
Strak gevormd
Al onze cursussen en vormingen
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Hey KLJ’er, wist je dat je bij KLJ 
enorm veel kan leren? Dat doe je 
bijvoorbeeld door in je afdeling 
aan de slag te gaan met je leden, 
activiteiten te begeleiden of 
evenementen te organiseren. 
Natuurlijk beschik je niet van 
in het begin van je leidings- of 
bestuursledencarrière over alle 
vaardigheden en kennis die bij een 
KLJ-werking komt kijken. Zelfs 
ervaren bestuursleden hebben nog 
vaak vragen. Daarom helpt KLJ je 
een handje en bieden we je heel 
wat vormingsmogelijkheden aan. 
Zo hebben we drie verschillende 
cursussen waarmee je een officieel 
attest kan behalen, zorgen we 
voor inspirerende avonden vol 
workshops of komen we naar je 
toe en gaan we aan de slag met 
jouw vragen. Via deze brochure 
geven we je dan ook graag een 
overzichtje van alle mogelijke 
KLJ-vormingen en de datums 
waarop ze plaatsvinden. Laat je 
inspireren en hopelijk zien we je 
doorheen het jaar tijdens zulke 
vormingsmomenten. Tot snel!
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Behaal een 
attest via onze 
geattesteerde 
vorming

4

Welke cursussen zijn er?
Trainingsdagen  
Ben je klaar om leiding of 

bestuurslid te worden of net gestart? 
Ga dan op Trainingsdagen, een 
leerrijke cursus voor beginnende 
leiding. Meer info vind je op p. 8.

Hoofdanimatorcursus
Deze cursus is er voor ervaren 

bestuursleden die een stapje verder 
willen gaan. Niet alleen hoofdleiding 

is welkom, ook ervaren bestuursleden 
of leiding komen hier aan hun trekken. 
Meer info vind je op p. 9.

Instructeurscursus
Wil je nóg een stapje verder gaan 

of zelf cursus geven bij KLJ? Volg dan 
onze Instructeurscursus. Tijdens die 
‘vervolmakingscursus’ leer je alle 
kneepjes van het vak. Meer info vind je 
op p. 10.

Hoe verloopt elk traject?

Hoeveel kost het?

Om een animator-, hoofdanimator- of 
instructeursattest te behalen, moet je 
telkens een cursus volgen en nadien 50 
uur stage lopen. Als je stage afgerond 
is, moet je nog één ding doen: een 
evaluatieformulier invullen op de KLJ-
website. KLJ doet dan een eindevaluatie. 
Na een geslaagde stage en na een 

Elk traject (animator, hoofdanimator 
en instructeur) kost 120 euro. Dat is 
de prijs voor het volledige traject, 
dus ook als het uit meerdere delen 
of weekends bestaat. De prijzen 
van onze vormingen zijn inclusief 

positieve evaluatie kan je je attest van 
de Vlaamse overheid krijgen. 

Opgelet! Je volgt telkens de volledige 
cursus. Het is niet mogelijk om vroeger 
te vertrekken of later toe te komen. Je 
moet elk onderdeel volgen om je attest 
te kunnen behalen. 

overnachtingen en maaltijden. 
Tip: Na elke cursus krijg je een 
aanwezigheidsattest. Sommige 
gemeenten betalen (een deel van) het 
geld van de cursus terug als je dit attest 
toont.

KLJ biedt heel wat vormingen aan, waaronder de animator-, 
hoofdanimator- en instructeurscursus. Aan het einde van elk traject kan je 
een attest behalen dat door de overheid wordt uitgereikt. Zo’n attest heeft 

een grote meerwaarde voor jou persoonlijk, voor je KLJ-afdeling én voor de 
wereld buiten KLJ. We geven je alvast alle praktische info.
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Om je attest te behalen, moet je voldoen 
aan verschillende competenties die de 
overheid opgesteld heeft.  Je leert je 
sterktes en groeipunten kennen en je 
probeert ze te verbeteren. Na zo’n traject 
sta je dus nog sterker in je schoenen. 

Je ontwikkelt jezelf

Als je solliciteert, probeer je een 
bedrijf te overtuigen van alles wat je 
kan. Je studies zijn belangrijk, maar 
ook wat je in je vrije tijd geleerd hebt. 
Je ervaring in het jeugdwerk en het 
(hoofd)animatorattest tonen aan dat 
jij kan samenwerken, vergaderen en 
organiseren. Bovendien heb je heel wat 
verantwoordelijkheidszin. Elk bedrijf 
wil zo iemand, toch?

