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Tips & tr

Inleiding
Wat zijn +16’ers?
De naam spreekt eigenlijk al voor zich: eenmaal je 16 jaar bent
geworden, kan je bij KSA bij de +16’ers terecht. Tijdens dat jaar
is er uiteraard opnieuw voldoende ruimte voor plezier en avontuur, maar toch verandert er ook heel wat in vergelijking met de
vorige werkjaren. Er wordt namelijk ook tijd vrij gemaakt om de
+16’ers al enigszins voor te bereiden op het leiderschap binnen
hun groep. Zij zullen dus gedurende dat jaar begeleid worden en
omgetoverd worden tot fantastische en enthousiaste leid(st)ers.
Deze begeleiding kan bestaan uit een brede waaier aan activiteiten, zoals vormingen, groepsbevorderende activiteiten, enz.
Aangezien dit allemaal misschien nogal vaag klinkt, gaat deze
bundel specifiek in op de mogelijke invulling van een +16-jaar en
de gewenste begeleiding.

Waarom +16’ers?
Een +16’ersgroep heeft een aantal voordelen voor zowel de leden als voor je KSA-groep. Door bewust aan de slag te gaan met
een aantal vormende activiteiten, krijgen de +16’ers de kans om
het leiderschap te ontdekken en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dat wordt best gekoppeld aan de nodige evaluaties, zodat de
+16’ers een groeiproces kunnen doormaken.

KSA Alken-Centrum

Wij hebben al heel wat positieve ervaring met
de +16’ers. Vorig jaar waren er vijf leden en zij zagen
eigenlijk niet echt zitten om de +16’ers te vervoegen.
Zij voelden zich daar niet echt klaar voor en zagen
het niet zitten om al leiding te worden. Maar na
een jaar bij de +16’ers te zijn, was er
geen sprake meer van twijfel.

+16’er of Hernieuwer:
één pot nat?
Hoewel de benamingen voor Hernieuwers en +16’ers wel eens
door elkaar gebruikt worden, is er wel degelijk een duidelijk verschil tussen deze twee groepen. De Hernieuwers zijn alle KSA’ers
die 17 jaar of ouder zijn en nog een engagement opnemen binnen hun groep. Ook groepsleid(st)ers en leid(st)ers vallen dus
onder de Hernieuwers, maar nemen uiteraard een zeer groot
engagement op zich.

+16’ers krijgen de kans om op een veilige manier de verantwoordelijkheid over de leden op te nemen, waardoor zij kennis
kunnen maken met de verschillende leeftijdsgroepen. Uiteraard
zal die interactie met de leden de motivatie om leiding te worden vaak verhogen, maar het zorgt er ook voor dat toekomstige
leid(st)ers een realistisch beeld hebben van het leiderschap. Dat
leidt ertoe dat zij bewuster kiezen voor het leiderschap binnen
KSA, wat zowel voor henzelf als voor de groep uitsluitend voordelig kan zijn!

De +16’ersgroep bestaat daarentegen specifiek voor personen
die staan te popelen om leiding te worden of al eens willen proeven van het leiderschap. Logischerwijs wordt bij de +16’ers dus
vooral gefocust op het toekomstige leiderschap. Tijdens dit jaar
zal niet alleen veel plezier gemaakt worden, maar zal er ook tijd
vrijgemaakt worden voor een aantal vormende activiteiten. Van
een stage tot het organiseren van een project: bij de +16’ers kan
het allemaal aan bod komen!
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Starten met
+16’ers
Overtuigd van de waarde van +16’ers, maar bestaat dat voorlopig nog niet binnen jouw KSA-groep? Wel, dan kan onderstaande
leidraad helpen om ook binnen jouw groep een spetterende
+16’erswerking uit de grond te stampen!

Bespreken op de groepsraad
Als je erover denkt om als groep een +16’erswerking op te starten, is het belangrijk om dat idee uitgebreid tijdens een groepsraad te bespreken. Het is aangeraden om vroeg genoeg te beginnen met de discussie over een +16’erswerking, zodat alle nodige
voorbereidingen kunnen getroffen worden voor de start van het
volgende jaar. Op het einde van het werkjaar beslissen om een
+16’ersjaar in te voeren is alles behalve ideaal, want dan moet
alles in een sneltempo gepland worden.
Tijdens een groepsraad kan je binnen jouw groep brainstormen
over de eventuele voordelen van een +16’erswerking, waardoor
de draagkracht voor het voorstel kan vergroten. Het is dan ook
van essentieel belang voor een geslaagde +16’erswerking om een
gemotiveerde en overtuigde leidingsgroep te hebben. Ook hun
bijdrage zal immers noodzakelijk zijn voor een vlotte invoer van
het +16’ersjaar.
Het invoeren van een +16’erswerking houdt ook in dat er het komende jaar geen nieuwe leiding zal instromen. Het jaar daarop
zal wel extra leiding instromen en is alles dus als voorheen. Je zal
dus als groep moeten proberen dit probleem gedurende één jaar
te overbruggen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook nog de mening van de toekomstige +16’ers. Wat vinden zij van de opstart
van een +16’erswerking?
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Bespreken met de
toekomstige +16’ers
Eenmaal de beslissing is gevallen voor een +16’erswerking, moet
deze keuze ook aan de toekomstige +16’ers toegelicht worden.
Misschien was jouw KSA-groep al sterk bezig met de opleiding
van toekomstige leiding, waardoor de invoer van een +16’ersjaar
slechts een kleine verandering inhoudt. Eigenlijk gaat het in dit
geval eerder om een soort ‘naamsverandering’ dan om een echte
wijziging voor de leden. Maar misschien betekende KSA voor de
+16’ers uitsluitend plezier maken en ontspannen? Dan zal de invoer van een +16’erswerking een veel grotere omschakeling betekenen. Het is dan ook belangrijk de +16’ers bewust te maken
van de voordelen die een +16’ersjaar kan bieden en hen uit te
leggen hoe dit hen kan voorbereiden op het leiderschap.
Soms kan de invoer van een +16’ersjaar ook betekenen dat de
leden binnen jouw groep één jaar later leiding worden. Het is
mogelijk dat sommigen onder hen al uitkeken naar het leiderschap en dus enigszins teleurgesteld zullen zijn. Door het doel
van het +16’ersjaar te duiden, kunnen vaak vele problemen opgelost worden.

Toekomstige +16’ers
uitnodigen
Om het +16’ersjaar met een positieve noot te beginnen, kan je
de +16’ers uitnodigen voor een gezamenlijk startmoment! Je kan
hen best persoonlijk uitnodigen voor dit startmoment door een
bezoekje te brengen aan de +16’ers en hun ouders. Zie hiervoor
ook het onderdeel ‘informeren van ouders’ verder in deze bundel.
Tijdens dit gezamenlijke startmoment krijg je de kans om na te
gaan of alle +16’ers accurate verwachtingen hebben over het
+16’ersjaar. Eventueel kan je ook van de gelegenheid gebruik maken om hun mening te vragen over een aantal zaken en zo de
jaarplanning enigszins aanpassen aan hun wensen. Daarnaast is
het ook belangrijk om van dit gezamenlijk startmoment een dag
te maken om nooit te vergeten! Je kan daarom inzetten op de
groepssfeer door de +16’ers een aantal uitdagende opdrachten
voor te schotelen of een aantal originele vertrouwensspelletjes
te bedenken.

Plannen van het
+16’ersjaar
Een geslaagd +16’ersjaar vraagt natuurlijk een variëteit aan activiteiten en dus ook goede planning. Het is dus noodzakelijk om
voldoende tijd uit te trekken om een doordachte jaarplanning op
te stellen. Uiteraard betekent dat niet dat het jaar inhoudelijk al
volledig bepaald moet worden, maar een uitgebreide denkoefening over de invulling van het +16’ersjaar is toch gewenst.

Inspiratievragen
• Welke activiteiten zullen er voorzien worden voor deze
leeftijdsgroep?
• Op welk vlak verschillen die activiteiten van de activiteiten van de andere leeftijdsgroepen?
• Wat willen we bereiken met deze activiteiten?
• Hoeveel leid(st)ers zijn er nodig bij de +16’ers?
• Wat verwachten we van de leiding van deze groep?
•…

Op basis van deze vragen kunnen de krijtlijnen voor de +16’erswerking vastgelegd worden. Zo wordt duidelijk hoeveel begeleiding er nodig zal zijn bij de +16’ers, waardoor dit in rekening
kan genomen worden bij de leidingsverdeling. Maar het geeft
verder ook een beeld van de intensiteit van het +16’ersjaar. Het
+16’ersjaar kan immers vrij tijdsintensief lijken voor de +16’ers,
aangezien er plots veel meer van hen wordt verwacht. Door bewust na te denken over de planning, kan vermeden worden dat
de +16’ers al gedemotiveerd zijn vooraleer ze als leiding van start
gaan.

Het kan daarnaast handig zijn om al eens concreet na te denken
hoe je dit vormingsaspect voldoende aan bod zal laten komen.
Hoe ga je ervoor zorgen dat de +16’ers klaargestoomd worden
om als leid(st)er binnen je KSA-groep aan de slag te gaan? Leg
daarom eventueel ook het aantal stagemomenten al vast en plan
ze aan het begin van het werkjaar met de leiding van de verschillende leeftijdsgroepen. Ook voor groepsbevorderende activiteiten en projecten wordt best vooraf al min of meer een timing
vastgelegd. Zo heb je als begeleider doorheen het jaar een houvast en bovendien weten de +16’ers zo wat ze van het komende
jaar kunnen verwachten.

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht

+16’ers zijn eigenlijk leiding zonder de volledige
lasten, maar met de lusten. Ze kunnen genieten van
de lusten en de lasten groeien doorheen het jaar.
Zo zijn ze gemotiveerd en kunnen ze langzaam
kennismaken met elkaar.

Binnen het +16’ersjaar moet er uiteraard voldoende ruimte zijn
voor vorming en begeleiding, maar ook voor plezier, ontspanning en groepsbevorderende activiteiten. Uit een bevraging van
+16’ers bleek dat een evenwichtig programma heel belangrijk is.
Best kan daarom ongeveer 50% van de tijd uitgetrokken worden
voor vorming van de +16’ers. Logischerwijs kan de andere helft
van de activiteiten dus gespendeerd worden aan pure ontspanning. Uiteraard wil dit niet zeggen dat de opleiding van +16’ers
niet plezierig kan zijn. De kunst bestaat erin om de +16’ers zoveel
mogelijk actief aan de slag te laten gaan en via een aantal originele methodieken hen de nodige kennis bij te brengen.
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Het statuut
van +16’ers

Evalueer de invoer van
het +16-jaar
Een fase die door groepen weleens wordt overgeslagen is de
evaluatiefase na de invoer van een +16’erswerking. Toch kan een
evaluatie erg leerrijk zijn. Eerst en vooral kan bijvoorbeeld gepeild worden naar de indruk van de leden over het +16’ersjaar.
Voelen zij zich voorbereid op hun eerste jaar als leiding? Op welk
vlak hebben zij eventueel begeleiding gemist? Zijn er activiteiten
die volgend jaar ingevoerd zouden moeten worden? Zijn er activiteiten die volgens hen weinig waarde hadden?
Daarnaast kan je ook als leidingsgroep het +16’ersjaar evalueren.
Je kan bijvoorbeeld de planning herbekijken en nagaan of er niet
te veel of te weinig verwacht wordt van de +16’ers. Overweeg
ook zeker of de activiteiten steeds leerrijk waren. Werden ze niet
te vaak ingezet als een ‘oplossing’ voor leidingstekort (bv. tijdens
examenperiodes)?

Inspiratievragen
• Werden de +16’ers voldoende begeleid tijdens het
voorbereiden van hun stageactiviteiten?
• Was er sprake van een toename in de verantwoordelijkheden die +16’ers kregen?
• Was er voldoende aandacht voor de evaluatie van de
+16’ers?
• Werden er voldoende vormende momenten ingepland?
• Was er de nodige tijd voorzien voor ontspanning en
plezier?
•…

Een evaluatie is natuurlijk niet uitsluitend nuttig na de invoer van
een +16’erswerking, maar kan elk jaar opnieuw een pluspunt vormen. Zo kan je het +16’ersjaar telkens perfectioneren en ervoor
zorgen dat de leden perfect voorbereid aan hun eerste jaar als
leiding beginnen!
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Als je als leid(st)er van een +16’erswerking aan de slag gaat, kan
je best eens nadenken over de manier waarop er binnen je groep
met +16’ers zal worden omgegaan. Het statuut van +16’ers is immers niet steeds zo duidelijk. +16’ers zijn uiteraard nog leden,
maar toch hebben zij andere vrijheden en plichten dan andere
leden. Zij zullen bijvoorbeeld af en toe de verantwoordelijkheid
krijgen over andere leden, maar toch behoren zij ook nog niet tot
de leidingsgroep. Het is daarom nuttig om na te denken over het
statuut van +16’ers en om duidelijke afspraken te maken. Mogen
zij op kamp het leiderslokaal betreden? Waar ligt de grens tussen
+16’ers en leiding? Hoe betrekken we hen bij de leidingsgroep zodat zij hun toekomstige medeleiding al wat kunnen leren kennen?
Bij het afwegen van dit statuut kan ook de aanwezigheid van
+16’ers bij de groepsraad overwogen worden. Het is zeker niet
nodig de +16’ers aan alle groepsraden te laten deelnemen, maar
het kan wel interessant zijn om hen al eens te laten ervaren hoe
een vergadering in elkaar zit. Op deze manier vallen zij niet volledig uit de lucht tijdens hun eerste groepsraad en durven ze wellicht sneller hun eigen mening uiten. Toch is het belangrijk om als
groep goed na te denken over de keuze om +16’ers al dan niet toe
te laten tot de groepsraden, aangezien dit enigszins samenhangt
met het statuut dat aan +16’ers wordt gegeven. De volledige leidingsgroep moet deze keuze dan ook steunen vooraleer je dat in
de praktijk kan brengen.

