Persbericht

Info-avonden oudercrèches

Geen plek in de kinderopvang? Of wil je je eigen model kinderopvang?
Kom dan zeker eens luisteren.
Leuven, 18 februari 2013 - Ouders die geen of geen gepaste opvang vinden voor hun kinderen,
kunnen ook het heft in eigen handen nemen en zelf een crèche oprichten. Uiteraard kunnen ook
anderen, ondernemers, dit. Om hun daarbij op weg te helpen organiseren VBJK, VCOK en
Coopburo 4 provinciale gratis info-avonden over oudercrèches.
Oudercrèches zijn een bijzondere vorm van kinderopvang waarin vaders en moeders zich sterk
engageren. In oudercrèches werken ouders mee in de leefgroep van hun kind en denken ze samen
met andere vaders en moeders het pedagogische beleid van de opvang uit. Elders in Europa zijn
oudercrèches een vaste waarde in de kinderopvang. In Vlaanderen bestaan er nog niet zo veel,
maar misschien zit er wel toekomstmuziek in. Inspirerende getuigenissen vind je in de filmpjes op
www.oudercreches.be/sleutel-1.html.
Geïnteresseerde ouders en ondernemers zijn van harte welkom op een van de vier info-avonden.
Deelnemers krijgen de eerste antwoorden op vragen als:
-

Wat is een oudercrèche? Hoe werkt die verregaande ouderbetrokkenheid?

-

Waarom doen ouders het? Wat is de meerwaarde hiervan?

-

En hoe realiseer je dat samen?

Daarnaast informeren we ook over de praktische en organisatorische aspecten van oudercrèches.
Welke ondernemingsvorm is bijvoorbeeld het meest geschikt?
Ouders en ondernemers die nu hun plan concreet willen uitwerken, vertellen we op de info-avond
ook graag over het “begeleidingstraject voor startende oudercrèches”.

Praktisch
De info-avond is gratis en duurt telkens van 19u30 tot 22u. Inschrijven kan tot een week
voordien via sofie.de.schinckel@vcok.be – 09 232 47 36 of via www.vcok.be/opvoedenvandaag
(klik in de kalender bij algemeen de juiste datum aan). Daar vind je ook concrete adresgegevens:
- dinsdag 19 maart, Antwerpen
- woensdag 20 maart, Brugge
- dinsdag 16 april, Leuven

- datum mei/juni nog onbekend, Gent

Meer informatie


www.oudercreches.be: meer info – regionale infoavonden



Website VBKJ: www.vbjk.be



Website VCOK: http://opvoeden.vcok.be/p_220.htm



Website Coopburo: www.coopburo.be/kalender

Wil je een interview? Contacteer dan een van onderstaande personen.

Over Coopburo
Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, informeert, inspireert en adviseert mensen,
organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Coopburo begeleidt zowel nieuwe

beloftevolle initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Coopburo
een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen
nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen.

Meer info : Lieve Jacobs – 016 27 96 18 of 0473 366 357
E-mail: lieve.jacobs@coopburo.be

Coopburo, Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven
www.coopburo.be.

Over VCOK
VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in de thema’s opvoeding, kinderopvang,
adoptie en bemiddeling. Wij organiseren vorming, begeleiding en opleidingen. VCOK
bevordert de deskundigheid en zelfwaardering van ouders, andere

opvoedingsverantwoordelijken en professionelen uit de kinderopvang. Deze verhouding is
gesteund op respect voor autonomie, kritische reflectie en dialoog.

Meer info : Liesbeth Lambert of 09/232 47 36
E-mail: liesbeth.lambert@vcok.be

VCOK, Raas van Gaverestraat 67a, 9000 Gent
www.vcok.be

Over VBJK
VBJK is een expertisecentrum in opvoeding en kinderopvang. We voeren onderzoek naar de
opvoeding en opvang van kinderen en zetten innovatieprojecten op, zowel in nationale als

internationale context. Thema's als diversiteit, mannen als opvoeders, kwaliteit binnen de opvang

en kinderopvang in steden staan centraal. VBJK maakt ook vormingsproducten voor mensen uit de
opvang- en opvoedingssector: boeken, werkmappen en didactische films.

Meer info : Ellen Rutgeerts – 09 232 47 35 of 0498 30 36 23
E-mail: ellen.rutgeerts@vbjk.be
VBJK, Raas van Gaverestraat 67a, 9000 Gent
www.vbjk.be
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