Het staat mooi op je cv

Elk jaar enkele bestuursleden op  
(hoofd)animatorcursus sturen is een 
super goed idee! Voor nieuwe leiding 
kan zo’n cursus een goede start zijn, 
want ze leren meteen de kneepjes 
van het vak, krijgen veel inspiratie en 
goesting om aan de slag te gaan. Tijdens 
een cursus ontdek je ook hoe andere 
afdelingen een situatie aanpakken. 
Misschien kan je dan wel enkele ideetjes 
opdoen? Nog een voordeel: je toont de 
ouders van je leden dat je alle kneepjes 
van het vak onder de knie hebt en dat je 
kinderen goed kan begeleiden. 

Een attest kan geld opleveren voor 
je KLJ, want veel gemeenten geven 
meer subsidies als leden of leiders een 
(hoofd)animatorattest hebben. Dus: 
meer attesten betekent meer centjes! 

Tijdens een cursus ontmoet je leuke 
KLJ’ers en geniet je van begin tot einde 
van een geweldige sfeer. Het zijn van 
die weekends of weken die je nooit 
meer vergeet. Je maakt er nieuwe 
vriendschappen of misschien vind je er 
wel de liefde van je leven? Je zou zeker 
niet de eerste zijn!  

Je versterkt je afdeling

Een attest is geld waard

Je leert nieuwe  
vrienden kennen

5 redenen om een  
attest te behalen

Trainingsdagen Ellikom
 2022
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Iedereen die 16 jaar of ouder is kan 
deze cursus volgen. Je hoeft nog geen 
leiding of bestuurslid te zijn.

Voor wie is de cursus?

Bij KLJ kan je de animatorcursus op 
twee manieren volgen: 

Je volgt deel 1 en 2 apart in een ver-
lengd weekend in de herfst- of krokus-

vakantie (telkens 3 overnachtingen).

Je volgt beide delen in één keer in 
de kerst-, paas- of zomervakantie  

(5 overnachtingen).

Hoe volg ik de cursus?

28 - 31 oktober 2022 
(deel 1 of 2) - Dadizele

28 - 31 oktober 2022 
(deel 1 of 2) - Waasmunster

29 oktober - 1 november 2022 
(deel 1 of 2) - Overijse

3 - 6 november 2022
(deel 1 of 2) - Herentals

26 - 31 december 2022 
(deel 1 én 2) - De Pinte

17 - 20 februari 2023 
(deel 1 of 2) - Lokeren

23 - 26 februari 2023 
(deel 1 of 2) - Herentals

23 - 26 februari 2023 
(deel 1 of 2) - Dilsen-Stokkem

1 - 6 april 2023 
(deel 1 én 2) - Herentals

3 - 8 juli 2023 
(deel 1 én 2) - Herentals

Trainingsdagen is de leidingscursus van 
KLJ. Je leert er alles over spelen maken, 
EHBO, afdelingswerking en omgaan 
met moeilijke situaties met leden.

Wanneer op cursus?

Wat leer ik er?

Ga op Trainingsdagen
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Iedereen kan deze cursus volgen, ook 
als je geen hoofdleiding bent of wordt. 
Je moet alleen 17 jaar of ouder zijn. Bij 
voorkeur heb je al een animatorattest, 
maar het kan ook met een portfolio 
waarin je aantoont dat je al heel wat 
ervaring hebt.

Voor wie is de cursus?

Bij KLJ kan je de hoofdanimatorcursus 
op drie manieren volgen: 

Je volgt elk van de thema’s op 
één van de drie weekends. KLJ 

organiseert doorheen het werkjaar 
verschillende cursusweekend (telkens 2 
overnachtingen).

Je volgt twee thema’s in een 
verlengd weekend (3 overnacht-

ingen). Het andere deel volg je in een 
weekend zoals beschreven in optie 1. 

Je volgt alle thema’s in één week  
(5 overnachtingen).

Hoe volg ik de cursus?

7 - 9 oktober 2022
(deel A of B) - Malle

29 oktober - 1 november 2022 
(deel A én C) - Overijse

23 - 26 februari 2023
(deel A én C) - Dilsen-Stokkem

17 - 19 maart 2023 
(deel B of C) - De Pinte

1 - 6 april 2023 
(deel A, B én C) - Herentals

3 - 8 juli 2023 
(deel A, B én C) - Herentals

De Hoofdanimatorcursus omvat drie 
delen (A, B en C). Je kan deze thema’s in 
verschillende weekends volgen, in de 
volgorde die je zelf wil.

