vorming

Onze overheid stelde een nieuwe regeling op voor
het behalen van attesten in het jeugdwerk. Ontdek hier
hoe KLJ met deze nieuwe afspraken aan de slag
gaat en wat er voor jou verandert.

Universele
vorming, ook
in KLJ
Op 21 maart 2014 werd het ‘decreet
betreffende de kadervormingstrajecten’ goedgekeurd door het Vlaams
Parlement. De uitgangspunten zijn
uniformisering en het laagdrempeliger maken van het behalen van een
attest in het jeugdwerk. Die uniformisering vertaalt zich in de competentieprofielen per attest en in de
vooropgestelde uren vorming, stage
en evaluatie. De laagdrempeligheid
zien we in de administratie van en
communicatie over onze cursussen.
Van april 2014 tot augustus 2015
heeft de werkgroep Attestering gewerkt aan een nieuw voorstel.

sussen essentieel en willen we verschillende KLJ’ers samenbrengen,
over regio’s en attesten heen. Als
laatste willen we op deze momenten ook de kans grijpen om KLJ’ers
een aantal KLJ-competenties mee
te geven, naast de competenties
opgesteld door de overheid.
De grootste verandering die jullie
gaan opmerken, is het reflectiemoment. Dit geldt als afsluiter van
je traject. Eerst volg je alle nodige
cursussen en daarna werk je aan je
stage. Dan kom je naar een reflectiemoment. Hier brengen we cursus
en stage samen en besluiten we met
je attest.

Algemeen
We zijn voor elk attest met drie principes vertrokken. Ten eerste vinden
we het belangrijk dat KLJ’ers in één
jaar hun attest kunnen behalen. Ten
tweede is ontmoeting op KLJ-cur-
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Trainingsdagen
De cursus voor beginnende bestuursleden en leiding. Omdat dit vaak om
jonge KLJ’ers gaat, kiezen we ervoor
om hen de mogelijkheid te geven

❝

De grootste verandering
die jullie gaan
merken, is het
reflectiemoment.
Dit geldt als
afsluiter van je
traject.

vorming

de cursus dichtbij huis te volgen.
De verlengde weekends in herfst-,
krokus- en paasvakantie overal in
Vlaanderen blijven dus gewoon bestaan. In 2015 kozen we al voor een
weekeditie. Dit biedt de kans om de
cursus in één keer te volgen en KLJ’ers
die al verder studeren, kunnen
Trainingsdagen in hun vakantieperiode volgen. Dus kiezen we ervoor
om de weekeditie ook te behouden.
Inhoudelijk kiezen we voor twee
delen waarin alle competenties aan
bod komen. In het eerste deel krijg
je de basis en in het tweede deel
wordt dit verder uitgediept. Je moet
wel eerst deel 1 volgen vooraleer je
aan deel 2 kan beginnen. In de weekeditie van Trainingsdagen plakken
we die uiteraard samen.

Hoofdanimator
De cursus voor trekkende of ervaren
bestuursleden. Het doelpubliek
hier is meestal 18+, en dus aan het
werk of verder aan het studeren.
Vakantie nemen is niet meer zo evident, of zelfs onmogelijk. Daarom
kan je je attest alleen maar tijdens
de weekends behalen. Aangezien er
nu 50 uur (i.p.v. 38 uur zoals vroeger)
vorming moet gevolgd worden, kan
je kiezen om in 3 weekends je vorming te volgen (i.p.v. 2 zoals vroeger).
We willen wel nog de kans aanbieden om (een deel van) je cursus
dichtbij huis te volgen. Daarom
gaan we ook voor een verlengd weekend (samen met Trainingsdagen).
Je kan dus ook kiezen voor dit weekend, plus een gewoon weekend.
Voor de snelle KLJ’ers zal er vanaf
het werkjaar 2016-2017 ook een
Hoofdanimator-week zijn.
Inhoudelijk kiezen we hier voor
drie thema’s. Elk thema behandelt ➜
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Wat verandert
er precies?

1

Voor iedereen Je volgt een
traject bestaande uit 50
uur cursus, 50 uur stage en
4 uur reflectie.

2

Voor Trainingsdagen Kan
je nog steeds in 2 verlengde weekends OF een week
doen. Je moet vanaf nu alleen
nog eens terugkomen voor
een reflectiemoment.

3

Voor Hoofdanimator Je
moet 3 weekends volgen
in plaats van 2 OF een verlengd
weekend en een gewoon
weekend OF, vanaf volgend
werkjaar, een week.

4

Voor VKB Je moet 3 weekends volgen in plaats van
2 OF 2 weekends en 2 VKBdagen.

5

Voor KLJ’ers die nog Trainingsdagen deel 2 moeten
doen Hou 5-8 november vrij
en kies via Wall-e een locatie
waar je je vorming afwerkt.
Werk vervolgens je stage af
tegen december 2016.

