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Slotmoment Sterke Ouders 20 juni 2012 
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Allemaal Opvoeders 

wij zijn een groep ouders 

samen hebben we 6 maand gewerkt aan een verhaal 

 

het is ons eigen verhaal,  

een heel apart verhaal 

over hoe wij zelf zijn opgegroeid 

in onze eigen tijd  

met onze eigen muziek,  

met onze herinneringen  

en onze dromen 

 

het is een verhaal over hoe wij  

de wereld rondom ons zien 

de drukte, de stress, de onveiligheid 

maar ook de bloemen, de pleintjes, de stad  

waar onze kinderen groot worden 

 

het is ook een verhaal over 

hoe wij als opvoeders in de wereld staan. 

onze kinderen zijn dapper,  

ze zijn wijs en  

ze maken geen onderscheid  

tussen afkomst of kleur 

 

wie respect geeft, krijgt respect!  
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Wie zijn we? 

Wij zijn de begeleiders van het project Sterke Ouders.  In dit project 

werkten twee organisaties samen: Centrum Kauwenberg en Vormingplus 

Antwerpen. “We” zijn vier begeleiders die samen een groep van zestien 

ouders begeleid hebben van januari tot november 2012. 

Hoe kwam dit project tot stand? 

In de theatervoorstelling Sterke (Sch)Ouders getuigden enkele ouders van 

Centrum Kauwenberg over wat het voor hen betekent om kinderen op te 

voeden in omstandigheden met te weinig kansen en middelen. 

Deze theatervoorstelling en een verhalenbundel kwamen tot stand tijdens 

een project rond opvoeding, een initiatief van Centrum Kauwenberg.  

Op het derde Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning in december 2010 

zagen we een stukje van de voorstelling. 

“Mijn kindertijd? Dat was 

armoede en nog eens 

armoede. Of we gelukkig 

waren? Tja, wat is dat, 

geluk? We waren content 

op onze eigen manier, 

maar makkelijk was dat 

niet. (…) Voor uw eigen 

kinderen wil je het toch 

anders? Anders en beter. 

Daar heb ik altijd voor 

gevochten, en dat zal ik 

blijven doen.” 

 

Uit de theatervoorstelling ‘Sterke (sch)ouders’ december 2010 

 

Centrum Kauwenberg brengt mensen in armoede samen en draagt zo bij 

tot de armoedebestrijding. De Vlaamse Overheid heeft het centrum erkend 

als  vereniging waar armen het woord nemen. 

In een zoektocht  naar nieuwe mogelijkheden en ideeën om met ouders 

verder te werken rond het opvoedingsthema, kwam het Centrum terecht 

bij  Vormingplus Antwerpen. Hier was een nieuw projectenteam 

samengesteld voor het werkterrein Opvoedingsondersteuning.  

De educatieve medewerkers ontwikkelen projecten volgens de sociaal-

culturele methodiek. Dit wil zeggen dat deelnemers zelf mee het doel en 

de inhoud van het project bepalen. Vormingplus beschikt over 

verschillende educatieve teams: Opvoedingsondersteuning, Inburgering, 
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Duurzaamheid en het team Burgerparticipatie. Daarnaast is er ook een 

team Nieuwe Media en een batterij ICT-materiaal.  

De grote interesse van de doelgroep om met nieuwe en sociale media te 

werken, was een ideale invalshoek voor een laagdrempelige en inclusieve 

aanpak. In samenwerking met Vormingplus werd mét en voor ouders een 

project op maat uitgewerkt.  

In zes maanden tijd hebben we andermaal samen verhalen gesprokkeld 

over opgroeien en opvoeden in de stad, met een nieuwe aanpak. De kracht 

en de creativiteit van de ouders werd op een andere manier aangesproken. 

Zij lieten hun droombeelden en idealen tot uiting komen in beelden, 

muziek en een weblog. 

“Hoe bouw je een verhaal op? Welke sfeer kan je in beelden brengen? Hoe 

kan je een idee presenteren op een blog? Hoe staan wij tegenover 

opgroeien in de stad? Wie zijn wij zelf, als opvoeders?”: op dit alles en nog 

veel meer hebben we antwoorden gezocht in het hart van Antwerpen, 

onze stad en de stad van onze kinderen. Onze verhalen en belevingen vind 

je terug op de website www.sterkeouders.be  

  
 

 “Want we zijn toch allemaal opvoeders!”  

