
FreelanceFeest!

17 september 2021



Op het programma

» 17u00 Reflectiemoment corona
Voorstelling VCOK
Ondersteuning van VCOK

» 18u30 Aan tafel



VCOK

» Opvoeden = gedeelde, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

» Voor: ouders, professionals, breed publiek
» Met: partners, freelancers, vrijwilligers





Deelwerking SCW: Wie? 



Deelwerking SCW: Kernpraktijken

» Beleidsplan 2021-2025
» 5 kernpraktijken: 

– Cultuursensitief aanbod
– Onderhandelen met je kind
– Ouders als Onderzoekers
– Gezinsvriendelijke en toegankelijke cultuurhuizen
– Ouderschap in detentie

» Vrijwilligerswerking



Deelwerking PROF: Wie?

» 9 educatieve medewerkers
» 2 aanspreekpunten: 



Deelwerking PROF: Wat?

Vormingscentrum

Partner in Mentes

Bemiddeling

• Diverse werkvormen, online en 
fysiek, eenmalig of traject

• Diverse thema’s – met inbreng van 
freelancers

• Met steun van Opgroeien
• Regionale ondersteuner O-VL, BR
• Prioritaire doelgroep
• Individueel en collectief aanbod

• Basisopleiding
• Nascholingsaanbod
• UGent - UAntwerpen



21-24 - we zetten in op 

Pedagogische 
basisthema’s

BVV & inclusief 
leiderschap

OnderhandelenEducare BOA



21-24 - we zetten in op 

Blended leren Werkplekleren



Visie op kwaliteitsvolle kinderopvang

» Zet zich in voor kinderen, gezinnen, de samenleving

» Voorbereiden op democratisch burgerschap

» Bron van sociale steun en sociale cohesie

» Vanuit een holistische kijk samenwerken met kinderen en 
ouders als gelijkwaardige partners

» Oog voor welbevinden en betrokkenheid van medewerkers 

» Competent systeem



Onze visie op leerprocessen

Aanzetten tot actie Maatwerk Kritische reflectie Activerend en 
visueel

Participatief en 
interactief werken Borgen Onderbouwd werken



Onderbouwd werken



Stappenplan
• Info wordt jou bezorgd: titel, doelpubliek, locatie en voorstel data
• Door Sofie voor SCW, Timothy voor ProfAanvraag

• Wil je de aanvraag opnemen? 
• Datum doorgeven

Toezegging 

• We bezorgen je de aannemingsovereenkomst met praktische informatie en 
annulatievoorwaarden via e-mailOvereenkomst

• Je ondertekent en bezorgt de overeenomst terug aan VCOK
• Dit mag digitaal met elektronische handtekening

Terugbezorgen

• Je stemt af met de klant over (technisch) materiaal,...
• Je neemt logo VCOK en QR-code evaluatie deelnemers op in je presentatie

Check voor vorming

• Je vult het online evaluatieformulier in
• Je geeft het aantal deelnemers doorCheck na vorming



Ondersteuning  

Onthaal en 
kennismaking

Bijleren en 
netwerken

Documentatie-
centrum

Peter- en 
meterschap Evalueren
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