6

Voor KLJ’ers die nog
Hoofdanimator of VKB
deel 2 moeten doen Kom
van 9-11 oktober naar de Brink
in Herentals of 13-15 november
naar de Hagaard in Overijse
en werk je stage af tegen
december 2016.
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➜ zijn eigen bijhorende competenties.
Daarom kan je kiezen in welke volgorde je de delen volgt. Het eerste
thema ‘Aan de leiding’ gaat aan de
slag met alles wat met je ploeg en
zijn dynamica te maken heeft. Het
tweede thema ‘Bestuur je afdeling’
neemt je mee in alles wat er naast de
ledenactiviteiten nog komt kijken.
Het laatste thema ‘Communiceren
met iedereen’ gaat niet alleen over
de ouders en buren, maar ook over
je netwerk en administratie. Op het
verlengde weekend volg je steeds
de eerste twee thema’s. Het thema
‘Communiceren met iedereen’ kan
je dan op een van de nationale weekends volgen. In de vorming van een
week krijg je uiteraard alle drie de
thema’s op je bord.

VKB
De cursus voor de begeleiding. Om
dezelfde redenen als bij Hoofdanimator, kiezen we er hier ook voor
om alles in weekends te kunnen volgen. En met 50 uur vorming gaan
deze ook naar 3 weekends. Een
andere formule geeft VKB’ers de
kans om samen met ervaren VKB’ers
cursus te volgen en offert een weekend minder op. Je kan ook kiezen
om één weekend te vervangen door
twee VKB-dagen. Hier bieden we
thema’s uit de cursus en verdere
vorming voor ervaren VKB’ers aan.
Ook hier kiezen we voor thema’s.
Het thema ‘Alles over blokken’
toont je alles over blokken maken,
structureren en evalueren. Het
tweede thema ‘Begeleiden van deelnemers’ gaat aan de slag met alle
soorten groepen en deelnemers die
je in je cursus kan tegenkomen. Een
derde thema gaat over zelfreflectie
en het vierde is een combinatie van

moeilijke situaties en animatie op
cursus. Als je drie weekends volgt,
zal één weekend bestaan uit de laatste twee thema’s. Want het zijn net
deze twee onderwerpen die je op de
VKB-dagen kan volgen.

Wat als ik al bezig ben
met een traject?
KLJ’ers die al deel 1 gevolgd hebben
van Trainingsdagen, Hoofdanimator of VKB hebben nog tijd tot eind
2015 om hun tweede deel te volgen.
Concreet: Trainingsdagen deel 2
nog van 5-8 november in Herentals,
Kinrooi, Roeselare, Merelbeke of
Overijse. Hoofdanimator of VKB
deel 2 nog van 9-11 oktober in
Herentals of van 13-15 november
in Overijse.
Je stage moet je afgerond hebben
tegen eind 2016. Bezorg ons dus zo
snel mogelijk, en ten laatste tegen
december 2016, je stageboekje.

Vorming beginnen in
een speciaal jaar
Dit werkjaar is er Opkikker, ons
nationaal leidingsweekend eens om
de vier jaar. Een echt specialleke,
dus kiezen we ervoor om in Opkikker-jaren geen vorming te geven
in de paasvakantie. In ‘gewone’
werkjaren zullen er tijdens de paasvakantie verlengde weekends van
Trainingsdagen en de weekeditie
van Trainingsdagen en Hoofdanimator zijn.

✒ Lies Schraepen
Stafmedewerker KLJ

ℹ Meer info over het decreet vind
je op www.sociaalcultureel.be >
afdeling jeugd > kadervorming en
attesten > nieuwe regeling.

vorming

Vind je weg in het kluwen van vormingskeuzes
en ontdek de optie die bij je past

Trainingsdagen
in 2 verlengde weekends

Hoofdanimator
in 3 weekends

VKB-instructeur
in 3 weekends

5-8 november 2015
Herentals
Kinrooi
Merelbeke
Overijse
Roeselare
11-14 februari 2016
Geel
Herentals
Loppem
Stage
Reflectiemoment in de regio

9-11 oktober 2015
Herentals
13-15 november 2015
Overijse
4-6 maart 2016
Merelbeke
Stage
Reflectiemoment in de regio

9-11 oktober 2015
Herentals
13-15 november 2015
Overijse
4-6 maart 2016
Merelbeke
Stage
Persoonlijk reflectiemoment

Hoofdanimator
in 1 gewoon weekend en
1 verlengd weekend

VKB-instructeur
in 2 weekends en
2 dagen

Trainingsdagen
in 1 week

11-14 februari 2016
Herentals
4-6 maart 2016
Merelbeke
Stage
Reflectiemoment in de regio

9-11 oktober 2015 *
Herentals
13-15 november 2015 *
Overijse
13 december 2015
VKB-dag
4-6 maart 2016
Merelbeke
23 april 2016
VKB-dag
Stage
Persoonlijk reflectiemoment

18-23 december 2015
Dworp
Stage
Reflectiemoment in de regio

Hoofdanimator
in 1 week
Pas mogelijk vanaf het werkjaar
2016-2017 (gaat door in april, in
de paasvakantie)

* 1 weekend kiezen
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