Informeren
van de ouders
Waarom ouders informeren?
Niet alleen voor je leden zal een +16’ersjaar een grote verandering betekenen, ook voor de ouders van +16’ers is het vaak
een beetje wennen. Zij weten niet altijd wat er nu juist van hun
kind(eren) verwacht zal worden, wat een +16’ersjaar concreet inhoudt enz. Het is dan ook heel belangrijk om de ouders goed te
informeren over de +16’erswerking en de bijhorende voordelen.
Dit doe je bij voorkeur door persoonlijk bij de ouders langs te
gaan en het +16’ersjaar wat toe te lichten. Ook een informatieavond voor alle ouders kan een goed alternatief zijn. Daarnaast is
het steeds positief om een papieren neerslag te voorzien, zodat
de ouders alle informatie eventueel thuis nog eens rustig kunnen
nalezen.

Wat moet ik vertellen tijdens een gesprek met ouders?

Vanuit KSA wordt een brochure voorzien met informatie voor de
ouders van +16’ers. Die folder is eenvoudigweg te downloaden
op de website en kan zelf afgedrukt worden. Het kan interessant
zijn om deze brochure nog enigszins te personaliseren. Zo kan
je informatie geven over de invulling van het +16’ersjaar binnen
jouw KSA-groep. Welke activiteiten werden allemaal ingepland?
Hoe vaak is de aanwezigheid van de +16’ers vereist? Wat zijn de
extra inspanningen die binnen jouw KSA-groep van +16’ers worden verwacht?

Je vindt een voorbeeld van wat je in jullie brochure kan
zetten voor zowel een +16-werking als het leidingschap,
op www.ksa.be/16 en als bijlage van deze bundel.

Verder kan je die brochure ook altijd gebruiken ter ondersteuning
van je gesprek met de ouders van je +16’ersleden. In wat volgt
worden ook nog een aantal onderwerpen aangehaald die je tijdens zo’n gesprek best kan aanhalen.

Een +16’ersjaar, wat is dat?

Start je gesprek door uit te leggen wat een +16’ersjaar specifiek
inhoudt. Leg de nadruk op het verschil met de voorbije jaren,
zodat de ouders een concreet beeld krijgen van het +16’ersjaar.
Uiteraard is hun kind nog steeds gewoon lid, maar toch worden
een aantal extra inspanningen van hem/haar verwacht. Dat kan
je duidelijk maken aan de ouders door een aantal specifieke
+16’ersactiviteiten op te sommen en hen uit te leggen hoe die
bijdragen aan de voorbereiding op het leiderschap.

Voordelen

Zorg ervoor dat je zeker de voordelen van een +16’ersjaar uitlegt
aan de ouders. De belangrijkste voordelen werden al vermeld in
deze bundel, maar hier volgt nog een kort overzichtje:
• Het +16’ersjaar geeft de mogelijkheid om +16’ers voldoende
voor te bereiden op het leiderschap. Ze krijgen een beeld van
de verschillende aspecten van het leiderschap en weten beter
wat hen het komende jaar te wachten staat.
• Doorheen het +16’ersjaar leren de +16’ers steeds meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ze kunnen zo in een veilige
omgeving verantwoordelijkheidszin ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen.
• Binnen het +16’ersjaar is er plaats voor verschillende vormingen. +16’ers kunnen zo hun leiderskwaliteiten ontwikkelen en
krijgen de nodige evaluaties.
• +16’ers kunnen door het contact met leden uittesten of het
leiderschap hen wel ligt. Bovendien kunnen ze ook ervaring
opdoen met de verschillende leeftijdsgroepen, waardoor ze
een gegronde keuze kunnen maken voor een bepaalde leeftijdsgroep eenmaal ze effectief leid(st)er worden.

Tijdsbesteding

Misschien weet je uit eigen ervaring dat ouders zich wel eens
zorgen maken over de tijd die aan KSA wordt besteed. De vaak
gehoorde vraag: “En wanneer ga je eens werken voor school?”,
toont dit goed aan. Het is dan ook belangrijk te luisteren naar
de bezorgdheden die leven bij ouders. Leg uit hoeveel tijd het
+16’ersjaar ongeveer in beslag zal nemen. Uiteraard is het niet
de bedoeling hen gerust te stellen door de realiteit te vervormen. Als je aan ouders vertelt dat KSA absoluut niet zo veel tijd
in beslag neemt, dan geef je hen wellicht een onrealistisch beeld.
Probeer hen daarentegen te helpen om hun bezorgdheden te relativeren. Zo kan je er op wijzen dat de vroegere leiding er steeds
in geslaagd is om hun studies te combineren met KSA. Bovendien
leer je door actief te zijn in een jeugdbeweging ook beter plannen, wat uiteraard ook in het verdere leven goed van pas komt.
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De voordelen van het leiderschap

Je tijd efficiënt leren benutten is uiteraard slechts één van de zaken die je leert door leiding te zijn binnen een jeugdbeweging.
Het leiderschap heeft ook nog heel wat andere voordelen voor
je persoonlijke ontwikkeling. Toch denken sommige ouders dat
KSA uitsluitend gelijk staat aan plezier maken. Het kan daarom
belangrijk zijn om deze ouders op de voordelen van het leiderschap te wijzen. Leid(st)er zijn houdt namelijk ook in dat je jou
belangeloos inzet voor anderen, verantwoordelijkheden opneemt, samenwerkt met anderen enz. Denk eens na over wat jij
allemaal geleerd hebt door zelf leiding te worden en gebruik deze
argumenten om ouders eventueel te overtuigen. Extra inspiratie
nodig? Lees dan zeker ook de brochure voor ouders eens door.
Daar staan de belangrijkste voordelen van leiderschap nog eens
mooi opgesomd!

Leid(st)er van
een +16’erswerking. Help!
Wat nu?
Wie zijn +16’ers?
+16’ers zijn enthousiaste jongeren die op zoek zijn naar een manier om plezier te hebben, hun vrije tijd in te vullen en een eigen
identiteit op te bouwen. Sociale contacten zijn hierbij heel belangrijk en vormen vaak een belangrijke reden om lid te worden
en blijven van KSA. Via een jeugdbeweging wordt men deel van
een hechte groep van personen die samenwerken aan gezamenlijke doelen. Op deze manier wordt KSA ook een manier om zichzelf te profileren naar de buitenwereld toe. Het uniform wordt
plots een middel om de eigen persoonlijkheid te uiten. Ook al
zijn +16’ers nog steeds jongeren, ze beginnen steeds meer plannen en keuzes te maken voor de toekomst. Ze weten steeds beter
waar ze naartoe willen in hun leven en wat ze willen bereiken.
Dit leidt ertoe dat ze ook binnen de jeugdbeweging steeds meer
hun stem willen laten gelden. Het is voor +16’ers dan ook belangrijk dat zij inspraak krijgen binnen de groep. In ruil daarvoor
zijn zij vaak bereid om een steeds groter engagement op zich te
nemen. Maar uiteraard gaat KSA nog steeds vooral om plezier
maken. Binnen de jeugdbeweging kunnen +16’ers zich nog eens
uitleven zonder zich al te veel zorgen te moeten maken over de
‘volwassen wereld’.

Leid(st)er van een
+16’ersgroep
Als leiding binnen een +16’erswerking is het belangrijk om aandacht te hebben voor de eigenheid van de jongeren. Een goede
omgang met wederzijds respect is noodzakelijk om een +16’ersgroep te ontwikkelen waarin ieder zich goed voelt. Je kan als
leid(st)er werken aan dit wederzijds respect via groepsbevorderende activiteiten, een weekend ter ontspanning enz. Daarnaast
is het echter ook noodzakelijk om oog te hebben voor de doelstellingen van het +16’ersjaar. De +16’erswerking biedt immers
de kans om je toekomstige leiding om te toveren tot enthousiaste
en fantastische leid(st)ers. Om deze kans optimaal te benutten,
is het handig te weten wat +16’ers drijft om leid(st)er te worden
binnen KSA. Waarom nemen zij de beslissing om hun vrije tijd te
besteden binnen een jeugdbeweging?
.
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De motivatie tot leiding
worden
Als +16’ers de kans krijgen om de leidingsgroep te vervolledigen,
zijn sommigen meteen overtuigd. Anderen zullen wat langer twijfelen vooraleer zij de beslissing nemen om een groot deel van
hun vrije tijd te wijden aan KSA. Het is daarom nuttig een beeld
te hebben van de belangrijkste redenen waarom jongeren kiezen
voor het leiderschap. Zo kan je er als groep voor proberen zorgen dat deze redenen vervuld worden en de +16’ers en nieuwe
leid(st)ers gemotiveerd blijven!

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht

Bij de +16’ers leren ze hoe ze alles moeten doen,
maar het is al bij de Jonghernieuwers dat ze
leren om ‘KSA-minded’ te zijn.

Sociale contacten en acceptatie

De sociale contacten blijken één van de belangrijkste redenen te
zijn om leid(st)er te worden binnen een jeugdbeweging. Jongeren
houden ervan om plezier te maken en hun verhaal kwijt te kunnen aan anderen. Een jeugdbeweging vormt daarvoor de plaats
bij uitstek. Dankzij de goede sfeer kan iedereen zichzelf zijn en
worden zelfs de meest vervelende karweien plots aangenaam.
Het gevoel geaccepteerd te worden door de groep zorgt ervoor
dat jongeren willen bijdragen aan een goede KSA-werking.
Sociale contacten blijken dus een belangrijke reden te zijn waarom +16’ers het leiderschap overwegen. Het kan dan ook nuttig
zijn om in te spelen op die motivatiebron. Je kan het groepsgevoel bijvoorbeeld versterken aan de hand van groepsbevorderende activiteiten, een +16’ersweekend, vertrouwensspelen enz.

KSA Mater

Mijn motivatie om leiding te worden is dat je
met een supertoffe bende op baan bent.
Je kan je inzetten voor de kinderen in je dorp
en activiteiten maken en geven.

Uiteraard speelt niet alleen het contact met leeftijdsgenoten
een centrale rol. Ook de interactie met de leden blijkt voor vele
+16’ers een belangrijke motivatie zijn. Zorg er dan ook voor dat
+16’ers voldoende de kans krijgen om contact op te bouwen met
de leden. Dat kan aan de hand van verschillende stagemomenten
doorheen het jaar en op kamp.

Zelfrealisatie

Door leiding te worden binnen een KSA-groep tracht je samen
met anderen iets te bereiken. Je gaat op zoek naar activiteiten
die uitdagend en interessant zijn, waardoor je de mogelijkheid
krijgt om jezelf te bewijzen. KSA geeft met andere woorden de
kans om op een zinvolle manier je vrije tijd te besteden en jezelf
te realiseren en te ontplooien.

Cursist animatorcursus KITS

Ik denk dat je meer verantwoordelijkheidsgevoel
krijgt en dat je helpt voor je verdere leven.
Je leert verschillende situaties kennen en
je leert hoe je erop moet reageren.

Ook al bleek uit een bevraging dat zelfrealisatie geen doorslaggevende reden vormt om leid(st)er te worden, toch zijn vele +16’ers
er terecht van overtuigd dat ze veel zullen leren door het leiderschap binnen een jeugdbeweging. Door de +16’ers te laten proeven van het leiderschap zullen zij zichzelf zien groeien en zal hun
motivatie om leiding te worden alleen maar stijgen.
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Het +16-jaar:
de concrete
invulling
Algemeen
Erkenning

Iedereen krijgt graag eens een schouderklopje of een pluim voor
zijn werk. Het klinkt misschien nogal banaal, maar toch zorgen
deze kleine gebaren ervoor dat je het gevoel hebt dat jouw inspanningen geapprecieerd worden. Ook de +16’ers en nieuwe
leiding verwachten dat zij door hun rol binnen KSA erkenning zullen krijgen van anderen. Leg de lat dan ook niet te hoog. Zaken
die voor jou als vanzelfsprekend lijken, kunnen voor +16’ers een
grote inspanning vormen. Het krijgen van erkenning blijkt opnieuw geen doorslaggevende reden te zijn bij de keuze voor het
leiderschap, maar toch kan een eenvoudig complimentje of een
applaus wonderen doen voor de motivatie!

