelijkheden mogen
omcirkeld worden)
1
bij ouders, in (jaartal noteren): ..........................
2
bij professionelen uit het werkveld, in (jaartal noteren): ...................
3
weet ik niet
(¾4.3)
4.3. Is er in uw gemeente één centraal loket (bv. opvoedingswinkel, opvoedingspunt) waar alle
ouders met hun opvoedingsvragen terecht kunnen?
1
ja ,welk (omschrijf):..............................................
2
neen
3
weet ik niet
(¾4.4)
4.4. Hoe is het opvoedingsondersteunend aanbod in uw gemeente georganiseerd? (meerdere
antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
verschillende actoren van uw gemeente doen een aanbod
2
er is een aanbod dat in samenwerking met actoren uit naburige gemeenten wordt verzorgd
3
er is een aanbod dat vanuit een bovenlokale samenwerking (bv. provincie, arrondissement)
wordt verzorgd
4
weet ik niet
(¾4.5)
4.5.
Geef in kolom (1), (2) of (3) de mate aan waarin de volgende opvoedingsondersteunende
initiatieven/acties al dan niet in uw gemeente aanwezig zijn. Als u niet weet of de vermelde
initiatieven /acties in uw gemeente aanwezig zijn, dan kruist u antwoordmogelijkheid ‘ik weet het
niet’ in (4) aan. (1 antwoordmogelijkheid per item aankruisen)
Geef vervolgens voor de initiatieven/acties die gerealiseerd zijn ook aan op welk niveau die
gerealiseerd zijn (3a) (meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden) en of u dat
aanbod voldoende of niet voldoende vindt (3b) (slechts 1 antwoordmogelijkheid mag omcirkeld
worden).
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1.initiatieven/plaatsen waar ouders elkaar kunnen ontmoeten,
ondersteunen
2.initiatieven die informatie ter beschikking stellen of voorlichting
geven
3.initiatieven die advies verstrekken
4.thema‐avonden voor/met ouders, welk(e) thema’(s):
.....................................
5.initiatieven waar ouders hun vaardigheden oefenen, trainen
6.initiatieven die ouders sensibiliseren over opvoedingsthema’s,
welke: ...................................
7.initiatieven voor ouders met kinderen van 0 tot en met 3 jaar,
welke: .....................
8.initiatieven voor ouders met kinderen tussen 3 en 12 jaar, welke:
.....................
9.initiatieven voor ouders met kinderen van 12 jaar en ouder,
welke: .....................
10.een consultatieruimte, welke (dienst): .............
........................................
11.een telefoonpermanentie voor opvoedingsvragen, welke
(dienst):
.....................
12.online‐aanbod voor ouders met opvoedingsvragen, welke
(dienst):
.....................
13.andere, omschrijf:
.....................

4.5. Aanbod opvoedingsondersteuning
(2) in
planning
opgenomen

(3)
gerealiseerd

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

boven‐lokaal

1

lokaal

(3a) niveau waarop het
aanbod gerealiseerd wordt
(1 antwoordmogelijkheid)

‐ item 2 aangekruist ¾4.6.a
‐ item 6 aangekruist ¾4.6.b
‐ item 2 en 6 aangekruist ¾4.6.a en ¾4.6.b
‐ geen van beiden aangekruist: ¾4.7

(1) is
geen
doelstelling

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoende

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

niet
voldoende

(3b) beoordeling van het
gerealiseerde aanbod
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(4)
weet
ik niet

