VORMING BRENGT
JE VERDER DAN
EEN ATTEST
Voor het bestuur KLJ biedt heel wat opties om vorming
te volgen. Tijdens Trainingsdagen en Hoofdanimator kan
je een attest verdienen. Maar bij Verdere Vorming staat
je winst niet op een papiertje. Toch betekent dat uiteraard
niet dat deze vorming verloren moeite is. We zetten de
voordelen even voor je op een rijtje.
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Wat verdien ik aan vorming?
Leiding zijn is leuk: je hebt een fijne
ploeg om je heen en amuseert je rot met
de leden. Maar je leert er ook een heleboel van bij. Als gewoon lid leer je al
verschillende soorten mensen kennen
en met hen samenspelen of -leven. Maar
als leider komt daar nog heel wat extra
bij. Creatieve én veilige activiteiten in
elkaar steken, vergaderen, samenwerken,
de administratie bijhouden, bemiddelen
bij ruzies… En dat allemaal onopzettelijk, gewoon tussendoor, al doende.
Onbewust en spontaan bijleren doe je
dus al gewoon in je afdeling.
x Trainingsdagen en Hoofdanimator

Met een aantal thema’s gaan we aan de
slag tijdens Trainingsdagen of Hoofdanimator. Zo proberen we op Trainingsdagen kleine aanpassingen te zoeken
om van een oud, eenvoudig spel een

hippe, spetterende activiteit te maken.
Of mag iedereen op Hoofdanimator
eens een stukje vergadering voorzitten.
Zo kan je leuke vondsten uitwisselen,
frisse ideeën opdoen en nuttige feedback
krijgen over hoe je deze dingen het best
doet. Dat is al iets bewuster leren, al
moet je er natuurlijk niet voor achter
een schoolbank gaan zitten.
x

Verdere Vorming

Verdere Vorming is er voor alle andere
thema’s. Op vorming gaan we nog wat
bewuster aan de slag met leren. Al komen
we absoluut niet in de buurt van het
schoolse, het formele leren. Stilstaan
bij wat je opgestoken hebt van oudere
leiders en kritische vragen stellen aan
elkaar over hoe het er in de verschillende
afdelingen aan toegaat, dat doen we
wél. Op deze manier kom je tot een
heleboel nieuwe inzichten. Of gewoon
al doende, door spelen te spelen of op
tocht te gaan, pik je weer heel wat
nieuwe ideeën op.
Een greep uit de thema’s die volgend
werkjaar op de planning staan:
• Quiztechnieken
• Leuke startactiviteiten (ook voor +16)
• Rode draden
• Aan het kampvuur, bezinningen voor
op kamp
• Communicatie
• Fuifreglementering
• Ledenwerving en -binding
• Leidingwerving
• Een eigen stek, thema lokalen
• Een kringgesprek met je leden over
pesten
Tijdens Verdere Vorming is er ook tijd om
gezellig samen te zijn met andere KLJ’ers.
Elke regio heeft zijn eigen manier om
jullie samen te brengen. Soms kan je op
een avond kiezen tussen twee thema’s
en daarna nakaarten aan de toog. Of kan
je mee op weekend en komt er een spel
of een fuif aan te pas. Mogelijkheden
genoeg dus om collega-KLJ’ers te leren
kennen.

Wat wint mijn afdeling?
x

Verdere Vorming

Persoonlijke groei en je bewust worden
van wat je allemaal kan, is belangrijk.
Maar niet alleen jij wint dankzij Verdere

Wall-e
helpt!

jouw KLJ-assistent online

Inschrijven doe je zelf bij Wall-e of laat
je in bulk door je afdelingssecretaris
regelen met Wall-e. Zelf kan je steeds
aan een overzicht van je inschrijvingen.
De secretaris kan zien wie van jullie
afdeling allemaal meegaat.

Vorming. Doordat je groeit, leert, ontdekt en uitwisselt, sta je steviger in je
schoenen. Zo kan je meer betekenen voor
je leden en voor je afdeling. Bestuursleden of leiders zijn de spilfiguren van
een afdeling. Zij dragen de verantwoordelijkheid, de organisatie en de activiteiten. Hen daarin ondersteunen vinden
we bij KLJ onze hoofdtaak.
Daarnaast leer je in de vormingen heel
wat tips en tricks om iets te veranderen
in je afdeling. Hieronder nog meer
thema’s die aangesneden worden en
wat er te winnen valt:
• Survivaltechnieken: je leden winnen
meer plezier
• Kamp organiseren: je leden winnen
meer kwaliteit
• Uitwisseling rond bestuurstaken en
verdeling: je bestuursleden winnen
efficiëntie
• Activiteiten om de kas te spijzen:
je afdeling wint eurootjes
• Vergadertechnieken: iedereen wint
tijd, je spaart frustraties uit en toch is
alles gezegd
x

De meerwaarde
van een vormingsattest
Voor mezelf Een attest is een bewijs
van verworven competenties. Daarom dat het ook ‘zo mooi op je cv
staat’. Als je solliciteert, probeer
je een bedrijf te overtuigen van wat
je allemaal kan. Een attest toont
dan aan dat je ook naast je schoolcarrière heel wat geleerd hebt.
Vaardigheden die je kan aantonen
dankzij je animatorattest:
• Een groep kinderen of jongeren
begeleiden
• Samenwerken
• Over jezelf en je sterke en zwakke
punten reflecteren
• Enthousiasmeren
Als hoofdanimator kan je de volgende
competenties in de kijker zetten:
• Eindverantwoordelijkheid nemen
• Een team leiden
• Communiceren met verschillende
partijen
Voor mijn afdeling Een attest
bezitten kan een financieel voordeel
hebben. Veel gemeenten geven meer
subsidies als er leden of leiders een
attest hebben. En niet alleen toekomstige werkgevers, maar ook
ouders hechten belang aan attesten.
Je laat zien dat je bereid bent om te
leren hoe je met kinderen moet
omgaan.

Vorming op Maat

Naast Verdere Vorming is er ook Vorming
op Maat. Deze is er speciaal voor jouw
afdeling. Heb je het gevoel dat jullie
afdeling over een bepaald thema meer wil
weten, vraag dan gewoon een Vorming
op Maat aan. De VKB’ers gaan dan samen
met jullie aan de slag om jullie een stap
verder te brengen. Hier mis je de uitwisseling met andere KLJ’ers, maar kan
er wel specifiek op jullie vraag ingegaan
worden.
Lies Schraepen

Wall-e
helpt!

jouw KLJ-assistent online

Op het afdelingsportaal kan je alle
attestnummers bijhouden. Zo kan je
ze snel aan de gemeente doorgeven
en heb je een overzicht van wie er
al ‘strak gevormd’ is.
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