Het kan nogal een uitdaging lijken om als leid(st)er van een
+16-werking een boeiend en uitdagend +16-jaar in elkaar te boksen. Misschien heb je als leiding niet direct een beeld van wat er
allemaal aan bod kan en moet komen om +16’ers perfect voor te
bereiden op hun eerste jaar als leiding. Helaas bestaat er geen
sluitend recept om je +16’ers gegarandeerd goed op te leiden.
Toch zijn er een aantal activiteiten die de kans op een leerrijk en
amusant +16’ersjaar vergroten!
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van activiteiten die een
plaats kunnen krijgen binnen het +16’ersjaar en waarvan is gebleken dat zij zeer leerrijk kunnen zijn.

Struikelblokken bij de keuze
om leid(st)er te worden
Uit een bevraging van +16’ers kwam naar voren dat zij beseffen dat
het leiderschap een zeer groot deel van hun vrijetijdsbesteding in
beslag zal nemen. Deze tijdsbesteding blijkt dan ook het belangrijkste twijfelpunt te zijn in de beslissing om al dan niet leid(st)er te
worden binnen hun groep. Heel wat +16’ers twijfelen immers of zij
dit wel zullen kunnen combineren met studies of andere hobby’s.
Ondanks deze verwachtingen geven beginnende leid(st)ers aan
dat zij de tijd die KSA in beslag neemt nog steeds hadden onderschat. Vooral de randactiviteiten zoals vergaderingen en de
organisatie van evenementen blijken een groot deel van de vrije
tijd in te nemen.

Cursist animatorcursus KITS

Ik had verschillende hobby’s en die twee volledig
combineren ging niet zo makkelijk. Daarom heb
ik moeten kiezen tussen één van de twee.

Het is dan ook belangrijk je +16’ers een realistisch beeld te geven van de tijd die KSA vraagt, zodat zij bewust de keuze kunnen
maken om leid(st)er te worden. +16’ers gaven dan ook aan dat
zij hun idee omtrent de tijdsbesteding voornamelijk baseren op
informatie die door hun leid(st)er werd gegeven. Uiteraard is het
niet de bedoeling om de +16’ers te demotiveren, maar om een
groot en gemotiveerde leidingsgroep te vormen. Een realistisch
beeld geven is aldus een must!
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Algemene participatie
In vele groepen wordt van de +16’ers verwacht dat zij een steentje bijdragen tijdens allerhande activiteiten en evenementen.
Op deze manier wordt het werk van de leidingsgroep enigszins
verlicht en leren de +16’ers de omvang van het takenpakket kennen. Om ervoor te zorgen dat +16’ers effectief iets leren uit deze
algemene participatie is het belangrijk aandacht te hebben voor
een aantal vuistregels:
 Zorg ervoor dat je +16’ers voldoende begeleid worden en zij
goed weten wat van hen verwacht wordt
 Geef je +16’ers taken die aangepast zijn aan hun mogelijkheden. Verwacht dus niet te veel, maar zeker ook niet te weinig
van hen.
 Laat je niet ontmoedigen als je +16’ers soms weinig gemotiveerd zijn. Uit een bevraging blijkt dat zij deze algemene participatie achteraf wel degelijk als positief ervaren!
 Vermijd +16’ers uitsluitend taken te geven die niemand anders wil opnemen. Geef hen het gevoel dat zij nuttig werk
verrichten en bijdragen tot het eindresultaat.

Stage
Het belang van een stage
Een stage tijdens het +16’ersjaar vormt een belangrijke verrijking
tijdens de voorbereiding van je toekomstige leid(st)ers. De stage
biedt namelijk een veilige experimenteerruimte waar +16’ers de
mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen en zich te
ontpoppen tot succesvolle leid(st)ers. Dit vormt dus het moment
bij uitstek om de essentie van het leiderschap te ontdekken: verantwoordelijkheid hebben over en plezier maken met de leden.
Een stage levert bovendien niet alleen voordelen op voor de
+16’ers zelf, maar zeker ook voor de groep in het algemeen. Eerst
en vooral zijn de +16’ers omgetoverd tot vaardige en enthousiaste
leid(st)ers die klaar zijn om aan de slag te gaan. Doorheen de verschillende stagemomenten zal de manier waarop zij leiding geven
dan ook vaak veranderen. Wanneer een bepaalde +16’er bijvoorbeeld uitsluitend individuele leden durft aanspreken, zal hij/zij
vaak gaandeweg leren om ook voor de grotere groep te spreken.

KSA Mater

Eerst was het vooral de ervaren leidster die eens
haar stem verhief. In het begin ga je vooral
één kind aanspreken in plaats van hen allemaal.
Na een tijd verandert dat wel.

Dankzij een stage kan ook vermeden worden dat nieuwe leiding
halverwege het jaar gedemotiveerd is omdat hun beeld van leiding zijn niet strookte met de werkelijkheid. Het inplannen van
stagemomenten tijdens het +16’ersjaar heeft dus alleen maar
voordelen. Toch is in de praktijk gebleken dat er een aantal veelvoorkomende valkuilen zijn die het succes van de stageactiviteiten kunnen ondermijnen.

Het recept voor
een geslaagde stage
Van minder naar meer verantwoordelijkheden

om goed te observeren hoe de ervaren leiding omgaat met de
leden, hoe de speluitleg wordt gedaan en hoe de taken binnen
de leidingsgroep verdeeld worden.
Tijdens de latere stageactiviteiten nemen de +16’ers meer verantwoordelijkheid op zich en helpen zij eveneens bij het voorbereiden van de activiteit. Tijdens de activiteit zelf worden zij ook
gezien als volwaardige leiding en nemen zij dus de verantwoordelijkheid over de leden op. Maar meer verantwoordelijkheid
houdt uiteraard ook in dat zij helpen met de opkuis achteraf enz.
Uiteindelijk kan ook gevraagd worden aan de +16’ers om volledig zelfstandig een activiteit voor te bereiden. Uiteraard is het
belangrijk dat zij zich nog steeds voldoende ondersteund voelen
en de ervaren leiding hen met raad en daad bijstaat. Op deze
manier hebben +16’ers het gevoel dat ze de volledige verantwoordelijkheid krijgen als leiding, maar steeds op iemand kunnen terugvallen.

Een evolutie van minder naar meer verantwoordelijkheid kan ervoor zorgen dat de stage voor alle +16’ers een aangename ervaring vormt. Heel vaak worden +16’ers voor de leeuwen gegooid
omdat ze zo het snelste zouden leren. Dit hoeft op zich niet problematisch te zijn, maar voor een aantal +16’ers kan deze directe
aanpak schrikwekkend zijn en zelfs hun zelfvertrouwen verminderen. Door te zorgen voor een langzame opbouw in de verantwoordelijkheden kan verzekerd worden dat alle +16’ers de mogelijkheid hebben om langzaam meer op de voorgrond te treden.
Een toename in de verantwoordelijkheden kan bijvoorbeeld bekomen worden door de +16’ers tijdens de eerste activiteit te laten helpen, zonder hen te vragen om ook de voorbereidingen en
opkuis op zich te nemen. Tijdens deze activiteit kunnen zij bijvoorbeeld een bepaald personage spelen of een rol tijdens het
begintoneel opnemen. De +16’ers krijgen zo eveneens de kans
+16’ers • Op weg naar leiding
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+16’ers als volwaardige leid(st)ers

Het klinkt vanzelfsprekend dat +16’ers tijdens de stageactiviteiten de rol als leid(st)er op zich nemen. Logischerwijs moeten zij
dan ook de status van leiding krijgen tijdens deze activiteit. Toch
wordt hier weleens tegen gezondigd en zal de ervaren leiding
bijvoorbeeld ingrijpen wanneer bepaalde leden over de schreef
gaan. Volwaardig leiding zijn van een groep betekent echter ook
reageren op moeilijke en negatieve situaties. Het is dan ook cruciaal de +16’ers aan te moedigen om zelf op dergelijke situaties
te reageren. Uiteraard blijft de eindverantwoordelijkheid gedurende de stageactiviteiten steeds bij de leiding van de leeftijdsgroep. Zij moeten ervoor zorgen dat situaties niet uit de hand
lopen en dat de veiligheid van de leden op elk moment gegarandeerd blijft.
De balans tussen verantwoordelijkheid geven aan de +16’ers en
zelf de eindverantwoordelijkheid hebben, is niet steeds zo vanzelfsprekend. Zo moet je als leid(st)er van een leeftijdsgroep wel
degelijk ingrijpen in bepaalde moeilijke situaties, aangezien je
met jouw ervaring vaak adequater en efficiënter zal kunnen reageren. Op deze manier geef je ook bagage mee aan de +16’ers,
aangezien zij het voorval en jouw reactie zullen onthouden voor
de toekomst. Wanneer het echter gaat om kleine baldadigheden
zoals een korte ruzie tussen 6-jarigen, kan het leerrijk zijn om de
+16’ers dit zelf te laten oplossen. Moedig hen dus actief aan om
de leidingfunctie op zich te nemen en zelfzeker op de voorgrond
te treden.

Een stage binnen
verschillende
leeftijdsgroepen
Binnen heel wat groepen bestaat de traditie om via een stage bij
de jongere leden de +16’ers voor te bereiden op het leiderschap.
Uit ervaring is dan ook gebleken dat deze stages heel verrijkend
en leerrijk zijn. Toch zijn niet alle +16’ers even laaiend enthousiast over hun stage tijdens het +16-jaar, waardoor het nuttig is
een aantal zaken in het achterhoofd te houden om van de stageactiviteiten een succes te maken.
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Wanneer?

Het is belangrijk om de stagemomenten bij de verschillende leeftijdsgroepen op voorhand in te plannen. Eerst en vooral moet
je dus gaan nadenken over het aantal stageactiviteiten die je in
het komende jaar wil plannen. Dit hangt sterk af van de invulling
van je +16’ersjaar. Veelal wordt het aantal stagemomenten in het
+16’ersjaar beperkt tot vier à zes activiteiten doorheen het jaar
en op kamp. Maar er zijn ook KSA-groepen waar de +16’ers het
volledige jaar stage lopen.

Cursist animatorcursus KITS

Ik vind dat je door één dag op kamp niet weet
wat het is om leiding te zijn. Voor mij zou
er dus wel meer stage mogen zijn.

Het kan een moeilijke keuze zijn om het aantal stagemomenten
te bepalen wanneer je net een nieuwe +16’erswerking opstart.
Eventueel kan je altijd eens polsen naar de motivatie van je
+16’ers voor een stage bij de verschillende leeftijdsgroepen en
deze informatie laten doorwegen in je beslissing. Uiteraard kan
je de jaren nadien het aantal stageactiviteiten op basis van de
eerste ervaringen steeds verminderen of vermeerderen.

+16’ers zijn geen noodoplossing

Als je deze stageactiviteiten ook inplant, is een goede timing
noodzakelijk om de +16’ers de kans te geven zich voldoende voor
te bereiden. Daarom is het dan ook af te raden om +16’ers in
te zetten als ‘vervanging’ bij een gebrek aan leiding tijdens examenperiodes. +16’ers zullen namelijk pas optimaal leren als zij
voldoende begeleid worden tijdens de voorbereiding en de activiteit met de leden.

Waar?

Als er meerdere stagemomenten ingepland zijn, is het aan te raden je +16’ers de kans te geven om de diverse leeftijdsgroepen
te ontdekken. Via de stageactiviteiten krijgen zij de kans om de
verschillen tussen de leeftijden te achterhalen en kunnen zij ondervinden welke leeftijdsgroep hun voorkeur heeft.
Uiteraard is het vanzelfsprekend dat +16’ers geen stage zullen
lopen bij de 14- tot 16-jarigen, gezien het beperkte leeftijdsverschil. Eventueel kunnen zij wel tijdens een activiteit helpen bij de
12- tot 14-jarigen om het onderscheid te ervaren met de jongere
leden. Als je de keuze zou maken de +16’ers effectief bij die leeftijdsgroep stage te laten doen, is het aan te raden vooraf eens te
polsen naar de beleving van de +16’ers zelf. Zij moeten zich matuur en zelfzeker genoeg voelen om leiding te zijn bij +12-jarigen,
wat niet steeds zo vanzelfsprekend is. Natuurlijk lenen vooral de
leeftijdsgroepen tot en met 12 jaar zich perfect voor stageactiviteiten, aangezien de +16’ers als nieuwe leiding ook vaak in één
van deze groepen terechtkomen.

Een stage binnen de eigen
+16-groep
Bij het woord ‘stage’ wordt vaak spontaan gedacht aan het voorzien van activiteiten voor de jongste leden. Toch kan het zeker
en vast interessant zijn om je +16’ers ook spelen voor elkaar te
laten organiseren. De groep vormt dan een veilige ‘oefenruimte’
waarbinnen ze kunnen experimenteren met het leiderschap. Ze
zullen zo niet alleen op een aangename manier erg veel leren,
maar vaak leidt dit ook tot een betere groepssfeer.
Eerst en vooral kunnen activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op de +16’ersleeftijd en tot doel hebben om de groep te
entertainen. Daarnaast kan het ook gaan om activiteiten die gericht zijn op een jongere leeftijdsgroep. Deze activiteiten worden
dan gespeeld en uitgetest door de +16’ers. Zo kunnen de +16’ers
ook aan de slag gaan met een aantal bestaande (kring)spelletjes
en die via variatie en combinatie omtoveren tot nieuwe en originele spelen.