4.6. a) Waarom zijn initiatieven die informatie ter beschikking stellen of voorlichting geven niet als
doelstelling opgenomen? (meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
niet haalbaar omdat de gemeente over onvoldoende financiële middelen beschikt (bv. voor
aanwerving personeel, aankoop/huur van een ruimte enz.)
2
niet haalbaar omdat er onvoldoende expertise ter beschikking is
3
niet nodig omdat er voldoende initiatieven in de naburige gemeenten zijn
4
niet nodig omdat er in onze gemeente geen behoefte aan is
5
niet nodig omdat dit niet tot onze verantwoordelijkheid hoort
6
andere reden(en), omschrijf: .....................................................
4.6. b) Waarom zijn initiatieven die ouders sensibiliseren over opvoedingsthema’s niet als
doelstelling opgenomen? (meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
niet haalbaar omdat de gemeente over onvoldoende financiële middelen beschikt (bv. voor
aanwerving personeel, aankoop/huur van een ruimte enz.)
2
niet haalbaar omdat er onvoldoende expertise ter beschikking is
3
niet nodig omdat er voldoende initiatieven in de naburige gemeenten zijn
4
niet nodig omdat er in onze gemeente geen behoefte aan is
5
niet nodig omdat dit niet tot onze verantwoordelijkheid hoort
6
andere reden(en), omschrijf: .....................................................
(¾4.7)
4.7. In hoeverre is er een opvoedingsondersteunend aanbod voor ‘kansengroepen’? Onder
kansengroepen verstaan we allochtone, kansarme, eenouder‐, nieuw samengestelde gezinnen,
illegalen enz.
1
neen, er is geen specifiek aanbod (¾4.9)
2
ja, er is een specifiek aanbod op lokaal niveau (¾4.8)
3
ja, er is een specifiek aanbod op bovenlokaal niveau in onze regio (¾4.8)
4
ja, er is een specifiek aanbod op lokaal en bovenlokaal niveau (¾4.8)
5
weet het niet (¾4.10)
4.8. Voor welke kansengroepen worden specifieke initiatieven genomen? Is dat voor ... (meerdere
antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
allochtone gezinnen
2
kansarme gezinnen
3
eenoudergezinnen
4
nieuw samengestelde gezinnen
5
illegalen /vluchtelingen
6
andere, omschrijf: ......................................
(¾4.10)
4.9. Waarom is er geen specifiek aanbod voor kansengroepen opgenomen? Is dat ... (meerdere
antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
niet haalbaar omdat de gemeente over onvoldoende financiële middelen beschikt (bv. voor
aanwerving personeel, aankoop/huur van een ruimte enz.)
2
niet haalbaar omdat er onvoldoende expertise ter beschikking is
3
niet nodig omdat er voldoende initiatieven in de naburige gemeenten zijn
4
niet nodig omdat er in onze gemeente geen behoefte aan is
5
niet nodig omdat dit niet tot onze verantwoordelijkheid hoort
6
andere reden(en), omschrijf: ..........................................................
(¾4.10)
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4.10. Hoe wordt het opvoedingsondersteunend aanbod bij de ouders van uw gemeente bekend
gemaakt? Is dat ... (meerdere antwoordmogelijkheden mogen omcirkeld worden)
1
op de website van de gemeente
2
in het gemeentelijk informatieblad, noteer aantal uitgaven per jaar: .................
3
op een gemeenschappelijke folder
4
op afzonderlijke folders (per dienst, per aanbod enz.)
5
op een affiche op verschillende locaties in de gemeente
6
via sociale sleutelfiguren (bv. maatschappelijk werker, leerkracht, ervaringsdeskundige enz.)
die ouders rechtstreeks aanspreken
7
in een nieuwsbrief, waarop burgers kunnen intekenen
8
andere, omschrijf .............................................................
(¾5.1)
5. Ondersteuningsmodaliteiten
De vragen in deze rubriek peilen naar de aangewende ondersteuningsmogelijkheden en de
ondersteuningstekorten die u, vanuit uw gemeente, al dan niet ervaren hebt.
5.1. Geef aan in welke mate uw gemeente bij de implementatie van het decreet een beroep
gedaan heeft op de volgende ondersteuningsmogelijkheden. De antwoordmogelijkheden zijn ‘niet,
eenmalig of meermaals’. (één antwoordmogelijkheid per item omcirkelen)
ik weet het
niet
eenmalig meermaals
niet
Handleiding lokaal overleg opvoedingsondersteuning
1
2
3
9
Vlaamse Coördinator Opvoedingsondersteuning
9
3
2
1
- online – informatie op website van
Agentschap Jongerenwelzijn
9
3
2
1
- documentatie‐ en informatiemateriaal
9
3
2
1
- persoonlijk contact (gesprek, e‐mail)
Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning
9
3
2
1
- online
9
3
2
1
- documentatie‐ en informatiemateriaal
9
3
2
1
- studiedag, vorming
9
3
2
1
- persoonlijk contact (gesprek, e‐mail)
Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
9
3
2
1
- online
9
3
2
1
- studiedag, vorming
9
3
2
1
- persoonlijk contact (gesprek, e‐mail)
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
1
2
3
9
Andere lokale en/of bovenlokale actoren
9
3
2
1
- hulpverleningsinstantie
9
3
2
1
- sociaal cultureel werk
9
3
2
1
- vormingsinstanties
9
3
2
1
- hogeschool/universiteit
9
3
2
1
- ander, omschrijf: .......................
(¾5.2)
5.2. Heeft u bij de implementatie van het decreet een tekort aan ‘ondersteuning’ ervaren?
1
neen, want we hadden geen ondersteuning nodig (¾6.1)
2
neen, want de steun die we kregen volstond (¾6.1)
3
ja (¾5.3)
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5.3. Op welke punten hebt u een tekort aan ondersteuning ervaren?
...................................................................................................................................................................
(¾6.1.)
6. Globale beoordeling van het opvoedingsondersteunend (lokaal en bovenlokaal) beleid
In deze laatste rubriek leggen we u nog een aantal globale beoordelingsvragen voor inzake (de
implementatie van) het decreet opvoedingsondersteuning.
6.1. Ervaart u positieve bijdragen/uitkomsten van het nieuw decreet opvoedingsondersteuning?
1
ja (¾6.2)
2
ja, maar ook negatieve (¾6.2)
3
neen, we hebben geen positieve bijdragen/uitkomsten ervaren (¾6.3)
4
niet van toepassing, de implementatie van het decreet was in mijn gemeente nog niet aan de
orde (¾6.3)
5
ik weet het niet, ik heb daar geen zicht op (¾6.3)
6.2. Wat ervaart u momenteel voor uw gemeente als de meest positieve bijdrage/uitkomst van het
nieuw decreet opvoedingsondersteuning?
Omcirkel in de eerste kolom (1) de positieve uitkomst(en) die u voor uw gemeente ziet.
Stel in de laatste kolom (2) een rangorde op (van hoog=cijfer 1, naar laag= cijfer 5) van de voor uw
gemeente 5 belangrijkste positieve uitkomsten. Als er minder dan 5 positieve uitkomsten zijn, dan
beperkt u uw rangorde tot 4 of minder.
(1) Positieve bijdragen/uitkomsten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(2) meest
positieve
(max 5)

