
Een jonge 
nieuwkomer 
mee op kamp? 

een flowchart
van A tot z



Die vraag kan komen van een lokaal opvanginitiatief, een 
opvangcentrum, een voogd, een OKAN-school… of via de KSA-koepel.

Leg het idee of de vraag voor aan de volledige 
leidingsgroep. Beslis samen of je verdere 
stappen onderneemt.

Het doel van een eerste gesprek is kennis te maken met de ouders of de begeleiders van de jonge 
nieuwkomer, veel info over je KSA-groep te geven en de verwachtingen van beide partijen juist 
te stellen.

Het doel van deze stap is een concreter plan op maat van jouw KSA-groep te maken. Zo’n plan opmaken kan op basis van dit 
stappenplan. Vul het aan met concrete info en plak er een tijdslijn op. Leg jullie plan van aanpak gerust voor aan een begeleider 
van jonge nieuwkomers, aan een brugfiguur of aan de diversiteitsverantwoordelijke van KSA.

Heb je ook een positief signaal van de ouders of begeleiders ontvangen, 
dan kan de volgende stap gezet worden. Bij het tweede gesprek moet 
de jonge nieuwkomer zeker betrokken worden. Het doel van het bezoek 
is kennis te maken met de kinderen en/of jongeren, alle nodige info te 
verschaffen en duidelijke afspraken te maken.

Met de leden kan je tijdens een activiteit tijd vrijmaken om hen voor te 
bereiden op de deelname van jonge nieuwkomers aan het zomerkamp.

Bepaal met de leidingsgroep of je ouders van leden op de hoogte 
brengt. Dat kan, maar hoeft niet. Wees wel steeds bereid om 
vragen van ouders te beantwoorden omtrent jullie plannen. 
Vertel hen dan waarom jullie ervoor kiezen om nieuwkomers 
mee te nemen op kamp.

Overloop jullie kampprogramma. Bekijk of je die moet bijwerken 
zodat de jonge nieuwkomer zich welkom voelt en zo goed 
mogelijk kan deelnemen.

Zo, het kamp zit erop! Hopelijk is alles goed meegevallen. Evalueer het ‘project’ na het 
kamp met de leidingsgroep. Neem zeker nog eens contact ozp met de jonge nieuwkomer 
en de ouders of begeleiders. 

Het is bijna zover! Kijk alles nog eens na. Heeft de jonge 
nieuwkomer alle informatie? En al het materiaal om deel te 
nemen aan het kamp? Hoe zit het met vervoer?

• Lijst op wat de struikelblokken zijn, wat een 
drempel vormt.

• Geef de beslissing zo snel mogelijk door aan de 
ouders of de begeleiders.

• Geef de beslissing ook door aan de persoon die 
de vraag voorlegde aan je groep (bv. iemand 
van de KSA-koepel of van een opvanginitiatief).

Beslis na het verkennend gesprek met de leidingsgroep of jullie het zien 
zitten. 

En komt er ook een positief signaal vanuit de 
ouders en/of begeleiders? Dan ga je over naar 
een plan van aanpak.

https://www.wereldspelers.be/
voor-jeugdwerkers/hoe-bereik-
je-jonge-vluchtelingen
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stap 1: bespreking in leidingsgroep

stap 2: Verkennend gesprek met ouders of begeleiders

Stap 3: Terugkoppeling in leidingsgroep

Stap 4: Plan van aanpak opmaken

Stap 5: Op huisbezoek gaan Stap 6: Communicatie naar eigen leden 

Stap 7: Communicatie met ouders
Stap 8: Kampprogramma bekijken

Stap 9: De laatste check voor kamp 

Stap 10: KAMP

Stap 11: Evaluatie en nazorg 

Je KSA-groep krijgt de vraag om een jonge Je KSA-groep heeft het idee om een jonge 

Bekijk de tips hoe je jonge 

nieuwkomer mee te nemen op kamp 

TIPS: Bekijk de fiche: Bespreking in leidingsgroep

TIPS: Bekijk de fiche: verkennend gesprek

beslissing = negatief

Wil je meer ondersteuning? Neem dan contact op met de diversiteitsverantwoordelijke van KSA.

TIPS: Bekijk de fiche: Op huisbezoek gaan

TIPS: Bekijk de fiche: Kampprogramma bekijken 

TIPS: Bekijk de fiche: Evaluatie en nazorg

TIPS: Bekijk de fiche: Communicatie naar eigen leden

beslissing = positief

nieuwkomer mee te nemen op kamp 

nieuwkomers bereikt op: 