Evaluatie van de stage
Een stage is uiteraard pas leerrijk wanneer je een concreet beeld
krijgt van je sterke punten en de eigenschappen waar je nog aan
kan werken. Een goede evaluatie van +16’ers is dus een echte
must om het onderste uit de kan te halen. Vaak wordt er binnen
KSA-groepen te veel van uitgegaan dat +16’ers zelf beseffen of
een activiteit goed verlopen is. Heel vaak wordt de evaluatie dan
ook beperkt tot een terloops compliment of een kleine opmerking. Toch is het zeker positief om voldoende tijd uit te trekken
voor een degelijke evaluatie van de +16’ers, zodat zij zicht krijgen
op hun werkpunten en vorderingen.
Alle informatie over een degelijke evaluatie vind je onder het
onderdeel ‘evalueren’ verder in deze bundel. Bovendien werd
door KSA ook een specifiek evaluatieformulier ontwikkeld voor
het evalueren van stagemomenten binnen het +16’ersjaar.

Op www.ksa.be/16 en aan het einde van deze bundel
vind je een evaluatieformulier dat een handig hulpmiddel kan zijn om de +16’ers op een goede manier feedback
te geven.

Uiteraard vormt de stage binnen de eigen groep een uitstekende
voorbereiding voor de +16’ers. Zij ontwikkelen een aantal vaardigheden die belangrijk zijn voor het leiderschap en beginnen
met een voorsprong aan hun stage bij de jongere leden.
Als leid(st)er van de +16-werking heb je een belangrijke rol tijdens deze activiteiten. Jij bent de coach die aan de zijde van de
+16’ers toekijkt en helpt waar nodig. Ook na de stage moet je
ervoor zorgen dat er een grondige evaluatie plaatsvindt van de
+16’ers en de activiteit zelf. Op deze manier krijgen de +16’ers
een goed beeld van hun werkpunten en kunnen ze ermee aan
de slag gaan. Meer informatie over de evaluatie bij +16’ers kan je
vinden onder het onderdeel ‘evalueren’.

+16’ers • Op weg naar leiding

/ 13

Projecten
Wat is een project en
waarom een project
ondernemen?
Het ondernemen van een project met de volledige groep kan een
leuke afwisseling vormen binnen het +16’ersjaar. Een ‘project’ is
uiteraard een vrij vage benaming, maar verwijst naar alle activiteiten die qua organisatie meer dan één vergadering in beslag nemen. Het kan dus concreet gaan om een fuif, ouderavond, maar
ook om een gezamenlijke ledenactiviteit of geldinzamelactie.
Het ondernemen van een project is een werk van lange adem. De
+16’ers zullen dus gedurende een langere periode als een hechte
groep moeten samenwerken, waardoor verantwoordelijkheid
en groepsverbondenheid centraal zullen staan. Door samen aan
iets te bouwen ontstaat een betere groepssfeer, leren +16’ers
zich engageren en leert men afspraken maken. Maar er worden
ook heel wat organisatorische vaardigheden verworven. +16’ers
leren plannen maken, denken op langere termijn, leren taken
verdelen en allerhande regelingen treffen. Het spreekt voor zich
dat een project voor +16’ers op deze manier een goede voorbereiding kan vormen op het leiderschap. Maar een project betekent natuurlijk ook vele momenten vol plezier binnen de hechte
+16’ersgroep. Bovendien kunnen +16’ers na al het harde werk
hun project vol trots voorstellen aan de buitenwereld en tevreden terugkijken op een prachtig eindresultaat!

Begeleiding tijdens de
verschillende fasen van
het project
Brainstorm over het project

Om een vlekkeloze samenwerking te bekomen, is het noodzakelijk dat +16’ers met de hele groep staan te popelen om aan hun
project te beginnen. Je kan je groep daarom aanmoedigen om via
een brainstorm een aantal opties naar voren te schuiven, waarna
ze deze samen kunnen overwegen. Het is belangrijk de +16’ers
zelf de leiding te laten nemen tijdens deze brainstorm. Zo kunnen
zij tot een project komen waarvoor zij gemotiveerd zijn en dat
aanleunt bij hun interesses. Toch is ook voor de +16’ersleiding
een belangrijke rol weggelegd. Als leid(s)er moet je er immers
over waken dat de discussie op een goede manier verloopt en
iedereen de kans krijgt om zijn/haar mening te uiten omtrent de
verschillende voorstellen.

Keuze van het project

Waar de brainstorm over het project volledig in handen ligt van
de +16’ers, heb je als leid(st)er tijdens de keuzefase een meer
prominente rol. Tijdens deze fase worden de verschillende opties
overwogen en moet je er als leid(st)er op toezien dat het gekozen project wel degelijk uitvoerbaar en realistisch is. Vaak zullen
+16’ers heel enthousiast brainstormen en erg ambitieuze projecten voorstellen die in realiteit niet steeds haalbaar zijn. Hou er
rekening mee dat een te tijdrovend plan het enthousiasme kan
doen dalen en de kans op falen vergroot. Zorg er dus voor dat je
+16’ers komen tot een haalbaar idee dat binnen een beperkte
tijdsperiode kan gerealiseerd worden en dat door de volledige
groep gedragen wordt.

KSA Mater

Ik vind het belangrijk dat, als er iets nieuws uit
de bus valt, de leiding nagaat in hoeverre dat mogelijk
is financieel en qua locatie. Maar het is altijd leuk
als je zelf iets kan uitvinden in plaats
van er jou iets wordt opgelegd.

Plannen en verdelen van de taken

Eenmaal de kogel door de kerk is, zullen de +16’ers moeten starten met het opmaken van een realistische tijdsplanning voor hun
project. Zij zullen dus zelf moeten nadenken over een aantal organisatorische zaken. Welke personen moeten we contacteren?
Welke materialen moeten we voorzien? Hoe zullen we het project financieren? Welke deadlines moeten we respecteren? Wie
is onze doelgroep en hoe bereiken we hen met onze publiciteit?
Geef de +16’ers tijdens deze fase de nodige ruimte, zodat zij hun
organisatorische talenten kunnen ontplooien. Toch wil dat zeker
en vast niet zeggen dat +16’ers geen nood hebben aan een goede
ondersteuning. De +16’ers moeten het gevoel hebben dat hun
leiding hen met raad en daad bijstaat. Je kan dan ook als leid(st)
er perfect helpen bij het project zonder effectief de leiding te nemen of alle regelingen in hun plaats te treffen. Zo kan je erop
toezien dat de betrokkenheid van alle leden wordt verzekerd en
ze als een hechte groep bouwen aan hun project.
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Vorming van
+16’ers
Het leiderschap is niet altijd een makkie en dus willen we onze
toekomstige leid(st)ers hier zo goed mogelijk op voorbereiden.
Via een stage leren zij de echte kneepjes van het vak geleidelijk
aan kennen en ontwikkelen ze zich tot fantastische leid(st)ers in
spe. Toch is ook extra vorming positief om hen in dit groeiproces
te ondersteunen. Vorming heeft bij +16’ers vaak de connotatie
van ‘saai’ en ‘schools’, maar dat hoeft zeker en vast niet het geval
te zijn. Je kan binnen je KSA-groep immers creatief aan de slag
gaan met een aantal boeiende thema’s of je +16’ers motiveren
tot het volgen van een animatorcursus.

Voorbereiding en uitvoering van het project

Uiteraard zullen er een aantal kleine details zijn die de +16’ers
tijdens de voorbereiding van hun project over het hoofd zien. Het
is dan ook noodzakelijk om als leid(st)er een oogje in het zeil te
houden. Een goed evenwicht zoeken tussen vrijheid en begeleiding is hier cruciaal. Als de +16’ers kleine details vergeten (zoals
bv. het inrichten van een vestiaire), kan het geen kwaad hen die
fouten te laten begaan. Zij zullen na afloop meestal beseffen dat
zij bepaalde zaken over het hoofd hebben gezien en zullen uit
deze fouten leren. Wanneer +16’ers belangrijke organisatorische
regelingen vergeten, kan je als leid(st)er uiteraard niet zwijgzaam
toekijken. De +16’ers zullen er misschien niet spontaan aan denken om SABAM te betalen of een verzekering af te sluiten voor
hun fuif. Uiteraard zijn jullie als KSA-groep nog steeds verantwoordelijk voor de georganiseerde evenementen en moet je er
dus als leid(st)er voor zorgen dat de veiligheid en reglementering
in orde is.
Tijdens het evenement is het vanzelfsprekend dat je als leiding
wat extra ondersteuning biedt waar nodig. Dat betekent uiteraard niet dat jij de grootste verantwoordelijkheid van de avond
moet opnemen en bijvoorbeeld de kassa moet bedienen. Vertrouw je +16’ers en vraag hen zelf waar zij nog een helpende
hand kunnen gebruiken.

Evaluatie

Binnen de meeste jeugdbewegingsgroepen vindt na elk evenement een grondige evaluatie plaats. Dat lijkt voor de leiding dan
ook heel erg vanzelfsprekend, maar voor +16’ers zal het niet altijd
zo logisch zijn om een evaluatie te maken van hun project. Het
kan dan ook bevorderlijk zijn om je +16’ers aan te zetten om even
de tijd te nemen voor een goede evaluatie van hun project. Voor
meer informatie over de evaluatie met +16’ers, kan je terecht bij
het onderdeel ‘evalueren met +16’ers’.

De animatorcursus
Aangezien de opleiding tot talentvol leid(st)er het voornaamste
doel is van een +16’ersjaar, past de animatorcursus hier uiteraard perfect in! Tijdens een vorming tot animator komen namelijk een aantal interessante thema’s aan bod die cruciaal zijn
om goed voorbereid als KSA-leid(st)er aan de slag gaan. Het is
dan ook positief om deze cursus integraal deel te maken van het
+16’erstraject. Door de animatorcursus al aan het begin van het
werkjaar in te plannen in de activiteitenkalender, kunnen ook de
+16’ers deze data vrijhouden. Zonder hen effectief te verplichten,
kan je de +16’ers zeker en vast warm maken voor het volgen van
zo’n animatorcursus. Door hen te wijzen op de waarde van deze
cursus (bv. vanuit je eigen ervaring) kan je hun nieuwsgierigheid
wekken en zullen de leden ook elkaar vaak motiveren. De groepssfeer is één van de grootste sterktepunten van de +16’erswerking
dus je kan hier zeker en vast op inspelen!
Vanuit KSA wordt jaarlijks een animatorcursus ingericht door elke
provinciale werkkring. Na het volgen van een cursus en het doorlopen van een stage, ontvangen de +16’ers het attest ‘animator
in het jeugdwerk’. Gedurende deze cursus komen toekomstige
leid(st)ers met elkaar in contact en worden vriendschapsbanden ontwikkeld over de verschillende KSA-groepen heen. +16’ers
leren tijdens een animatorcursus dan ook erg veel van en door
+16’ers • Op weg naar leiding
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KSA Tielt

De vorming vind ik een heel belangrijk punt.
Leider zijn leidt tot bepaalde verantwoordelijkheden.
We willen de +16’ers dus verantwoordelijkheid geven
door een weekend te laten organiseren enz. We proberen
hen hierin echt wel zo veel mogelijk los te laten.

Uiteraard hoort een vorming alles behalve een schoolse overdracht van informatie te zijn. Het is dan ook de uitdaging om
creatief aan de slag te gaan met deze momenten. De meeste
thema’s lenen zich dan ook perfect tot integratie in een spelvorm of groepsdiscussie, maar ook een stellingenspel kan de vormingsmomenten iets luchtiger maken. Belangrijk is vooral om je
+16’ers ook zelf actief aan de slag te laten gaan. Dompel hen dus
niet onder in een eindeloze stroom van informatie, maar hou je
uitleg beknopt en laat hen al doende leren. Je kan hen bijvoorbeeld zelf een verhalend kader laten uitwerken of een aantal
spelletjes laten maken voor de jongste leeftijdsgroepen en deze
binnen de eigen groep uittesten.
elkaar. Binnen de cursus is er namelijk ruimte voor de uitwisseling van persoonlijke ervaringen omtrent een aantal relevante
thema’s zoals bv. de groepsstructuur, afspraken, spelletjes, het
verhalend kader enz. Daarnaast worden natuurlijk ook een aantal inhoudelijke fundamenten aangebracht zodat je +16’ers klaar
zijn om in de leidingspraktijk te stappen!

Meer informatie over onze animatorcursussen kan je vinden op www.ksa.be/vorming.

Het kan ook interessant zijn om het vormingsaanbod van je gemeente eens te raadplegen. Misschien biedt je gemeente wel
een aantal cursussen aan die interessant kunnen zijn voor je
+16’ers? Daarnaast bestaat er natuurlijk ook nog het losse vormingsaanbod dat door de verschillende provinciale werkkringen
wordt ingericht. Zij organiseren immers geregeld verschillende
vormingsmomenten die niet resulteren in een attest, maar niettemin heel nuttig kunnen zijn voor de opleiding van +16’ers.