heeft de gemeente overtuigd om opvoedingsondersteuning in het beleid op te nemen
heeft lokale actoren (diensten, voorzieningen) overtuigd om samen te werken
heeft tot meer en een betere samenwerking op lokaal niveau geleid
stimulans om de lokale behoeften na te gaan
een betere afstemming van het opvoedingsondersteunende aanbod op de lokale
behoeften en kenmerken
een betere toegankelijkheid van het aanbod voor alle ouders
meer aandacht voor kansengroepen
een beter overzicht van het lokale en/of bovenlokale aanbod
een betere informatiedoorstroming tussen verschillende diensten/voorzieningen
in overleg met andere actoren oplossingen vinden voor gemeenschappelijke knelpunten
opvulling van een of meerdere leemten in het lokaal aanbod
ontwikkeling van een eenduidige visie op opvoedingsondersteuning
stimulans tot de ontwikkeling van nieuwe initiatieven / acties
een betere bekendmaking van opvoedingsondersteunende initiatieven /
informatieverstrekking naar ouders
een betere doorverwijzing van ouders naar het ‘gepaste’ aanbod in de gemeente
een website waar alle ‘lokale’ informatie over opvoedingsondersteuning is
samengebracht
een loket (opvoedingspunt, opvoedingswinkel enz.) waar ouders terecht kunnen
betere sensibilisering van ouders over opvoedkundige thema’s
betere vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheden en ‐problemen
was een stimulans om het bestaande aanbod te evalueren
aansporing om op zoek te gaan naar ‘good practices’
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(1) Positieve bijdragen/uitkomsten

(2) meest
positieve
(max 5)

