Registreren als deelnemer op
mijnkadevorming.be
Lies Schraepen
kadervorming@klj.be

Samen met de nieuwe attestenregeling werd de website www.mijnkadervorming.be gelanceerd. Op
deze website kunnen deelnemers, stageplaatsen en cursusorganisatoren alles over elkaar terug
vinden. Hier houden we bij hoe je traject verloopt, ondersteunen we waar nodig en leveren we een
attest af als je geslaagd bent.
Jezelf registreren is dus de eerste stap. Dit doe je als volgt
1. Surf naar www.mijnkadervorming.be
2. Kies voor registreren als deelnemer
3. Vul al je gegevens in. Hier wat informatie over enkele puntjes
a. Rijksregisternummer: vul hier ook alle punten en streepjes in, anders lukt het inloggen
niet.
i. Heb je je identiteitskaart niet bij de hand? Geen probleem, je kan je later
opnieuw inloggen. Rechtsboven onder je naam kan je dan kiezen voor profiel.
Hier kan je alles aanvullen of aanpassen.
b. Al attest behaald: dit is alleen voor deelnemers aan hoofdanimator of instructeur.
i. Vul hier het bovenste regeltje van je attest in. Belangrijk is dat je ook het
woord ‘animator’ invult.
ii. Heb je je attest niet bij de hand? Dan vind je je nummer in Wall-e: zoek jezelf
in de (bestuurs)ledenlijst, klik op je lidnummer en ga naar tabblad vorming.
Als je hier onder ‘attestnaam’, animator aanklikt, vind je je attestnummer. Vul
dit in op mijnkadervorming.be aangevuld met “/Animator”
iii. Heb je geen attest? Vul dan een portfolio in met 100u ervaring als animator
en hang dit bestand dan aan je inschrijving
iv. Heb je hier nu even geen tijd voor? Geen probleem, je kan je later opnieuw
inloggen. Rechtsboven onder je naam kan je dan kiezen voor profiel. Hier kan
je alles aanvullen of aanpassen.
c. Vergeet ook onderaan geen toestemming te geven aan het Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media om je rijksregisternummer op te slaan.
4. Kies voor bevestigen.
5. Ga naar je inbox van je opgegeven e-mailadres om je registratie te bevestigen. Open de mail
en kies voor activeren.
6. Je komt opnieuw op
mijnkadevorming.be. Om je
KAVO-ID te vinden, log je je in
en klik je onder je naam
rechtsboven op profiel.
7. Breng je KAVO-ID mee naar je
eerste cursus, dan kan KLJ
jullie koppelen aan onze
cursussen.
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