Dat is de slotsom van de ouders. 

Van hieruit willen wij als begeleiders graag verder werken… 
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Een kader voor de samenwerking 

 

Als organisaties samenwerken, moeten ze het fundamenteel eens zijn over 

belangrijke  uitgangspunten en werkwijzen. Hier moet je in de loop van het proces 

op kunnen terugvallen.  

Voor ons zijn de belangrijkste uitgangspunten:  

- niet de opvoeding, maar de armoede is het probleem. 

- de leer- en krachtenbenadering primeert op de probleembenadering 

 

Uiteraard moet armoede blijvend bestreden worden. In de context van 

opvoedingsondersteuning is echter een andere benadering nodig dan de 

benadering van een probleem of behoefte. Je benadert de ouder in armoede in de 

eerste plaats als ouder. 

Ouders die in armoede leven, vinden nog niet altijd de weg naar de reguliere 

opvoedingsondersteuning. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, 

o.m. door het feit dat het hulpverlener-cliëntmodel vaak geassocieerd wordt met 

allerlei problemen. Ouders in armoede hebben meestal een vrij negatief beeld 

van instanties die tussenkomen in de opvoeding. Het heeft dan ook weinig zin om 

opvoedingsondersteuning op een directe en expliciete wijze aan te bieden in 

functie van een opvoedingsprobleem. 

In dit project wordt de opvoeding niet geproblematiseerd. Er wordt gewerkt 

vanuit de interesses en de krachten van ouders. Zij vinden verbondenheid in de 

groep en ervaren succesmomenten in het leren. Ouders kunnen zich in de groep 

identificeren als ouder en als deelnemer aan een leerproces. Niet alleen de 

verbondenheid tussen ouders (groepsleden) onderling is belangrijk, maar vooral 

de verbinding tussen ouders en kinderen en hun verbinding in een sociaal 

netwerk. 

Het is die verbinding en de zelfbekrachtiging van het leren die maken dat over 

opvoeden praten ook als een zinvolle en leuke ervaring kan worden gezien. Hierin 

zit het effect van de verandering die een leerproject beoogt, wanneer het zich ook 

voltrekt.  

Een educatief project van Vormingplus vertrekt vanuit die leerbenadering. Het 

slaat op leren in het leven, op identiteitsopbouw en op het proces van 

betekenisgeving aan de omgeving. De nadruk ligt niet op een hoeveelheid kennis 

die een individu opneemt, maar op het verwerven van vaardigheden die je 

toelaten om evenwaardig deel te nemen aan het sociaal leven. Via technieken van 

empowerment en het begeleiden van het agogische proces worden deelnemers 

aangemoedigd om zelf ideeën expliciet te maken en om initiatieven te nemen. 
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Dit vraagt om erkenning en actieve luisterbereidheid t.a.v. de opvoedingsnoden 

zoals ze door mensen in armoede worden aangevoeld. De eigenheid van ouders 

wordt gerespecteerd. Ze worden erkend in hun persoonlijke ervaringen, 

behoeften, vragen en verwachtingen.  

 

Verloop van het project 

 

Tijdens de voorbereiding in 2011 was de vraag van Kauwenberg aan Vormingplus 

om met de (groot-)ouders aan de slag te gaan van wie de kinderen op 

woensdagnamiddag deelnamen aan de Kinderwerking. Dit waren een 14-tal 

ouders, zowel mannen als vrouwen tussen 19 en 40 jaar en 2 grootouders. 

Bij de groep leefde vooral de interesse in het leren werken met computers. 

Anderzijds vraagt het Centrum ook om de drempel naar opvoedingsondersteuning 

te verlagen voor kwetsbare ouders. Om aan beide vragen tegelijk tegemoet te 

komen, besloten de begeleiders om nieuwe media in te zetten als didactisch 

instrument in dit project. 

Er wordt een gezamenlijk projectdossier ingediend bij de Opvoedingswinkel (stad 

Antwerpen) en dit is goedgekeurd voor 1 jaar. 

Het plan was om per sessie te bekijken welke opvoedingsthema’s kwamen 

bovendrijven. Elke volgende sessie werd op maat uitgewerkt in functie van het 

vervolgtraject, dus zonder vooraf vastgelegd programma. 