22 heeft tot een betere afstemming op bovenlokaal niveau geleid
23 een betere doorverwijzing van ouders naar het ‘gepaste’ aanbod in de regio
24 ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Vlaams Expertisecentrum
Opvoedingsondersteuning (bv. studiedag, vorming, online aanbod)
25 ondersteuningsmogelijkheden vanuit het provinciaal steunpunt
opvoedingsondersteuning
26 ondersteuningsmogelijkheden door de Vlaamse Coördinatoren
opvoedingsondersteuning
27 ander, omschrijf: ......
(¾6.3)
6.3. Zijn er, vanuit de ervaring in uw gemeente, negatieve aspecten of uitkomsten aan de
implementatie van het decreet opvoedingsondersteuning verbonden?
1
ja
2
neen, we hebben geen negatieve aspecten of uitkomsten ervaren
3
neen, de implementatie van het decreet was in mijn gemeente nog niet aan de orde
4
ik weet het niet, ik heb daar geen zicht op
(¾6.4)
6.4. Wat ervaart u, vanuit de ervaring in uw gemeente, als verbeterpunten inzake het decreet
opvoedingsondersteuning? U kan zowel verbeterpunten op lokaal vlak als op bovenlokaal vlak
vermelden.
...................................................................................................................................................................
(¾6.5)
6.5. Geef aan in hoeverre de volgende stellingen met betrekking tot het decreet
opvoedingsondersteuning volgens u opgaan (1 antwoordmogelijkheid per item omcirkelen)
in grote eerder eerder helemaal
mate
wel
niet
niet
1.Het decreet vermeldt duidelijk wat
1
2
3
4
opvoedingsondersteuning is
2.De decreet draagt bij tot kwaliteitsvolle
1
2
3
4
opvoedingsondersteuning
3.Het decreet heeft voldoende oog voor het bereiken van
1
2
3
4
kansengroepen
4.De Vlaamse overheid kent te veel gewicht toe aan
1
2
3
4
preventie
5.De Vlaamse overheid stimuleert onderzoek inzake
1
2
3
4
opvoedingsondersteuning
6.De Vlaamse overheid zorgt voldoende voor de
randvoorwaarden voor opvoeden (bv. realiseren van een
1
2
3
4
goed toegankelijke kinderopvang)
7.De Vlaamse overheid honoreert samenwerkingsverbanden
1
2
3
4
8.De Vlaamse overheid maakt een vlotte signalering van
1
2
3
4
thema’s en nieuwe ontwikkelingen mogelijk
9.De Vlaamse overheid houdt voldoende rekening met
1
2
3
4
signalen van het werkveld
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weet
het niet
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10.De Vlaamse overheid stuurt te veel aan op een uniforme
aanpak
11.Het decreet laat lokale overheden toe een eigen beleid
inzake opvoedingsondersteuning te voeren
12.De Vlaamse overheid staat open voor de ontwikkeling
van nieuwe initiatieven
13.De Vlaamse overheid creëert voldoende ruimte voor de
eigen opvattingen van de ouder
14.De Vlaamse overheid wil ouders te veel betuttelen
15.De Vlaamse overheid stimuleert initiatieven die de kracht
van ouders verrijken en versterken
16.De Vlaamse overheid wil ouders te veel voorschrijven
hoe ze moeten opvoeden
17.De Vlaamse overheid hecht te veel belang aan de
professionalisering van de ondersteuning van ouders
(¾6.6)

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

6.6. Het u nog opmerkingen en/of aanbevelingen inzake het decreet opvoedingsondersteuning en
de implementatie van dit decreet?
...............................................................................................................
Hartelijk dank voor uw tijd en energie .
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7Bijlage 2: Respons volgens provincie
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Bijlage 3: Respons volgens habitatindicatoren ‘klein – middelgroot – groot’
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Bijlage 4: Respons volgens verstedelijkingsgraad
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Bijlage 5: Respons volgens aanwezigheid van ‐20 jarigen in de gemeente

Kinderen 0-9 jaar_3 * Respons 01
Crosstab
Respons 01
,00
kinderen09_3 laag

Total

1,00

Total

Count
% within
kinderen09_3

36
36,7%

62
63,3%

98
100,0%

midden Count
% within
kinderen09_3

43
34,1%

83
65,9%

126
100,0%

hoog

41
48,8%

43
51,2%

84
100,0%

Count
% within
kinderen09_3
Count
% within
kinderen09_3

120

188

308

39,0%

61,0%

100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

Value

df

4,868a
4,812
2,526

2
2
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,088
,090
,112

N of Valid Cases
308
. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,73.

a

tieners10_19_3 * Respons 01
Crosstab
Respons 01
Count
% within
tieners10_19_3

33
30,0%

77
70,0%

Total
110
100,0%

midden Count
% within
tieners10_19_3
Count
hoog
% within
tieners10_19_3

45
43,3%

59
56,7%

104
100,0%

42
44,7%

52
55,3%

94
100,0%

120

188

308

39,0%

61,0%

100,0%

,00
tieners10_19_3

laag

Total

Count
% within
tieners10_19_3

1,00

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases
a

Value

df

5,819a
5,921
4,787

2
2
1

Asymp. Sig. (2sided)
,055
,052
,029

308

. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,62.

