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VALIDERINGSSTUDIE SPARK36 

Gezien de COVID-maatregelen is het organiseren van

een kleuterconsult en het verzamelen van

onderzoeksdata niet vanzelfsprekend. 

Toch mag ik dit schooljaar (2020-21) samen met vijf

CLB's op pad om deze opdracht te realiseren.

Namelijk CLB GO! Oudenaarde, Vrij CLB Trikant, 

CLB GO! Deinze-Eeklo, Vrij CLB Pieter-Breughel en CLB

GO! Mechelen. 

Dit schooljaar worden ongeveer 47 verpleegkundigen

online getraind in de SPARK-methodiek. Ook artsen

van het centrum sluiten aan bij de eerst trainingssessie

om op deze manier geïnformeerd te worden over de

wetenschappelijk onderbouw en de gespreksleidraad.

Na de trainingssessie start het verzamelen van de data

voor de studie!

BALANSMETER  

In samenwerking met Ingrid Staal (GGD Zeeland) en

Research Company stelt de VWVJ de balansmeter gratis

ter beschikking aan 11 centra/regio's in Vlaanderen t.e.m.

augustus 2021. Met dit tijdelijk aanbod willen we als VWVJ

de CLB's ondersteunen in deze bijzondere COVID-periode.

Het instrument biedt de centra de mogelijkheid om

alsnog een hand te reiken naar de ouders van een

driejarige kleuter. 

De testfase is intussen achter de rug en de balansmeter is

operationeel.



VERNIEUWDE SPARK-WEBSITE

Verpleegkundigen: met als doel de

beschikbare training te gaan volgen.

Beleidsmedewerkers: met als doel de

methode te implementeren en te

gebruiken in hun organisatie. 

De nieuwe website SPARK staat online!

https://www.spark-methode.nl

De oude website werd in een nieuw jasje

gestoken met een heldere indeling en een

uitbreiding van de informatie. 

De website inspireert zowel

verpleegkundigen als beleidsmedewerkers. 

Ook SPARK36 krijgt een plaatsje op de

website.

FILMPJE SPARK-METHODE

Op de startpagina van de SPARK-website is

een inspirerend en krachtig filmpje te

raadplegen dat de SPARK-methode uitlegt in

2 minuten. "Een methodiek die bijdraagt aan

vroegsignalering van opvoed- en

opgroeiproblemen."

#Gezond en veilig opgroeien  

Warme groet,  

Ann Keymeulen  

"Interesse?'Neem zeker een kijkje op de website" 

 