Deel A: Aan de leiding 
Hoe ondersteun je de ploeg? Hoe 
heb je speciale aandacht voor nieuwe 
bestuursleden en de groepsdynamiek?

Deel B: Bestuur je afdeling
Als bestuurslid doe je meer dan 
activiteiten organiseren. We bekijken 
alle taken die bij je KLJ komen kijken.

Deel C: Communiceer met iedereen
Leden, ouders, buren, de gemeente, 
... iedereen wil een stukje KLJ. We 
verdiepen ons in communicatie, het 
netwerk en administratie die daarbij 
komt kijken.

Wanneer op cursus?

Wat leer ik er?

Ga op Hoofdanimator
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Iedereen die 18 jaar of ouder is en nóg 
meer wil bijleren, kan deze cursus 
volgen, ook als je nadien geen VKB-
engagement bij KLJ wil opnemen. Bij 
voorkeur heb je al een animatorattest, 
maar het kan ook met een portfolio 
waarin je aantoont dat je al heel wat 
ervaring hebt.

Voor wie is de cursus?

Bij KLJ kan je de instructeurscursus op 
twee manieren volgen: 

Je volgt elk deel op één van 
de weekends. KLJ organiseert 

doorheen het werkjaar verschillende 
cursusweekend (telkens 2 
overnachtingen).

Je volgt alle thema’s in één week 
(5 overnachtingen). Heb je al een 

deel gevolgd? Dan kan je tijdens deze 
week ook later inpikken.

Hoe volg ik de cursus?

7 - 9 oktober 2022
(deel A of B of C/D) - Malle

17 - 19 maart 2023 
(deel A of B of C/D) - De Pinte

1 - 6 april 2023 
(deel A, B én C/D) - Herentals

3 - 8 juli 2023 
(deel A, B én C/D) - Herentals

De cursus omvat 3 delen (A, B en C/D)
die in elkaar overvloeien. Zo leer je 
cursusblokken en workshops maken, 
voor een groep staan, feedback geven 
en alles over groepsdynamica.

Wanneer op cursus?

Wat leer ik er?

Ga op Instructeurscursus
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Word stagebegeleider
Volgt iemand in je afdeling het (hoofd)animatortraject en ben jij diens 

stagebegeleider? Dan zeggen we nu al dankjewel. Nieuwe leiding 
begeleiden in hun eerste stappen is heel leuk en kan je veel voldoening 

geven, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Je moet voldoen aan enkele 
voorwaarden om stagebegeleider te zijn én je moet kennis hebben over 

coaching en feedback geven. 

15 oktober 2022 in Limburg

28 oktober 2022 in Oost-Vlaanderen

6 november 2022 in Antwerpen

10 maart 2023 in Vlaams-Brabant

Volg de vorming

Niet iedereen kan een stagebegeleider 
zijn. Je moet minimaal aan één van deze 
voorwaarden voldoen:

V   Je hebt een hoofdanimator- of 
instructeursattest.

V   Je hebt een diploma of getuigschrift 
hoger onderwijs met minimaal 60 uur 
pedagogische vorming.

V   Je bent een werknemer met een 
pedagogische bevoegdheid bij een 
jeugddienst of in het jeugdwerk.

V   Je volgde de vorming 
‘stagebegeleider’ bij KLJ.

Een stage begeleiden?

Trainingsdagen Lokeren 2022
Trainingsdagen Lokeren 2022
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Wil je nog meer 
vormingen van 
KLJ volgen?

12

Wist je dat KLJ naast de geattesteerde vormingen – zoals de animator-, 
hoofdanimator- en instructeurscursus – nog heel wat andere vormingen 

aanbiedt? Tijdens die vormingsmomenten staan onze begeleiders voor je klaar 
met leuke én nuttige workshops. De vormingen kunnen een avond duren, 
maar ook een halve dag of zelfs 24 uur. Voor ieder is er dus wel wat wils.

Elke regio organiseert één of meerdere 
Verdere Vormingsmomenten en voegt 
zijn eigen accenten toe aan het concept. 
Iedereen is welkom om de workshops 
te volgen, ook al kom je uit een andere 
regio. De thema’s die aan bod komen 

kan je gebruiken als inspiratie voor je 
eigen afdeling. Het aanbod van Verdere 
Vorming wordt bepaald op basis van de 
vraag in die regio. Zo komen er in elke 
regio andere thema’s aan bod. Kijk dus 
zeker eens over de regio’s heen.