Kinderen en jongeren 0-19 jaar
Crosstab
Respons 01
Count
% within
min20_3

34
30,9%

76
69,1%

Total
110
100,0%

midden Count
% within
min20_3

42
42,4%

57
57,6%

99
100,0%

Count
% within
min20_3

44
44,4%

55
55,6%

99
100,0%

,00
min20_3

laag

hoog

Total

Count
% within
min20_3

1,00

120

188

308

39,0%

61,0%

100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value
4,750a

df
2

Asymp. Sig.
(2-sided)
,093

Likelihood Ratio

4,820

2

,090

Linear-by-Linear Association

4,100

1

,043

N of Valid Cases
a

308

. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38,57.

Bijlage 6: Respons volgens aanwezigheid kansarme geboorten in de gemeente
kansarm3 * Respons 01 Crosstabulation
Respons 01
kansarm3 weinig
kansarme
geboortes

Count
% within
kansarm3

76
42,0%

1,00
105
58,0%

Total
181
100,0%

een zeker
aantal
kansarme
geboortes
veel
kansarme
geboortes

Count
% within
kansarm3

40
36,4%

70
63,6%

110
100,0%

Count
% within
kansarm3

4
23,5%

13
76,5%

17
100,0%

,00

Total

Count
% within
kansarm3

120

188

308

39,0%

61,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases
a.

Value
2,712a
2,832
2,487
308

df
2
2
1

Asymp. Sig.
(2-sided)
,258
,243
,115

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,62
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Bijlage 7: Respons volgens het al dan niet opnemen van het thema opvoedingsondersteuning in het Lokaal Sociaal
Beleidsplan
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Bijlage 8: Vergelijking van de respons voor de web‐ en face‐to‐face bevraging volgens de geografische
gemeentekenmerken

(1) De provincies

Descriptives
95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound
1,34
1,61

Antwerpen

N
55

Mean
1,47

Std.
Deviation
,504

Std.
Error
,068

Vlaams Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

33
32
42

1,39
1,19
1,48

,496
,397
,505

,086
,070
,078

1,22
1,04
1,32

1,57
1,33
1,63

1
1
1

2
2
2

Limburg
Totaal

26
188

1,27
1,38

,452
,487

,089
,036

1,09
1,31

1,45
1,45

1
1

2
2

Minimum Maximum
1
2
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(2) De grootte (het aantal inwoners) van de gemeente
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(3) Verstedelijkingsgraad

140
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Bijlage 9: Vergelijking van de respons voor de web‐ en face‐to‐face bevraging volgens de persoonsgebonden
gemeentekenmerken

(1) Vertegenwoordiging van ‐20 jarigen

142

(2) Vertegenwoordiging van kansarme geboorten

143

Bijlage 10: Vergelijking van de respons voor de web‐ en face‐to‐face bevraging volgens de implementatie van het decreet

(1) Aanstelling van een Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning

144

(2) Aanwezigheid van een Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning

145

(3) Al dan niet ervaren belemmeringen in het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
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Bijlage 11: Het thema opvoedingsondersteuning in het LSB‐plan: vergelijking tussen de documentanalyse (van het LSB‐
plan) en de vragenlijstmethode (n=184, 4 respondenten beantwoordden deze vraag niet)

Bijlage 12: Agenderen van het thema opvoedingsondersteuning in relatie tot het gemeentekenmerk ‘de provincie’