Vormingsessies binnen de
eigen groep
Tijdens de animatorcursus komen heel wat interessante thema’s
aan bod, waardoor het moeilijk kan zijn om overlap te vermijden
als je ook zelf een aantal vormingen inricht. Toch kan het boeiend
zijn dit als +16-leiding te doen, aangezien je zo de kans krijgt om
je +16’ers wat extra basis mee te geven. Een aantal keren per
jaar komen de +16’ers samen om zich te verdiepen in een aantal
inhoudelijk thema’s. Hierdoor bieden deze vormingsmomenten
de mogelijkheid om een aantal thema’s concreet toe te passen
op de situatie binnen de eigen KSA-groep. Deze sessies kunnen
ingevuld worden als een extra activiteit voor de +16’ers, maar
kunnen ook de gebruikelijke activiteit vervangen of bijvoorbeeld
deel uitmaken van het +16-weekend.
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Geen inspiratie voor deze vormingssessies? Hier volgen een aantal voorbeelden van ‘sessies’ die interessant en vooral ook relevant kunnen zijn voor je +16’ers:
• Structuur van je eigen groep
- subsidies en financiële regeling per leeftijdsgroep
- interne structuur (groepsleiding, werkgroepen, oudergroepen enz.)
- afspraken binnen de eigen groep
- …
• Verwachtingen ten aanzien van leiding
- afspraken en tradities binnen de leidingsgroep
- wat is een ‘leid(st)er’
- jaarplanning van de werking
- …
• Leeftijdsgericht werken
- wat zijn de verschillende leeftijdsgroepen
- wat zijn de interesses van de verschillende leeftijdsgroepen
- hoe ziet een goede activiteit er uit voor leeftijdsgroep X of Y
- …
• Spel en activiteiten
- brainstormtechnieken voor het bedenken van een thema
- hoe ziet een goede activiteit eruit
- verschillende speltechnieken
- informatie over (online) speldatabanken
- …
• Verhalend kader en inkleding
- wat is een verhalend kader
- belang van inkleding
- het uitwerken van een verhalend kader
- …
• EHBO
- hoe moet je kleine wonden verzorgen
- wat te doen bij een ongeval
- ongevalsverklaring en verzekeringspapieren
- …

Evalueren
Waarom evalueren?
Evalueren: het klinkt misschien nogal schools, maar toch is ook
binnen het jeugdwerk een goede evaluatie van onschatbaar belang. Een evaluatie heeft immers eerst en vooral tot doel om positief gedrag aan te moedigen. Misschien tonen enkele +16’ers
dat zij zeer goed kunnen omgaan met de jongste leden? Of blijkt
de fuif die zij organiseerden een groot succes te zijn? Dan is het
belangrijk om op deze momenten je +16’ers op een positieve manier te evalueren en hen een schouderklopje te geven. Probeer
hiervoor voldoende aandacht te hebben, aangezien deze bevestiging erg positief kan werken. +16’ers krijgen hierdoor immers
niet alleen het gevoel dat ze gewaardeerd worden, maar ze zullen ook extra gemotiveerd worden om in de toekomst dergelijke
inspanningen te herhalen.
Uiteraard loopt niet alles binnen een groep van een leien dakje.
Soms wordt een evenement een complete flop of vertoont iemand binnen de +16’ersgroep onwenselijk gedrag. Via een evaluatiemoment kan je ook dergelijke zaken bespreekbaar maken
en corrigeren.

Voordelen van evalueren
• Je kan waardering tonen voor je +16’ers.
• Je kan +16’ers de kans geven om ervaringen binnen de
groep te delen en tot gezamenlijke inzichten te komen.
• Je +16’ers kunnen even stoom aflaten en hun mening
uiten.
• +16’ers voelen zich soms ook meer betrokken na een
evaluatie omdat zij het gevoel krijgen dat ze bepaalde
verantwoordelijkheden hebben.
•…

Overtuigd van de waarde van diepgaande evaluatiemomenten
tijdens het +16’ersjaar? Wel, als leid(st)er verkeer jij in de perfecte positie om ermee aan de slag te gaan!

Wat moet ik evalueren?
Het ligt voor de hand dat een aantal zaken binnen een +16’ersjaar best geëvalueerd kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld
aangeraden om na elk stagemoment een (kort) evaluatiegesprek
te houden met je +16’ers. Het evalueren van de +16-ers kan er
immers voor zorgen dat zij inzicht krijgen in hun werkpunten en
zo de skills van het leiderschap volledig onder de knie krijgen.
Daarnaast is het ook belangrijk de +16’ers te leren hoe zij zichzelf en anderen kunnen evalueren. Zij zullen in de komende jaren
in staat moeten zijn om te reflecteren op hun activiteiten, hun
leiderscapaciteiten enz. Dat betekent dat ook evalueren mét de
+16’ers best voldoende aandacht kan krijgen tijdens het +16’ersjaar. Aangezien beide vormen van evaluatie (evalueren van
+16’ers en evalueren met +16’ers) een verschillende aanpak vergen, worden deze beide beschreven in deze bundel.
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Evalueren van
+16’ers
Wanneer + 16’ers
evalueren?
Het is aangeraden om doorheen het jaar de +16’ers voldoende
feedback te geven op wat zij doen. Het +16’ersjaar is immers het
ultieme jaar om enigszins bij te sturen en te helpen in dit proces.
Eerst en vooral zijn er een aantal momenten waarop de +16’ers
zeker feedback zouden moeten ontvangen:
• tijdens de voorbereiding van een stagemoment
• na een stagemoment
• na een activiteit die werd georganiseerd voor de eigen groep
• tijdens en na het ondernemen van een project
• na eventuele vormingssessies binnen de groep.
Zoals je kan zien, duiken er doorheen het jaar dus automatisch
diverse evaluatiemomenten op. Als die goed georganiseerd zijn,
zullen de +16’ers ook effectief aan de slag gaan met de feedback
die zij ontvangen. Normaalgezien zal de nood aan feedback doorheen het jaar dan ook steeds minder worden, maar toch is het
belangrijk voldoende aandacht te blijven schenken aan evaluatie.

Daarnaast kan je best ook even nadenken over hoe je het gesprek
concreet wil organiseren. Wie zal er bij de evaluatie aanwezig
zijn? Waar zal het gesprek plaatsvinden? Het spreekt voor zich
dat die keuzes gemaakt moeten worden op basis van de doelstellingen van het evaluatiegesprek. Wil je bv. de samenwerking
binnen de groep evalueren dan zal een groepsgesprek eerder de
voorkeur genieten. Wil je daarentegen de leiderschapsvaardigheden van één specifieke +16’er evalueren dan is het misschien
aangeraden om voor een privégesprek te kiezen.
Het klinkt misschien vrij banaal om expliciet over deze zaken na
te denken, maar dit is alles behalve het geval. Een bevraging van
+16’ers toont immers dat hun ervaringen met evaluatie niet altijd
positief zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat sommige +16’ers zich helemaal niet goed voelen bij een evaluatie in de nabijheid van de
volledige groep. Anderen vinden een groepsgesprek daarentegen positief omdat er zo ook geleerd kan worden uit de feedback
aan anderen.
Op basis van de informatie die je aan je +16’ers wil meegeven,
kan je dus bewust kiezen voor een individueel gesprek of groepsgesprek. Vooral bij vrij negatieve evaluaties kan het positief zijn
om voor een individueel gesprek te kiezen. Toch kan het ook
boeiend zijn om alsnog een groepsgesprek te organiseren na afloop van de individuele evaluaties zodat de +16’ers zelf kunnen
bepalen welke ervaringen zij graag willen delen met hun medeleden en welke niet.

Tijdens de evaluatie
KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht

Het is heel belangrijk dat je niet boven hen staat,
maar zij bijna een gelijke zijn. Dat is ook de bedoeling
van dit jaar: dat ze als lid leiding worden.

Evalueren: de
verschillende stappen
Voor de evaluatie

Voor je aan een evaluatiegesprek begint met je +16’ers is het belangrijk om zelf even te brainstormen. Er moeten namelijk een
aantal keuzes gemaakt worden om tot een goed opgebouwd gesprek te komen. Eerst en vooral moet je nadenken wat je specifiek wil evalueren. Gaat het om de houding van je +16’ers? Wil je
nagaan hoe ze zich voelen binnen de groep? Evalueer je samen
met hen een bepaald proces? enz.
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Een evaluatiegesprek leiden is niet zo vanzelfsprekend als het
soms lijkt. Je wil uiteraard je bemerkingen met de +16’ers delen,
maar toch is het belangrijk dat jij niet de enige bent die het woord
heeft tijdens het evaluatiegesprek. Binnen een goed gesprek moet
iedereen namelijk aan het woord komen of zijn mening kunnen
uiten. Helaas heeft niet ieder het hart op de tong waardoor het
voor bepaalde +16’ers moeilijk kan zijn om zich uit te drukken
tijdens een groepsgesprek. Als leiding kan je hier waakzaam voor
zijn en eventueel een alternatief evaluatiesysteem koppelen aan
het groepsgesprek. Zo is er bijvoorbeeld het bekende kleurensysteem waarbij alle +16’ers aan de hand van een kleur hun (on)
genoegen duiden over de te evalueren onderwerpen. Geef hen
vervolgens ook de kans om een uitleg te formuleren bij de gekozen kleur zodat er een diepgaand groepsgesprek ontstaat. Dit systeem heeft echter als voordeel dat ook meer introverte personen
door de kleuren enigszins hun ideeën kunnen delen.

Na de evaluatie

Dankzij een evaluatie ben je in staat om de +16’ers te begeleiden
tot zij alle vaardigheden bezitten die noodzakelijk zijn om fantastische leid(st)ers te worden. Door een evaluatie kunnen zij aan de
slag gaan met de feedback die zij kregen en zichzelf steeds verbeteren. Dit kan uiteraard alleen wanneer de feedback telkens
vertaald wordt in concrete werkpunten en plannen. Het is dus
jouw taak als leid(st)er om ervoor te zorgen dat +16’ers concreet

weten wat zij in de toekomst kunnen verbeteren. Bij de evaluatie
van een evenement of project, kan je bijvoorbeeld de negatieve
punten omzetten in een toekomstplan. Centraal staat dus de
vraag: hoe gaan we dit in het vervolg aanpakken?
Als het daarentegen gaat om de evaluatie van een stage, zal je
op het einde van de evaluatie een aantal werkpunten moeten
formuleren. Wat kan de +16’er concreet doen om zichzelf te verbeteren? Waar moet de +16’er specifiek op letten?
Zorg er ook voor dat je bij afloop van de evaluatie nagaat of de
+16’ers jouw feedback goed begrepen hebben. Je moet er als
leid(st)er dus zeker van zijn dat zij zich niet beledigd of afgekraakt
voelen, maar gemotiveerd zijn om met hun werkpunten aan de
slag te gaan. Uiteraard kan het soms moeilijk zijn om dit te bekomen, vandaar worden hier een aantal ‘ingrediënten’ beschreven
voor een geslaagd evaluatiegesprek.

De ingrediënten van een
geslaagd evaluatiegesprek
Hoewel de titel ‘evalueren van +16’ers’ misschien een fout beeld
oproept, is het zeker en vast niet de bedoeling om de persoonlijkheid van je +16’ers te evalueren. Het is dus cruciaal je steeds
te concentreren op specifieke situaties en gedragingen en die als
uitgangspunt voor de evaluatie te nemen. Toch zijn er daarnaast
nog een aantal andere dingen die je in je achterhoofd kan houden om een goed evaluatiegesprek te bekomen:

Beperkte kring

Voor de meeste evaluatiegesprekken is het best om te kiezen
voor een individueel gesprek of een beperkte kring. Uiteraard
is dat niet altijd noodzakelijk (bv. evalueren van de organisatie
van een fuif), maar heel wat onderwerpen zijn gevoeliger dan ze
soms lijken. Probeer je dus steeds in te beelden hoe de verschillende personen zich kunnen voelen bij je feedback en bepaal op
basis daarvan wie al dan niet betrokken wordt.

Eigen inbreng

Zorg ervoor dat je +16’ers ook zelf hun mening kunnen formuleren. Wat vond de +16’er zelf van de activiteit of stage? Wat is zijn/
haar visie op de organisatie van het project?

Specifieke feedback

Geef specifieke feedback aan de +16’er. Dat kan je doen door je
bemerkingen met concrete voorbeelden te staven. Doe dat niet
alleen voor negatieve punten, maar zeker ook voor positieve opmerkingen. Op die manier kan de +16’er de feedback beter plaatsen en is de kans groter dat hij/zij zich erin herkent.

Tijdig

Geef de feedback steeds naar aanleiding van een concreet voorval of een specifieke situatie. Wanneer de +16’er dus een activiteit heeft georganiseerd, geef hem dan na afloop ervan meteen
feedback. Door de evaluatie een week uit te stellen, vergroot de
kans dat je geen specifieke voorbeelden meer kan geven en de
+16’er de feedback minder goed zal kunnen plaatsen.

