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Agenda nr. 2/5 Flankerend Onderwijsbeleid. Subsidie aan VBJK vzw in 
functie van de ondersteuning van het project TRAMPOLINE. 
Goedkeuring.

Op 19 maart keurde de deputatie de engagementsverklaring goed tussen de 
provincie Antwerpen en de betrokken lokale besturen, voor de uitvoering van het 
project Trampoline. In dit besluit vragen we uw college om de toekenning van een 
nominatim subsidie aan VBJK vzw in het kader van de ondersteuning van het 
project TRAMPOLINE goed te keuren.

De hoofddoelstelling van het project ‘TRAMPOLINE'[1] is de gekwalificeerde 
uitstroom verhogen, door radicaal in te zetten op preventieve acties voor de 
allerjongste kinderen.
Het project wil uitzoeken hoe lokale besturen, vrijwilligers en professionals, samen 
met kwetsbare gezinnen in de gemeente kansen kunnen scheppen voor kinderen.

Om de aanpak van dit project conceptueel vorm te geven hebben we in deze fase 
nood aan een externe kennispartner die én vertrouwd is met de werking van een 
lokaal bestuur én die beschikt over een inhoudelijk wetenschappelijk onderbouwde 
begeleidingsmethode.
VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen beantwoordt 
duidelijk aan beide voorwaarden.
VBJK heeft heel wat expertise op dit terrein: zowel inhoudelijk (belang voorschoolse 
voorzieningen, stem van kinderen en ouders als uitgangspunt, toegankelijkheid 
voor en na de deur, geïntegreerd werken, transitie, ouder-school samenwerking), 
evaluatie/monitoring, ondersteuning (m.n. procesbegeleiding van intervisiegroepen, 
organiseren inspiratiedagen, individuele coaching,…).

Het is de bedoeling om samen met VBJK een begeleidingstraject uit te zetten voor 
het schooljaar 2020-2021, dat nadien nog verlengd kan worden.
De doelstelling van dit traject is ‘het ondersteunen van lokale besturen in landelijke 
gemeenten en kleine steden in de provincie Antwerpen bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van een beleid dat bijdraagt tot het realiseren van kwaliteitsvolle en 
toegankelijke basisvoorzieningen voor gezinnen met als doel kinderen een goede 
start in het leren en leven te geven’. 

[1] TRAMPOLINE staat voor sTimuleren van Rijke leerervaringen voor Alle kinderen 
en jongeren Maximaal met Professionals, Ouders en vrijwilligers door Lokaal In te 
zetten op Netwerken En samenwerking



Meer concreet betekent dit: 
● Kennis van lokale besturen versterken op het vlak van 
o kwaliteitsvolle en toegankelijk basisdienstverlening aan gezinnen met jonge 
kinderen (cfr. European quality framework). 
o gezinsondersteunende netwerken zodat gezinnen op een integrale manier 
ondersteund worden (met aandacht voor betrokkenheid van verenigingen die met 
vrijwilligers werken in het gezinsondersteunend netwerk). 
o het belang van het ondersteunen van horizontale en verticale transities. 
● Lokale besturen ondersteunen bij het uitvoeren van een lokale analyse van de 
bestaande dienstverlening en kwalitatieve bevraging naar de noden van kinderen, 
gezinnen en stakeholders. 
● Lokale besturen ondersteunen bij het uittekenen, implementeren en evalueren 
van een doordacht beleid en acties op vlak van kwaliteitsvolle en toegankelijke 
basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen. Daarbij wordt bijzondere 
aandacht besteed aan het realiseren van een betrokken samenwerking tussen de 
verschillende stakeholders. 

De begeleidingsmethode die VBJK hanteert voor dit traject is wetenschappelijk 
onderbouwd. 
Enkele jaren geleden traden ze toe tot een internationaal netwerk van begeleiders 
in voorschoolse voorzieningen: het Institut Européen pour le Développement du 
Potentiel de tous les Enfants, kortweg IEDPE. Het doel van dit netwerk was om 
methodieken uit te wisselen en te komen tot wetenschappelijk onderbouwde 
begeleidingsmethoden die succes faciliteren op het vlak van: 
● zelfvertrouwen van de professionals/teams, 
● respect voor elk echelon en voor de eigenheid van het lokale management, 
● solidariteit binnen professionals/teams, 
● solidariteit tussenprofessionals/teams, 
● duurzaamheid van de verandering, 
● breedte van de verandering, 
● structurele verankering van de verandering, 
● overdraagbaarheid van de processen. 

Als resultaat van dit uitwisselings- en onderzoeksproject werd een methodiek 
ontwikkeld en gedocumenteerd die VBJK sindsdien met succes hanteert. Ook 
binnen de ondersteuning van TRAMPOLINE zal de begeleiding volgens deze 
methodiek gebeuren.

In het traject wordt er gewerkt met ‘actors of change’ en een klankbordgroep:
● Actors of change: Dit zijn een 5-tal personen per lokaal bestuur. Idealiter 
bestaat deze groep zeker uit vertegenwoordigers van de lokale voorzieningen 
(preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang én kleuterscholen) en de 
betrokken ambtenaren per lokaal bestuur. 
● Actors of change leren met en van elkaar: Er wordt gewerkt met twee 
intervisiereeksen van telkens 5 sessies. Per reeks nemen vertegenwoordigers van 4 
lokale besturen deel. Zo worden de intervisiebijeenkomsten werkbaar gehouden. In 
essentie gaat het over ervaringen uitwisselen (via vooraf geformuleerde 
opdrachten), inspirerende input aanleveren en leren van elkaars successen in het 
implementeren van acties, co-construeren van kwalitatieve praktijken, en elkaars 
‘kritische vriend’ zijn bij het analyseren van knelpunten die zich en cours de route 
voordoen. 
● Actors of change initiëren en ondersteunen verandering: De actors of 
change gaan concreet aan de slag gaan met de inzichten en huiswerkopdrachten uit 
de intervisiebijeenkomsten in hun eigen praktijk (= voorziening en/of lokaal 
bestuur en/of vereniging). Zo ondersteunen ze de (basis)medewerkers om concrete 
veranderingen in hun eigen praktijk te helpen doorvoeren. Al deze ervaringen, 
successen en knelpunten vormen basis ter bespreking in het intervisietraject om 
ondersteuning en leren van elkaar te bevorderen. 



● Klankbordgroep: Deze groep volgt het project mee op en denkt mee over 
structurele knelpunten die zich en cours de route voordoen. Zij zijn belangrijke 
partners om te verzekeren dat de veranderingen op lokaal niveau op een 
structurele en duurzame wijze kunnen gebeuren. De klankbordgroep neemt ook 
een rol op in het communiceren van de ervaring en kennis die wordt opgebouwd 
doorheen het project naar de andere lokale besturen in de provincie Antwerpen. 

De financiering van deze nominatim subsidie aan Vernieuwing in de 
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK)(N), gebeurt met middelen van 
Flankerend Onderwijsbeleid, nadat die met 91.000 EUR zullen worden verhoogd 
door een verschuiving van subsidies Flankerend Arbeidsmarktbeleid (ARK 64902000 
, volgnummer MJP : MJP000477). Voor de uitbetaling van de subsidie wordt een 
aparte goedkeuring van de deputatie in de zitting van 7 mei 2020 gevraagd. Na 
deze wijziging zal de subsidie betaald kunnen worden vanuit ARK 64901000 
(Volgnummer MJP: MJP001165). 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 mei 2020

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de toekenning van een nominatieve subsidie van 
91.000 EUR aan de vzw VBJK goed voor de ondersteuning van het project 
TRAMPOLINE.


