


KALENDER OUDERS STEUNEN IN OPVOEDEN

Momenteel werken we samen met tal van steden en gemeentes.
Benieuwd naar het aanbod voor dit jaar? En dit specifiek voor jouw regio?
Neem dan zeker een kijkje op onze kalender. 
Daar kan je een overzicht terugvinden 
van alle activiteiten en kan je je inschrijven. 

https://votjeugdhulp.be/kalender-OSiO 

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

057 22 62 89 

OSiO@votjeugdhulp.be

www.facebook.com/ouderssteunen

www.instagram.com/ouders.steunen

SOCIALE MEDIA

OSiO is ook actief op sociale media. 
Wist je dat je ons kan terugvinden op
Facebook en Instagram?

CONTACTGEGEVENS

“Ouders Steunen in Opvoeden” (OSiO) is een initiatief van                                                 
de Vereniging Ons Tehuis (VOT) en werkt nauw samen met lokale besturen.

VOT is een welzijnsvereniging met als deelgenoten de OCMW’s van Ieper,
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. VOT is actief binnen de sectoren
Bijzondere Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning.
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PEDAGOGISCH ADVIES

Pedagogisch advies is er voor vaders, moeders, grootouders,
plusouders,… maar ook voor professionelen die behoefte hebben aan
een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert.
Samen gaan we op zoek.

OUDERBIJEENKOMSTEN

Tijdens een ouderbijeenkomst bespreken we steeds een opvoedkundig
thema (bv. mijn kind op het internet, omgaan met pubers,…).             
 We komen samen met een groep van maximum vijftien ouders. 
We bespreken het thema en delen ervaringen.

OUDERREEKS 'IEDEREEN OUDER'

De oudercursus bestaat uit een reeks van vijf ouderbijeenkomsten
waarin de vijf ouderlijke vaardigheden (positieve betrokkenheid,
positieve bekrachtiging, monitoring, grenzen stellen en problemen
oplossen) besproken en toegepast worden. We komen samen met een
groep van maximum twaalf ouders. 

OUDERREEKS 'EEN PUBER IN HUIS'

Deze oudercursus is een reeks van vijf bijeenkomsten gebaseerd op
Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. De groep bestaat uit
maximum twaalf ouders met kinderen tussen de 12 en 18 jaar. De
thema’s die aan bod komen zijn: Wat is het verschil tussen nieuwe en
oude autoriteit? Wat is typisch pubergedrag? Hoe kan je liefdevol
begrenzen? Hoe houd je controle over je eigen gedrag als ouder? Wie
kan je hierin als ouder ondersteunen?



INDIVIDUELE SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

Tijdens een sociale vaardigheidstraining worden een aantal belangrijke
vaardigheden aangeleerd, versterkt en toegepast. 
De thema’s (bv. opkomen voor jezelf, omgaan met groepsdruk,
zelfvertrouwen, zelfbeeld…) en methodieken worden op maat
uitgewerkt.

Doelgroep: vanaf het 4e leerjaar.
Duur: 10u

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING IN GROEP

Tijdens een sociale vaardigheidstraining in groep worden, net zoals
tijdens een individueel traject, een aantal belangrijke vaardigheden
aangeleerd, versterkt en toegepast. 
De kinderen krijgen tijdens de kringgesprekken de mogelijkheid om
hun ervaringen te delen. Zo leren de kinderen veel over zichzelf en de
anderen in de groep.

Doelgroep: kinderen en jongeren vanaf het 5de leerjaar tot 
en met het 2de middelbaar.
Duur: 5 sessies van 1,5 uur

ROTS EN WATER

In deze groepstraining Rots & Water, leren kinderen en jongeren
krachtiger worden om op een aanvaardbare manier op te komen voor
zichzelf. Ze leren in groep hun grenzen kennen en aangeven.              
Ze worden bewust van hun lichaam. Door te oefenen en te praten met
anderen leren ze om in te schatten wanneer ze een rots zijn, en
wanneer water. De rots staat voor kracht: voor jezelf opkomen, jezelf
kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het water staat voor
solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in andere mensen en
dat je jezelf kunt beheersen. We bieden deze reeks ook aan in
klasgroepen.

Doelgroep: kinderen en jongeren vanaf het 5de leerjaar tot en met het
2de middelbaar. 
Duur: 5 sessies van 1,5 uur



AANBOD
AAN
KINDEREN/
JONGEREN



AANBOD
AAN
OUDERS EN
KINDEREN



OKÉ!-TRAINING

Tijdens de weerbaarheidstraining gebaseerd op Rots en Water, volg je
als ouder samen met je kind een training in groep. Via actie, spel en
korte zelfverdedigingsoefeningen leer je elkaar, jezelf en je lichaam
beter kennen. We vertrekken van een stevige basishouding om zo sterk
in je schoenen te staan. De reeks bestaat uit 5 sessies van 1u30. Ook
andere opvoedingsfiguren krijgen de mogelijkheid om zich in te
schrijven.

Doelgroep: 3e tot 6e leerjaar + 1 ouder per kind.
Duur: 5 sessies van 1,5 uur

OKÉ!-WORKSHOP

Dit is een éénmalige sessie Rots &Water ouder/kind. Tijdens deze sessie
nodigen we ouders met hun kind uit om in groep stil te staan bij
weerbaarheid. We doen dit aan de hand van de methodiek Rots &
Water. Wat houdt dit in? Hoe kunnen ouders en kinderen hiermee aan
de slag? Wat is een stevige basishouding? Waar liggen de grenzen van
mijn kind en van mezelf? Hoe leer ik opkomen voor mezelf? We gaan
op zoek naar antwoorden in deze éénmalige sessie van 1u30.

Doelgroep: 3e tot 6e leerjaar + 1 ouder per kind.
Duur: 1 sessie van 1,5 uur



VORMING OPVOEDINGSONDERSTEUNING

OSiO organiseert vormingen aan professionelen die werken met
gezinnen, kinderen of ouders zoals maatschappelijk werkers,
jeugdwerkers, leerkrachten, vrijwilligers in de buurtwerking,
huiswerkbegeleiders… Thema’s van deze vormingen zijn de ouderlijke
vaardigheden, communiceren met ouders, visie op
opvoedingsondersteuning...

VORMING HERSTELGESPREKKEN

Tijdens deze vorming geven we concrete handvaten mee aan
begeleiders, vrijwilligers jeugdadviseurs, leerkrachten, om
herstelgericht om te gaan met conflicten.

GROEPSDYNAMICA

OSiO organiseert eveneens groepsdynamische activiteiten voor
bestaande groepen. Vanuit de methodiek van het ervaringsleren en
door middel van groepsdynamische activiteiten verkennen we wat er
leeft binnen een groep en kunnen we hier op inspelen. 
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