Effect van feedback

Zoals al aangehaald werd, is het heel belangrijk dat een +16’er
zich kan vinden in de feedback die hij ontving. Je moet dus als
leid(st)er oog hebben voor de effecten van je feedback. Eerst en
vooral kan je negatieve gevoelens vermijden door alles te formuleren vanuit de ‘ik-boodschap’. Zeg dus niet ‘je toont soms weinig
engagement’ maar wel ‘ik vind dat je soms weinig engagement
toont’. Op deze manier wordt het duidelijk dat het jouw perceptie is van de situatie en dat deze perceptie kan verschillen van
persoon tot persoon.
Het effect van je feedback kan je ook nagaan door aandacht te
hebben voor de lichaamstaal van de +16’er. Soms zal een +16’er
immers zeggen dat hij jouw bemerkingen terecht vindt, maar zal
hij toch een negatief gevoel overhouden aan het gesprek. Als je
merkt dat een +16’er zich niet volledig comfortabel voelt bij de
feedback, vraag dan nadrukkelijk om zijn gevoelens te uiten. Op
die manier kan je er zeker van zijn dat hij/zij jouw boodschap
goed begrijpt.
Als je deze richtlijnen in je achterhoofd houdt tijdens een evaluatiegesprek, vergroot de kans dat de +16’ers jouw bemerkingen
als waardevol zullen beschouwen. Als leid(st)er kan je dan op
beide oren slapen, want jouw +16’ers worden dan zeker en vast
de BESTE leiding ooit.
+16’ers • Op weg naar leiding
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Evalueren met
+16’ers

Let er tijdens de evaluatie op dat de +16’ers niet uitsluitend focussen op negatieve punten. Het is cruciaal dat zij ook leren om
‘positief te evalueren’. Zo wordt er namelijk voor gezorgd dat alle
+16’ers zich gewaardeerd voelen voor de inspanningen die zij leveren.

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht

Dat een goede evaluatie een aantal vaardigheden veronderstelt,
is intussen wellicht duidelijk. Jij hebt ze waarschijnlijk doorheen
je leidingscarrière onbewust verworven, maar dat wil natuurlijk
niet zeggen dat ook jouw +16’ers uitblinken in hun evaluatiekunsten. Het is nochtans heel belangrijk dat zij de kneepjes van een
goede evaluatie onder de knie krijgen, zodat zij de komende jaren zichzelf en hun werking in vraag kunnen stellen. Het is dus de
bedoeling dat jij de +16’ers ondersteunt totdat zij perfect in staat
zijn om zelf een evaluatie te leiden.
Zorg ervoor dat de +16’ers inzicht krijgen in het moment waarop
een evaluatie moet plaatsvinden. Uiteraard moet niet elk evaluatiemoment formeel gepland worden en kan een evaluatie even
goed spontaan ontstaan. Toch zullen +16’ers vaak de neiging hebben om enkel een evaluatie te plannen na afloop van een bepaalde activiteit of project. Het kan echter zinvol zijn ook voorafgaand
aan of tijdens het proces te evalueren. Je kan hen helpen dit inzicht te verwerven door zelf evaluatiemomenten voor te stellen
en hen een aantal kritische vragen te geven waarover zij kunnen
nadenken.

Inspiratie – evaluatie activiteit
• Wat waren de sterkte- en zwaktepunten van de afgelopen activiteit? Hoe gaan we met deze zaken aan de
slag?
• Hoe lopen de voorbereidingen? Waar moet er bijgestuurd worden?
• Was onze activiteit geslaagd? Wat zijn eventuele punten ter verbetering? Wat waren de sterke punten?

Wij waren vroeger geen KSA van complimenten.
Ik denk dat dit al deels veranderd is, maar het kan
zeker nog meer. Positieve evaluatie en schouderklopjes
zijn wel belangrijk en ik denk dat we daar meer
aandacht voor zouden moeten hebben.

Het is uiteraard niet voldoende om uitsluitend initiatieven te evalueren. Je kan +16’ers daarom aanmoedigen om ook zichzelf en
hun groepsdynamiek in vraag te stellen. Ook hier kan het nodig
zijn een handje te helpen.

Inspiratie – evaluatie groepsdynamiek
• Wat vind ik van mijn rol binnen de groep?
• Wat vind ik van mijn inbreng binnen de groep?
• Heeft iedereen binnen onze groep een stem?
• Hoe worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld? Moeten we de taken niet herverdelen?
• Hoe zijn de machtsverhoudingen binnen de groep?
Wie neemt het voortouw?

Tracht de begeleiding doorheen het jaar enigszins af te bouwen.
Laat de +16’ers zelf steeds meer het evaluatiegesprek in handen
nemen, maar wijs hen er wel op als ze belangrijke zaken vergeten. Dit kan bijvoorbeeld ook door hen aan te moedigen om hun
evaluatiegesprek achteraf eens onder de loep te nemen.

Inspiratie – resultaat evaluatie
• Hebben we alle belangrijke aspecten geëvalueerd?
• Hebben we onze evaluatie vertaald in specifieke werkpunten waarmee we de volgende keer aan de slag kunnen?
• Zijn we gekomen tot een consensus die iedereen kan
accepteren of waar iedereen zich in kan vinden?
• Hebben we iedereen de kans gegeven om zijn mening
te uiten, zonder hen daartoe te verplichten?
• Hebben we ons beperkt tot het evalueren van de houding en gedragingen van de anderen? Hebben we geen
mensen persoonlijk bekritiseerd?

Normaal zullen je +16’ers tegen het einde van het jaar perfect
in staat zijn om op een opbouwende manier feedback te geven,
zichzelf te evalueren, aandacht te hebben voor de positieve punten enz. Kortom: ze zullen in staat zijn zichzelf steeds opnieuw te
verbeteren!
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De overgang
van lid naar
leiding

Het eerste jaar
als leiding:
informeren
van de ouders
Uiteraard verandert je rol binnen je KSA-groep sterk wanneer je
effectief leiding wordt. Je krijgt binnen de groep meer verantwoordelijkheden en moet beantwoorden aan vele verwachtingen. Dit houdt een grote verandering in voor de nieuwe leiding,
aangezien zij vaak nog niet volledig weten wat allemaal van hen
verwacht wordt. Uiteraard zijn zij hier al grotendeels op voorbereid tijdens het +16-jaar, maar toch zal het leiderschap steeds
een grote aanpassing blijven.

De overgang van lid naar leiding houdt natuurlijk ook in dat
nieuwe leid(st)ers terechtkomen in een bestaande leidingsgroep.
Vaak zijn al heel wat hechte vriendschappen gesmeed binnen
deze groep, waardoor het soms moeilijk kan zijn om zich te integreren. Het kan dan ook positief zijn om het ijs al wat te breken
tijdens het +16’ersjaar. Je kan de +16’ers al laten kennismaken
met de bestaande leidingsgroep door het organiseren van een
gezamenlijk activiteit zoals een dropping of nachtspel. Maar uiteraard hoeven er geen specifieke activiteiten georganiseerd te
worden om de band tussen +16’ers en de huidige leidingsgroep
te versterken. Zo kunnen ze ook uitgenodigd worden om tijdens
hun vrije tijd langs te komen in het leidingslokaal of kunnen ze
betrokken worden bij de informele babbel na afloop van een activiteit.

Ook voor de ouders van de kersverse leiding is de verandering
zeer groot. Hun kind zal plots een veel groter deel van zijn/haar
vrije tijd spenderen aan KSA, wat ertoe zal leiden dat hij/zij zijn/
haar tijdsbesteding anders zal moeten indelen. Uiteraard roept
dit opnieuw vele vragen op bij ouders. Zal mijn kind de combinatie met hogere studies wel kunnen maken? Welke verplichtingen heb je als leid(st)er? enz. Omwille van deze redenen is het
aangeraden om opnieuw langs te gaan bij de ouders om deze
veranderingen enigszins te duiden en te luisteren naar eventuele
bezorgdheden. De informatie onder het onderdeel ‘informeren
van ouders’ vooraan in deze bundel blijft dus ook van toepassing
voor nieuwe leid(st)ers.

KSA Sint-Trudo Assebroek

We proberen hen ook al te betrekken bij het
leidingsgebeuren. Na de pannenkoekenactie is
het de traditie dat we ieder jaar samen gaan eten
en dan laten wij de +16’ers ook meegaan,
zodat ze zich echt al leiding beginnen voelen.

Het betrekken van de +16’ers is dus heel positief op vlak van
groepsbinding. Zeker wanneer er veel +16’ers beslissen om leiding te worden, kan de groepsvorming een uitdaging zijn. Daarnaast is het betrekken van de +16’ers ook vanuit een ander
oogpunt heel belangrijk. Aangezien er doorheen het jaar steeds
meer inzet van hen verwacht wordt, is het ook logisch dat ook
de ontspannende momenten toenemen. Zij moeten dus de kans
krijgen om binnen hun KSA-groep beloond te worden voor hun
inspanningen.
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De begeleiding
van nieuwe
leiding

Daarnaast is natuurlijk ook de groepsleiding een belangrijk aanspreekpunt binnen de groep. Aan de nieuwe leid(st)ers kan dan
ook best duidelijk gemaakt worden dat zij steeds met vragen en
problemen bij deze persoon terecht kunnen. Om dit aan te moedigen kan er ook altijd gewerkt worden met een functioneringsgesprek halverwege het jaar. Tijdens dit gesprek kunnen zowel
nieuwe als ervaren leiding eventuele problemen of moeilijkheden bespreken met de groepsleid(st)er(s).

Een peter of meter:
Systemen ter ondersteuning wat is dat?
van nieuwe leid(st)ers
In het begin zullen nieuwe leid(st)ers vaak nog een beetje hun
weg moeten zoeken, waardoor zij nu en dan een portie goede
raad kunnen gebruiken. Daarom kan je binnen je groep best een
goed systeem voorzien voor de begeleiding van deze nieuwe
leid(st)ers. Die begeleiding kan op verschillende manieren ingevuld worden, maar een combinatie van deze systemen leidt uiteraard tot de beste resultaten!
Eerst en vooral vormt de medeleiding binnen de leeftijdsgroep
van de nieuwe leid(st)er een belangrijk steunpunt. Best kan je
ervoor zorgen dat nieuwe leid(st)ers steeds samen in de groep
staan met meer ervaren leiding, zodat deze de ondersteuning
kunnen opnemen. Ondersteuning klinkt misschien een groot
woord, maar vaak gebeurt dit ook spontaan doordat de ervaren
leiding wat meer het voortouw neemt of hen tussendoor iets
uitlegt over de werking van de groep. Toch is het belangrijk de
ervaren leiding te wijzen op de belangrijke functie die zij hebben
ten aanzien van de nieuwe leid(st)ers. Zo gaan zij meer bewust
om met deze ondersteuning en zal dit tot meer gewenste resultaten leiden.

Het derde en laatste systeem ter ondersteuning van nieuwe leiding is het peter- en meterschap. Een peter- of metersysteem
houdt in dat een ervaren leid(st)er gekozen wordt om de begeleiding van een nieuwe leid(st)er op zich te nemen gedurende
het eerste jaar. De bedoeling is dat deze peter of meter een belangrijke vertrouwenspersoon wordt voor de kersverse leid(st)
er. Op deze manier kan hij/zij de nieuwe leid(st)er bijstaan als er
problemen of moeilijkheden zijn, maar ook advies geven, ondersteunen enz. De peter of meter wordt zo de schakel tussen de
nieuwe leid(st)er en de groepsleiding of de leidingsgroep, waardoor eventuele problemen makkelijker bespreekbaar worden en
drempels worden weggewerkt.
Bij de keuze voor een peter- en metersysteem zijn er verschillende systemen mogelijk. Eerst en vooral kan ervoor gekozen
worden om willekeurig een peter of meter toe te wijzen aan de
nieuwe leid(st)ers. Die persoon is iemand die de nieuwe leid(st)
er nog niet echt kent en nog geen band mee heeft. Dit systeem
heeft tot voordeel dat nieuwe en oudere leiding verplicht worden om contact met elkaar te zoeken en zo elkaar sneller kunnen leren kennen. Dit systeem blijkt echter als nadeel te hebben
dat het soms moeilijk is voor de peters en meters om de nieuwe
leid(st)er snel te leren kennen, waardoor ze hun vertrouwensfunctie vaak niet echt kunnen opnemen.

Cursist animatorcursus KITS

Eigenlijk vormt de ervaren leiding wel de steunpilaar
tijdens het eerste jaar. Zij vragen vaak eens
hoe het gegaan is …

KSA Mater

Ik vind het best dat jou een peter of meter wordt
toegewezen. Anders neem je iemand die je al een beetje
kent. Ik denk dat het juist beter is dat je de uitersten
bij elkaar zet. Mensen die je anders niet zo goed zou
leren kennen … Op die manier kom je wel samen.

Een tweede mogelijkheid is om elke nieuwe leid(st)er een peter
of meter te laten kiezen op basis van bestaande vriendschappen
of een band die zij al hebben. Dat kan ertoe leiden dat de nieuwe
leid(st)er die persoon sneller in vertrouwen zal nemen en de peter of meter zijn functie beter zal kunnen uitvoeren. Toch brengt
ook dit systeem een nadeel met zich mee. Doordat er al een
vriendschapsband bestaat, zal de nieuwe leid(st)er deze persoon
logischerwijs ook zonder peter- en metersysteem in vertrouwen
nemen. Het risico bestaat dus dat het peter- en metersysteem
zijn functie verliest.
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Nieuwe leiding
als een nieuw
potentieel
De valkuilen van het
peter- en meterschap

Ondanks een goede voorbereiding zal de overgang naar het leiderschap toch nog steeds een grote verandering betekenen voor
de kersverse leid(st)ers. Om hen de kans te geven zo snel mogelijk te wennen aan de gang van zaken binnen je leidingsgroep, zijn
realistische verwachtingen en een open communicatie cruciaal.
Dit moet er immers voor zorgen dat nieuwe leid(st)ers een concreet beeld hebben van wat van hen wordt verwacht en de groep
een idee heeft van wat de nieuwelingen voor de werking kunnen
betekenen.