Interessante vormingen in heel Vlaanderen

14 september 2022 - Focus - West-Vlaanderen

22 september 2022 - Click en omgaan met pestgedrag - Online

27 september 2022 - How 2 - Oost-Vlaanderen

14 - 15 oktober 2022 - Pili Pili* - Antwerpen

14 - 15 oktober 2022 - OoTwee* - Limburg

23 november 2022 - How 2 - Oost-Vlaanderen

8 februari 2023 - Focus - West-Vlaanderen

8 maart 2023 - Vormingsavond - Limburg

10 - 11 maart 2023 - Dé 24 uur van Vlaams-Brabant* - Vlaams-Brabant

19 april 2023 - How 2 en infoavond buitenlandse kampen - Oost-Vlaanderen

26 april 2023 - Focus - West-Vlaanderen

2 augustus - How 2 - Oost-Vlaanderen

Meer info per Verdere Vorming vind je op www.klj.be/kalender

Wanneer op vorming?

Volg een Verdere Vorming

Alle Verdere Vormingen vinden plaats op een avond, behalve de vormingen die aangeduid zijn 
met een sterretje (*). Die duren 24 uur. 
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Zit je met een specifieke vraag of probleem? Vraag dan een Vorming 
op Maat aan, waarbij je op maat begeleid wordt met een vorming 

opgebouwd volgens wat jij wil weten of kunnen. Samen met de 
begeleiders stel je een plan op waardoor je na de vorming echt aan de 

slag kan. Om het even welke vraag is mogelijk, zelfs voor sportvormingen 
of teambuildingsactiviteiten komen onze begeleiders met plezier langs!

Vorming op Maat, wa’s da?

Hoe vraag ik een Vorming op Maat aan?

Als leiding zit je soms met veel 
vragen: Hoe werf je nieuwe leden? Hoe 
organiseer je een evenement? Hoe hou 
je je kas gezond? Hoe begin je met 
KLJ-sporten? Of hoe steek je een escape 
room in elkaar? Onze VKB’ers helpen 

Iedere afdeling, ieder bestuurslid 
en elke leiding kan een Vorming op 
Maat aanvragen via Click of via een 
pedagogisch medewerker. Je hoeft 
alleen maar te zeggen waarover je 

je graag verder. Zij komen volledig 
gratis naar je toe op een moment dat 
voor jouw leidings- of bestuursploeg 
het best past en zoeken samen met jou 
oplossingen die volledig op maat zijn 
van je afdeling. Als dat geen service is! 

een vorming wil krijgen en waar en 
wanneer die vorming best plaatsvindt. 
Je kan zelfs een Vorming op Maat 
volgen met je gewest of meerdere 
afdelingen samen!

Doe een Vorming op Maat
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Ga naar Opkikker
Opkikker is een niet te missen tweejaarlijks nationaal leidingsweekend van 
KLJ. Alle bestuursleden en leiding uit alle KLJ-afdelingen zijn welkom. Van 
vrijdagavond tot zondagnamiddag organiseren we heel wat workshops 
en leuke activiteiten. Kortom: Opkikker is écht een moment van gezellig 

samenzijn, uitwisseling en nieuwe vrienden maken!

Waar en wanneer? Herbeleef de workshops 
van Opkikker 2022

Op het programma

De volgende Opkikker vindt pas 
plaats van 5 tot 7 april 2024 in 
verblijfsdomein De Hoge Rielen in 
Kasterlee. Dat klinkt nog lang, maar 
schrijf de datum nu al in je agenda, 
want dit weekend wil je niet missen! 

Tijdens Opkikker 2022 vonden er 
zo’n 60 verschillende workshops 
plaats. Wij plaatsten de speluitleg 
van enkele van die workshops in onze 
Spelendatabank. Zo kan jij ermee aan 
de slag in je afdeling!

 Tijdens Opkikker is er heel wat 
te doen: een kennismakingsspel, 
verschillende shows, een barmoment 
en fuif, verschillende workshops, een 
barbecue, een massaspel en nog zoveel 
meer. Voor ieder is er wat wils! 

Check alle workshops, foto’s én 
de aftermovie van Opkikker op  

www.klj.be/opkikker
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