Provincie

OO_AGENDA_1_3

Count
% within provincie

48
87,3%

3
5,5%

WEET NIET
4
7,3%

Totaal
55
100,0%

% within OO_AGENDA_1_3
Count
% within provincie

35,6%
21
65,6%

8,3%
10
31,3%

30,8%
1
3,1%

29,9%
32
100,0%

% within OO_AGENDA_1_3
WestCount
Vlaanderen % within provincie

15,6%
18
56,3%

27,8%
6
18,8%

7,7%
8
25,0%

17,4%
32
100,0%

% within OO_AGENDA_1_3
OostCount
Vlaanderen % within provincie

13,3%
26
65,0%

16,7%
14
35,0%

61,5%
0
,0%

17,4%
40
100,0%

% within OO_AGENDA_1_3
Count
% within provincie

19,3%
22
88,0%

38,9%
3
12,0%

,0%
0
,0%

21,7%
25
100,0%

% within OO_AGENDA_1_3
Count

16,3%
135

8,3%
36

,0%
13

13,6%
184

% within provincie

73,4%

19,6%

7,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Antwerpen

Vlaams
Brabant

Limburg

Totaal

% within OO_AGENDA_1_3

JA

NEE
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Chi-Square Tests
Value
37,411a
37,472

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000
,000

1

,765

df

,090

N of Valid Cases
184
a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,77.

Bijlage 13: Specifiek aanbod voor kansarme gezinnen en de vertegenwoordiging van kansarme geboorten in de
gemeente
Worden voor kansarme gezinnen
specifieke initiatieven genomen?
85
81,0%

20
19,0%

Totaal
105
100,0%

% within Worden voor kansarme gezinnen
specifieke initiatieven genomen?

64,9%

35,1%

55,9%

een zeker Count
aantal
% within kansarm3
kansarme
geboortes
% within Worden voor kansarme gezinnen
specifieke initiatieven genomen?

43
61,4%

27
38,6%

70
100,0%

32,8%

47,4%

37,2%

veel
Count
kansarme % within kansarm3
geboortes

3
23,1%

10
76,9%

13
100,0%

2,3%

17,5%

6,9%

nee
weinig
Count
kansarme % within kansarm3
geboortes

% within Worden voor kansarme gezinnen
specifieke initiatieven genomen?
Count

ja

131

57

188

69,7%

30,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within kansarm3

Totaal
% within Worden voor kansarme gezinnen
specifieke initiatieven genomen?

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value
21,935a

2

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000

df

Likelihood Ratio

21,045

2

,000

Linear-by-Linear Association

20,656

1

,000

N of Valid Cases
188
a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 3,94.
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Descriptives: Worden voor kansarme gezinnen specifieke initiatieven genomen?
95% Confidence
Interval for Mean
N
105

Mean
,19

Std.
Deviation
,395

Std.
Error
,039

Lower
Bound
,11

Upper
Bound
,27

Minimum
0

Maximum
1

een zeker aantal
kansarme geboortes

70

,39

,490

,059

,27

,50

0

1

veel kansarme
geboortes

13

,77

,439

,122

,50

1,03

0

1

Totaal

188

,30

,461

,034

,24

,37

0

1

weinig kansarme
geboortes

Bijlage 14: Aanstelling van de LCO‐functionaris en het gemeentekenmerk ‘de provincie’
LCO_AANST_2_1

Provincie
32
58,2%

NEEN,ANDERE
TIJDELIJK
19
34,5%

% within LCO_AANST_2_1
Count
% within provincie
% within LCO_AANST_2_1
WestCount
Vlaanderen % within provincie
% within LCO_AANST_2_1
OostCount
Vlaanderen % within provincie
% within LCO_AANST_2_1
Limburg
Count
% within provincie
% within LCO_AANST_2_1
Count

42,1%
6
18,2%
7,9%
8
25,0%
10,5%
20
48,8%
26,3%
10
38,5%
13,2%
76

37,3%
10
30,3%
19,6%
5
15,6%
9,8%
8
19,5%
15,7%
9
34,6%
17,6%
51

6,7%
17
51,5%
28,3%
19
59,4%
31,7%
13
31,7%
21,7%
7
26,9%
11,7%
60

Totaal

40,6%

27,3%

32,1%

100,0%

100,0%

100,0%

JA
Antwerpen

Count
% within provincie

Vlaams
Brabant

% within provincie
% within LCO_AANST_2_1

NEEN,
NIEMAND
4
7,3%

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Value
37,155a

8

Asymp. Sig.
(2-sided)
,000

df

Likelihood Ratio

41,034

8

,000

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

2,760

1

,097
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a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 7,09.
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