Het is wel al duidelijk dat het invoeren van een peter- of metersysteem een aantal voordelen kan hebben voor de begeleiding
van nieuwe leid(st)ers. Toch is het belangrijk te beseffen dat dit
systeem niet altijd succesvol is en in de praktijk vaak weinig effect
blijkt te hebben. Volgende tips kunnen helpen om tot een effectief peter- en metersysteem te komen:
 Zorg ervoor dat het duidelijk is wat de taak is van een peter of
meter. Het is belangrijk dat een peter of meter heel concreet
weet wat van hem verwacht wordt, aangezien die taak anders vaak naar de achtergrond verdwijnt of vergeten wordt.
 Moedig het peter- en meterschap bij de aanvang van het
nieuwe jaar aan door bijvoorbeeld de peters en meters een
aantal keer met hun kersverse petekind te laten samenwerken.
 Zorg dat je realistische verwachtingen hebt van dit peter- en
metersysteem. Die formule is geen gouden recept tot succes.
In elk geval kan je wel uitgaan van de gedachte: baat het niet,
dan schaadt het niet!
 Denk bewust na over de keuze voor een bepaald soort peteren metersysteem. Weeg aan de hand van de voor- en nadelen
af welke optie binnen jullie groep de voorkeur geniet.
Omwille van deze aandachtspunten is het belangrijk vóór de invoer goed na te denken over de doelstellingen en uitvoering van
het peter- en metersysteem. Vaak hangt de effectiviteit van het
peter- en meterschap bovendien sterk af van de ingesteldheid
van de betrokken personen. Bepaalde peters en meters zullen
immers veel meer inspanningen doen en om hun petekind te begeleiden.
Ook al is het peter- en metersysteem niet binnen elke groep effectief, vast staat dat dit systeem heel wat fijne momenten met
zich mee kan brengen. Misschien schrijft je petekind wel een leuke nieuwjaarsbrief voor je? Of eventueel kan jij een leuk nieuwjaarscadeautje voorzien?

Stem verwachtingen op
elkaar af
KSA Mater

Ik was eerst niet van plan om leiding te worden.
De vergaderingen schrikten me af omdat ik daar niet
aan kan deelnemen door mijn ballet. Maar als
het kamp naderde vroeg ik me steeds vaker af
‘is dit nu mijn laatste kamp ooit?’. Mijn leiding
heeft me dan gerustgesteld dat het geen probleem is
als ik de groepsraad zou missen. Daardoor heb ik
toch de knoop doorgehakt om leiding te worden.

Probeer een beeld te krijgen van de tijd die nieuwe leid(st)ers
kunnen investeren in je KSA-groep. Op deze manier creëer je realistische verwachtingen over de persoon in kwestie. Het is dan
ook belangrijk je hier als groep op af te stemmen. Wanneer je een
grote groep nieuwkomers hebt met meerdere hobby’s, zullen
zij misschien niet hetzelfde engagement kunnen tonen als hun
voorgangers. Overweeg dus de mogelijkheden en de draagkracht
van je groep en maak op basis daarvan realistische plannen.
+16’ers • Op weg naar leiding
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Op naar het
volgende
werkjaar!
Als je rekening hield met alle onderwerpen die in deze bundel
beschreven werden, dan was het +16’ersjaar zeker en vast een
schot in de roos! Het is dan ook essentieel om deze zaken ook de
komende jaren in het achterhoofd te houden. Op deze manier
kan je de +16’erswerking binnen je groep telkens verbeteren en
zullen de nieuwe leid(st)ers zonder problemen je leidingsgroep
vervoegen. Enthousiaste leid(st)ers vormen dan ook de sleutel
tot een succesvolle jeugdbeweging!

Vaak lijkt het alsof er weinig kan veranderd worden aan de planning van een werkjaar, want de traditie gebiedt dat er al jaren
wordt deelgenomen aan het plaatselijke kermisweekend, de 1111-11 actie enz. Tracht bij elke activiteit echter af te vragen wat
de waarde is voor jouw KSA-groep en welke inspanning die vraagt
van je leidingsgroep. Zorgt de activiteit voor extra financiële middelen? Draagt het bij tot het positieve imago van je groep? Hoeveel vrije tijd neemt het evenement in beslag?
Op basis van deze vragen kan je een afweging maken van de relevantie van de verschillende activiteiten binnen je jaarplanning.
Als de draagkracht van je groep groot genoeg is, kunnen jullie
altijd een aantal nieuwe activiteiten organiseren. Als je nieuwe
leiding aangeeft slechts een beperkt engagement te kunnen opnemen, is het beter te focussen op de activiteiten met de leden.

Zorg voor aangepaste taken
Uiteraard zijn er op elk evenement een aantal taken die aangenamer zijn dan andere. Het is echter vooral belangrijk dat een
taak aangepast is aan de persoon die hem moet uitvoeren. Zorg
ervoor dat het voor nieuwe leiding steeds duidelijk is wat van hen
verwacht wordt en de taak aangepast is aan hun niveau. Voelt
iemand in de groep zich onzeker als hij snel berekeningen moet
maken? Geef hem dan niet de taak om de kassa te verzorgen op
het eetfestijn.
Natuurlijk werken uitdagende taken extra motiverend, maar een
te complexe taak zal een gevoel van onkunde teweegbrengen.
Vooral bij nieuwe leiding is het dus positief om te werken met
concrete en duidelijke opdrachten. Verwacht niet te snel dat zij
zelf zullen weten wat van hen verwacht wordt en zorg voor voldoende ondersteuning. Als zij een taak tot een goed einde konden brengen, zullen zij tevreden zijn van zichzelf en gemotiveerd
zijn om zich ook de volgende keer opnieuw in te zetten.
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Bijlagen

Brochure +16’ers voor ouders
Wat kan je allemaal in je brochure zetten?
Wat is een +16’er?
Jongeren die 16 jaar zijn geworden, kunnen binnen KSA bij de
+16’ers terecht. Normaal gezien wordt men dus lid van deze
groep in het vijfde middelbaar. Uiteraard wordt ook tijdens het
+16’ersjaar opnieuw veel plezier gemaakt, maar toch verschilt
dat jaar enigszins van de voorbije carrière binnen KSA. Hoewel
+16’ers nog volwaardig lid zijn, worden ze namelijk al wat voorbereid op het leiderschap binnen de jeugdbeweging. Ze starten
pas op de leeftijd van 17 jaar als leiding, waardoor er nog één volledig jaar rest om hen klaar te stomen tot fantastische en enthousiaste leid(st)ers. Kortom: tijdens het +16’ersjaar kunnen leden
proeven van alles wat KSA te bieden heeft. Niet alleen worden
onbekende talenten ontdekt, ook de gebruikelijke dosis plezier
en ontspanning is verzekerd!
Waarom een + 16 jaar?
De keuze voor het inlassen van een +16’ersjaar werd uiteraard
niet zomaar gemaakt. Die aparte leeftijdsgroep is opgericht omdat het een aantal voordelen heeft, zowel voor jouw kind als voor
de jeugdbeweging zelf.
Leid(st)er zijn, is dat wel iets voor mij?
Tijdens het +16’ersjaar kan jouw kind testen of het leiderschap
hem/haar wel degelijk aanspreekt. Op die manier kan een gefundeerde keuze gemaakt worden. Jouw kind krijgt zo ook al een
beeld van de extra taken, verantwoordelijkheden enz. die gepaard gaan met het leiderschap binnen KSA.
Een veilig oefenterrein
Binnen het +16’ersjaar krijgt jouw kind geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid. Jouw kind krijgt zo meer vertrouwen in zijn
eigen capaciteiten, zonder dat er direct een te grote verantwoordelijkheid wordt toegekend.
Groeien en verbeteren
Uiteraard wordt er voor +16’ers ook een aanbod aan allerlei
vormingen voorzien. Zo kan je kind deelnemen aan één van de
animatorcursussen die vanuit KSA worden voorzien. Maar ook tijdens de alledaagse activiteiten zal er aandacht worden besteed
aan vorming. Op deze manier krijgt hij/zij een idee van zijn kwaliteiten en werkpunten, waardoor de leiderskwaliteiten zich kunnen ontwikkelen.

Waarom leiding worden?
Niet alle ouders staan te springen van enthousiasme wanneer
hun kind naar huis komt met de boodschap ‘ik wil leiding worden!’. En dit is ook goed te begrijpen vanuit de verscheidene
bezorgdheden die ouders hebben. De grootste twijfels hebben
dan ook vaak te maken met de tijdsbesteding die gepaard gaat
met het leiderschap binnen KSA. Zal mijn kind wel nog voldoende
tijd hebben voor zijn/haar studies? Zal de jeugdbeweging wel te
combineren vallen met andere (familiale) verplichtingen? Het
zou niet correct zijn te stellen dat het leiderschap in een jeugdbeweging slechts een beperkte vorm van vrijetijdsbesteding is.
Leiding zijn gaat namelijk gepaard met een uitgebreid takenpakket en omvat meer dan het geven van activiteiten aan de leden.
Dit klinkt allemaal vrij zwaar, maar de ervaring leert dat deze
tijdsbesteding perfect kan gecombineerd worden met andere
verplichtingen. Een van de kwaliteiten die namelijk vereist zijn
binnen goed leiderschap is ‘planning’. Door leiding te worden
binnen KSA zal jouw kind leren op langere termijn te denken om
de combinatie tussen studies en leiderschap mogelijk te maken.
Daarnaast houdt leiderschap ook samenwerking in. Jouw kind zal
deel worden van een volledig team van vrijwilligers die samenwerken om een gezonde jeugdbeweging op poten te houden.
Dat leidt ertoe dat een jeugdbeweging het ideale ‘oefenterrein’
wordt voor een heleboel vaardigheden. Binnen een groep moet
men constructief kunnen samenwerken, op een efficiënte manier communiceren, discussies oplossen enz. Het spreekt voor
zich dat die vaardigheden niet enkel binnen een jeugdbeweging
ontwikkeld kunnen worden, maar toch vormt dergelijk vrijwilligerswerk een zeer goede basis.
KSA is dus meer dan lachen en plezier maken. KSA staat ook gelijk aan engagement, inspanningen leveren en zich inzetten voor
anderen. Als je nog steeds twijfels of vragen zou hebben rond
het +16’ers-jaar, aarzel dan niet om de (groep)leiding van de KSAgroep van jouw kind te contacteren. Zij zullen ongetwijfeld bereid
zijn om te luisteren naar eventuele bezorgdheden.

Leiding worden is maar een kleine stap meer
Door de goede voorbereiding zal de overstap naar de leidersgroep voor jouw kind slechts een kleine stap zijn. Hij/zij heeft
al kennisgemaakt met de verschillende aspecten van het leid(st)
er zijn en heeft al vaak contact gehad met de volledige leidingsgroep.
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Brochure leiding voor ouders
Wat kan je allemaal in je brochure zetten?
Leiding worden: wat houdt dat in?
Leiding worden binnen een jeugdbeweging houdt een grote verandering in. Plotseling neemt KSA immers een groter deel van
de vrije tijd in beslag. Het engagement blijft niet langer beperkt
tot de aanwezigheid bij de wekelijkse activiteiten, maar reikt nu
heel wat verder. Je hebt de verantwoordelijkheid om kinderen te
entertainen en begeleiden, maar vaak komt er nog heel wat extra
bij kijken. Als deel van de leidingsgroep wordt ook verwacht dat
je aanwezig bent bij groepsraden, helpt aan de organisatie van
initiatieven, meegaat op planningsweekend ... Maar leiderschap
houdt niet alleen verplichtingen in! Leid(st)er zijn betekent ook
dat je terecht komt in een zeer hechte en leuke vriendengroep. Je
kan plezier maken, ontspannen, lachen en je beleeft onvergetelijke momenten samen. Naast alle verantwoordelijkheden heb je
als leid(st)er dus ook heel wat voordelen en heb je meer vrijheid
dan je ooit als lid gehad hebt.

Ten slotte houdt leiderschap ook samenwerking in. Binnen een
groep moet je constructief kunnen samenwerken, op een efficiënte manier communiceren, discussies oplossen enz. Het spreekt
voor zich dat deze vaardigheden niet enkel binnen een jeugdbeweging ontwikkeld kunnen worden, maar toch vormt vrijwilligerswerk er een zeer goede basis voor.
KSA is dus meer dan lachen en plezier maken. KSA staat ook gelijk aan engagement, inspanningen leveren en zich inzetten voor
anderen. Als je nog steeds twijfels of vragen zou hebben, aarzel
dan niet om de (groep)leiding van de KSA-groep van je kind te
contacteren. Zij zullen ongetwijfeld bereid zijn om te luisteren
naar eventuele bezorgdheden.