We zijn op 11 januari 2012 gestart met een verhaal. Het verhaal ging over een 

kind dat opgroeide in Antwerpen in de oorlogstijd. Het gaf de rauwe realiteit van 

de oorlog weer, maar ook de moed en veerkracht van de ouders. Op het einde 

werd gereflecteerd over wat het verhaal had opgeroepen. We zochten ook samen 

naar elementen die het verhaal opbouwen. 

Het verhaal had de meesten wel aangegrepen. Het deed hen denken aan de 

verhalen van ouders en grootouders. Er waren meteen deelnemers die zelf graag 

een verhaal wilden vertellen. Dat was meteen stof en inhoud voor een volgende 

sessie. 

In de tweede sessie zochten de groepsleden op internet materialen die bij hun 

verhaal over hun eigen jeugd passen. Die verhalen kwamen los a.d.h.v. foto’s en 

rekwisieten. Ze leerden werken met internet, google, youtube en oefenden met 

afbeeldingen opslaan en printen. In kleine groepjes wisselden ze herinneringen uit 

en kwamen ze tot een gedeelde geschiedenis, met vaak meer overeenkomsten 

dan verschillen. De individuele deelnemers vormden stilaan een groep. 
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In de derde sessie vertelde een deelnemer een verhaal. Anderen namen het op 

met een videocamera. Hier werd de rode draad van het project gesponnen: de 

verhalen en herinneringen van ouders/ grootouders bleven niet meer passief in 

het eigen geheugen, maar werden gerecreëerd, uitgedrukt in beeld, geluid en 

projectie en werden positief werkmateriaal voor de volgende stappen.  

In de vierde sessie stonden we hier in groep heel lang bij stil. Al het materiaal van 

de vorige sessies was afgeprint en elk groepslid mocht een collage maken  met 

wat op tafel lag. De sfeer zat heel goed, iedereen liet de verbeelding de vrije loop,  

deelnemers hielpen elkaar. Er volgde een heel open gesprek en iedereen kreeg de 

kans om zijn/haar eigen herinnering aan de opvoeding te bespreken. 

In de 5e sessie gingen we aan de slag met foto- en filmcamera’s. Het thema was 

nu “opgroeien en opvoeden in de stad vandaag”. We gingen na wat de 

voornaamste elementen waren: veiligheid/onveiligheid; ruimte/tekort aan 

ruimte; snelheid, drukte/rust…: hoe konden ze dit verhaal vertellen met beelden? 

De eerste projecties van de beelden op groot scherm leverden fijne reacties op. 

“Hoe heb je die elementen vastgelegd? Wat heb je willen vastleggen tijdens de 

wandeling?” waren vragen die besproken werden 

In de 6e en 7e sessie leerden de deelnemers met een klein filmprogramma werken. 

De foto’s zijn opgeslagen in bestanden. In kleine groepjes staan we stil bij de 

boodschap en de sfeer die men in een filmpje wil leggen. We maken selecties van 

de beelden die vorige keer gemaakt zijn en zoeken passende muziek bij de sfeer 

die we willen creëren.  

We hebben ondertussen heel wat technieken gebruikt. Het waren telkens nieuwe 

hulpmiddelen om de eigen woorden, gevoelens en ideeën uit te drukken. Ieder 

heeft zijn eigen voorkeuren en (verborgen) talenten en die konden ze voor een 

keer in alle vrijheid en zonder zorgen ontdekken. 

De 8e sessie verliep zonder computers, we verlieten het bekende verleden en 

heden en doken de toekomst in. Door middel van een bordspel (eigen ontwerp 

Vormingplus) en interviews stonden we als groep stil bij waarden, trots en 

idealen, een belangrijke basis voor elk ouderschap. Het ging over uitwegen en 

perspectieven, het maximale en het minimum, de eigen wensen en de harde 

realiteit. Dit bracht een zeer sterk moment van groepsbinding en reflectie teweeg. 

Sessie 9 was een werksessie gericht op de praktische voorbereiding van het 

eindmoment: filmpjes kiezen en bespreken, organisatie van het eindmoment 

invullen, nadenken over de voorstelling van een eindproduct. 

Tijdens de 10e en 11e sessie werkten twee groepen aan het draaiboek van de 

website SterkeOuders.be. We blikten terug op het voorbije proces: wat was er 

blijven hangen, wat heeft geraakt, wat heeft gewerkt?  Het was vooral belangrijk 

dat de groepsleden hun eigen ervaringen verwoordden. Met de notities en 

opnames hebben de begeleiders bindteksten samengesteld voor de website.  
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Het slotmoment op 20 juni 2012: 

- Meer dan 50 bezoekers van jeugdwerking, projectwerking en staf 

Kauwenberg. 

- Ook enkele vrijwilligers waren aanwezig. 

- Alle deelnemers ontvingen een award. 

- Eén ouder las de tekst voor die op de homepagina staat. 

- Ouders stelden op 5 verschillende stands de website en hun filmpjes voor 

aan de kinderen die langskomen bij de stands.  

- Randanimatie door vrijwilligers en deelnemers zelf. 

- Catering: de kinderen hadden fruitsatés gemaakt en de ouders 

pannenkoeken, taart en koffie. 

- Goede sfeer met warmte, muziek en dankwoorden. 

- Verrassende momenten en reacties. 
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Wat gebeurt er na het project? 

Het project kent wel wat bijval en het mag op een ruime interesse rekenen: 

- Positieve eindevaluatie met afgevaardigden van Opvoedingswinkel ifv 

subsidiedossier bij de stad Antwerpen - Opvoedingswinkel; 

- Forumdag op het Netwerk tegen Armoede 8 november 2012; 

- Opendeurdag Centrum Kauwenberg 15 november 2012; 

- Workshop op 5e Congres van de Opvoeding EXPOO in Schaarbeek 13 

december 2012 

 

Last but not least blijft de grote interesse van een aantal deelnemers om meer te 

leren over nieuwe media. Hiertoe zal Vormingplus vanaf november 2012 een link 

leggen met andere organisaties in de buurt van de Korte Winkelstraat. 

Wij hopen vooral dat dit de ouders ten goede zal komen. 
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Terugblik en aanbeveling voor de toekomst 

 

Voor ons als begeleidersploeg is een dergelijke samenwerking en aanpak wel 

degelijk zinvol. Het samenbrengen van expertises, middelen en mensen brengt 

zoveel meer potentieel op gang om daadkrachtig te werken. We zijn er in korte 

tijd in geslaagd om een moeilijk thema bespreekbaar te maken en om de 

deelnemers te zien groeien naar een enthousiast en creatief samenwerkend team 

en vooral om hun goesting te doen krijgen in leren… en in participeren. 

Hierin liggen kansen tot een sterkere gemeenschapsvorming van 

verantwoordelijke ouders, tot een meer structureel aanbod voor bevordering van 

een positief opvoedklimaat in de stad. Dit wordt nu vrij abrupt afgebroken door 

de eindigheid van de subsidiestroom. 

Het zou volgens ons meer waardevol zijn indien een dergelijk succesvol project 

niet zou eindigen als één van de vele snipperprojecten waar deelnemers slechts 

van kunnen proeven.  

Werken aan pedagogisch burgerschap voor alle ouders, in armoede of niet, vraagt 

om een erkenning en facilitering van structurele ondersteuning. 

Wij willen hier als samenwerkende partners dan  ook een warme oproep doen 

voor een projectsubsidie die opvoedingsondersteuning in de brede sociale context 

van de stad wil inbedden. 

 

 

Namens Centrum Kauwenberg en Vormingplus Antwerpen,  

 

 

De begeleidersploeg. 

 

 

Dirk Christiaansen 

Ruben Vandevyvere 

Peter Van den Brande 

Marjan Blokland  
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Contact 

 

 

 

Centrum Kauwenberg vzw 

Korte Winkelstraat 1 

2000 Antwerpen 

03 232 72 96  

dirk.christiaansen@kauwenberg.be 

info@kauwenberg.be 

http://www.kauwenberg.be 

 

 

 

Vormingplus Antwerpen 

Klokstraat 12,  

2600 Berchem 

www.vormingplusantwerpen.be/ 

Peter.VandenBrande@vormingplusantwerpen.be 

Marjan.Blokland@vormingplusantwerpen.be 
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