Waarom leiding worden?
Misschien sta je als ouder niet te springen van enthousiasme
omdat jouw kind leiding wil worden. En dit is goed te begrijpen
vanuit de bezorgdheden die leven bij vele ouders. De grootste
bezorgdheden hebben dan ook vaak te maken met de tijdsbesteding die gepaard gaat met het leiderschap binnen een KSA-groep.
Zal mijn kind wel nog voldoende tijd hebben om te studeren?
Zal KSA wel te combineren zijn met andere (familiale) verplichtingen?
Leiding zijn gaat gepaard met een takenpakket dat veel ruimer
is dan de activiteiten voor leden. Er komt dus heel wat meer bij
kijken, maar de ervaring leert dat deze tijdsbesteding perfect
kan gecombineerd worden met andere verplichtingen. Een van
de kwaliteiten die namelijk vereist is binnen goed leiderschap is
‘planning’. Door leiding te worden binnen KSA zal jouw kind leren
te denken op langere termijn om de combinatie tussen studies
en leiderschap mogelijk te maken.
Verder is het belangrijk als ouder stil te staan bij de vormende
waarde die een jeugdbeweging heeft voor je kind. Actief zijn
binnen KSA betekent namelijk meer dan enkel plezier maken
en avonturen beleven. Uiteraard vormt plezier het belangrijkste ingrediënt binnen jeugdbewegingen, maar tijdens die leuke
momenten wordt ook heel wat geleerd. Zo werd bijvoorbeeld
aangetoond dat leden van vrijwillige verenigingen meer tevreden zijn met zichzelf en een positiever toekomstbeeld hebben.
Verder hebben zij ook meer maatschappelijk vertrouwen en een
sterker gevoel van veiligheid. Uiteraard zijn al deze competenties
ook nuttig voor het verdere leven.
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Handleiding voor het gebruik
van het evaluatieformulier
Aan deze bundel werd een evaluatieformulier toegevoegd dat
gebruikt kan worden voor de evaluatie van de stages die tijdens
het +16-jaar plaatsvinden. Uiteraard kan ook zonder dit formulier
een goede evaluatie gedaan worden, maar toch kan het een handig hulpmiddel vormen.
Binnen het formulier wordt niet gewerkt met een typisch cijfersysteem, waar je bv. een cijfer tussen 0 en 10 kan geven. Het kan
immers moeilijk zijn om een getal toe te wijzen, maar ook de persoon die geëvalueerd wordt heeft weinig aan een cijfer. Hij/zij
weet namelijk niet waarom hij/zij dit cijfer kreeg, wat er wel en
niet goed was enz.
Om dit te vermijden werkt dit evaluatieformulier met scores die
gekoppeld worden aan een beschrijving. Per score wordt het gedrag beschreven dat overeenkomt met deze score. Wanneer een
+16’er bijvoorbeeld zeer goed omgaat met de ouders, zal zijn gedrag het meest overeenkomen met de score 3 (hoogste score).
Wanneer een +16’er absoluut nog aan dit aspect moet werken,
zal zijn gedrag overeenkomen met de beschrijving van de score 1.
Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat deze beoordelingsschaal uiteraard niet 100% sluitend is. Vaak zal je een gedrag
moeten evalueren dat niet past binnen één van de beschrijvingen
en zal het dus moeilijk zijn om een score te geven. In die situatie
kan je best zelf eens nadenken welke beschrijving het gedrag van
de +16’er best benadert. Je kan ook altijd het evaluatieformulier
aanvullen als je vindt dat er in de beschrijving iets ontbreekt.

Daarnaast zal je misschien soms het gevoel hebben dat het gedrag van de +16’er zich bevindt tussen twee beschrijvingen. Hij/
zij is bijvoorbeeld nog niet perfect in de omgang met de kinderen,
maar zijn/haar gedrag komt wel in de buurt van deze perfectie.
Om dit probleem op te lossen, kan je de scores 1.5 en 2.5 geven.
Bij deze scores hoort geen beschrijving, waardoor ze gebruikt
kunnen worden voor alle twijfelgevallen. Zorg er dan wel zeker
voor dat je ook weet waarom je precies deze score hebt gegeven,
zodat je de leid(st)er ‘in opleiding’ goede feedback kan geven en
je jouw score kan verduidelijken.
Het grote voordeel van dit evaluatieformulier is dat het ook erg
goed gebruikt kan worden tijdens de feedback aan de +16’er.
‘Feedback’ houdt uiteraard niet in dat je het evaluatieformulier
gewoon aan de +16’er overhandigt. De verschillende schalen en
beschrijvingen kunnen wel helpen om het gesprek vorm te geven
en je feedback te formuleren. Zo kan je bijvoorbeeld uitleggen
aan de hand van de beschrijving wat er goed/niet goed was en
waarom je dus een bepaalde score hebt gegeven. Op die manier
wordt de feedback voor de +16’er veel duidelijker en zal hij/zij de
feedback makkelijker erkennen.
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Evaluatieformulier activiteit
Categorie

Score 1

Score 2

Score 3

Voorbereiding
van activiteit

De voorbereiding van de activiteit
was onvoldoende. Dit leidde ertoe
dat de activiteit niet goed verliep.

Er was duidelijk gewerkt aan
de voorbereiding van het spel.
Toch waren hier en daar nog een
aantal punten die beter uitgewerkt
zouden moeten worden om de
activiteit compleet te volmaken.

De activiteit was zorgvuldig voorbereid. Alle nodige voorbereidingen waren getroffen om het spel te
laten slagen. Dat leidde ertoe dat
de leden enthousiast waren over
de activiteit.

Aangepast
aan leeftijd

De spelletjes waren niet goed
aangepast aan de leeftijd van de
leden. Bijna alle spelletjes waren te
makkelijk of te moeilijk, waardoor
de uitdaging voor de leden deels
verdween.

Het grootste deel van de spelletjes
waren op het niveau van de leden.
Een klein aantal spelletjes bleek
iets moeilijker/makkelijker te zijn
dan gedacht, waardoor deze vrij
moeilijk te begrijpen of net niet
uitdagend genoeg waren.

Alle voorbereidde spelletjes waren
volledig op het niveau van de
leden. Dat leidde ertoe dat de activiteit uitdagend en boeiend was
voor de leden.

Inkleding van
spel

Er was weinig tot geen aandacht
besteed aan de inkleding van het
spel. De spelletjes werden gewoon
één voor een gespeeld en er was
geen omkadering.

Er waren pogingen gedaan om de
activiteit in te kleden, maar die
waren niet voldoende uitgewerkt.
Zo was de leiding bv. wel verkleed,
maar leek het alsof zij hier niet
veel tijd voor hadden uitgetrokken.
En/of er was bv. een omkadering
bedacht, maar die was weinig
uitgewerkt.

Er was veel aandacht besteed
aan de inkleding van het spel. Dat
leidde ertoe dat de activiteit goed
ingekleed was en de fantasie en/of
het enthousiasme van de kinderen
werd(en) geprikkeld.

Opbouw
spanning

Er was geen spanningsopbouw
aanwezig doorheen de activiteit.
De verschillende spelletjes volgden
elkaar op, maar werkten niet toe
naar een afsluitmoment of algemeen plot.

Er werd een poging gedaan om
op te bouwen naar een hoogtepunt, maar dat was onvoldoende
uitgewerkt waardoor het deels zijn
effect miste.

De activiteit was zo uitgewerkt
dat de spanning werd opgebouwd
doorheen de activiteit. Op die
manier kon de betrokkenheid en
het enthousiasme van de leden
doorheen de activiteit verzekerd
worden.

Timing

De timing van de activiteit zat niet
helemaal goed:
• Er was nog heel wat tijd over en
die tijd kon niet goed worden
ingevuld.
• Een groot deel van de spelletjes kon niet worden gespeeld,
waardoor de activiteit deels zijn
effect miste.

De timing van de activiteit zat vrij
goed:
• De voorbereiding was duidelijk
te uitgebreid, maar dat had
weinig effect op het spel.
• De voorbereiding was iets te
beperkt, maar dat werd vrij goed
opgevangen.

De timing van de activiteit was
goed ingeschat en de activiteit
paste goed binnen de beschikbare
tijd. Dat leidde ertoe dat de leden
van begin tot einde actief konden
zijn.
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Individueel stageformulier
Naam van de stagiair(e):
Activiteit:

Categorie

Score 1

Score 2

Score 3

Initiatief
tijdens de
voorbereiding

De persoon heeft tijdens de voorbereiding van de activiteit weinig
tot geen inbreng. Dat kan te wijten
zijn aan een eerder terughoudende
persoonlijkheid of weinig motivatie
om actief mee te denken.

De persoon probeert tijdens de
voorbereiding van de activiteit
mee te denken en ideeën te opperen. Toch kan worden vastgesteld
dat hij/zij hier nog moeite mee
heeft, waardoor de bijdrage aan de
uiteindelijke activiteit nog niet erg
groot is. Anderzijds kan de persoon
ook te veel initiatief nemen, waardoor de anderen niet betrokken
worden bij de voorbereiding.

De persoon werkt actief mee
tijdens de voorbereiding en deelt
vele ideeën. Dat leidt ertoe dat
zijn/haar inbreng minstens even
groot of iets groter is dan de inbreng van de anderen.

Spontaan
taken op zich
nemen

De persoon neemt bijna geen initiatief om bepaalde taken op zich te
nemen. Zowel tijdens de uitwerking van de activiteit als tijdens de
activiteit zelf neemt hij/zij eerder
een passieve houding aan. Dat
leidt ertoe dat het werk meestal
door de anderen wordt gedaan.

De persoon stelt af en toe spontaan voor om bepaalde taken op
zich te nemen, maar heeft nog
enige moeite met het herkennen
van de verschillende taken die
gedaan moeten worden. Daardoor heeft hij/zij nog soms nood
aan een persoon die zegt wat er
gedaan moet worden.

De persoon ziet direct wat er
gedaan moet worden en biedt zich
spontaan aan om bepaalde taken
op zich te nemen. Hij/zij heeft nog
weinig tot geen nood aan sturing.

Samenwerking met
medeleiding

De persoon kan niet goed samenwerken met de anderen. De
samenwerking verloopt niet goed
omdat:
• hij/zij weinig tot geen bijdrage
heeft aan de samenwerking
• hij/zij bijna altijd het initiatief
neemt en weinig ruimte laat
voor de inbreng van anderen

De persoon kan vrij goed samenwerken met de anderen. Toch kan
de samenwerking op een aantal
punten nog verbeteren.
• De persoon neemt te vaak de leiding, waardoor de andere leiding
minder kan bijdragen aan het
geheel. Hij/zij probeert wel af en
toe de anderen initiatief te laten
nemen, maar slechts in beperkte
mate.
• De persoon heeft nog niet altijd
evenveel bijdrage binnen de
samenwerking, maar doet toch
duidelijk veel moeite.

De persoon gaat op een heel
goede manier om met zijn medeleiding. Hij/zij neemt af en toe
het initiatief, maar zorgt er ook
voor dat de medeleiding evenveel
inbreng kan hebben. Als iemand
anders de leiding neemt, heeft
hij/zij hier geen probleem mee en
werkt de persoon nog steeds actief
mee.

Stiptheid

De persoon heeft een sterk gebrek
aan stiptheid. Hij/zij is vaak niet
tijdig aanwezig en houdt zich niet
aan de gemaakte afspraken.

De persoon houdt zich in het algemeen aan de afspraken. Toch heeft
hij/zij nog af en toe wat problemen
met stiptheid qua afspraken en/of
is hij/zij niet altijd op tijd aanwezig.

De persoon is zeer stipt. Hij/zij
is altijd ruim op tijd aanwezig en
volgt alle afspraken perfect na.
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Categorie

Score 1

Score 2

Score 3

Omgang met
individuele
leden

De persoon heeft moeite om op
een goede manier met de leden
om te gaan. Hij/zij kan zich niet
inleven in hun de denkwereld,
waardoor de communicatie stroef
verloopt. En/of de persoon heeft
moeite om een zorgende rol op
zich te nemen.

De persoon gaat al goed om met
de individuele leden, maar moet
hier nog wat in groeien. Je merkt
dat hij/zij al vrij goed kan communiceren met de kinderen,
maar soms heeft hij/zij nog wat
problemen om zich in te leven. De
persoon zal ook een troostende en
verzorgende rol opnemen, maar
ook hier heeft hij/zij soms nog
moeite mee.

De omgang met de leden verloopt
zeer goed. De persoon kan moeiteloos een entertainend gesprek
houden met de kinderen. Hij/zij
stelt zich ook spontaan zorgend
op en weet goed hoe de kinderen
getroost kunnen worden.

Enthousiasme
t.a.v. de leden

Er wordt weinig enthousiasme getoond naar de kinderen toe. Soms
lijkt het alsof de persoon niet volledig gemotiveerd is en hij/zij slaagt
er dan ook niet in op deze manier
de kinderen warm te maken voor
de activiteit.

De persoon is vrij enthousiast,
maar nog niet in die mate dat zijn/
haar enthousiasme volledig op
de kinderen wordt overgezet. Het
is ook mogelijk dat de persoon
op een aantal momenten zeer
enthousiast is, maar dit enthousiasme snel afzwakt doorheen de
activiteit.

De persoon is heel erg enthousiast
en opgewekt. Dit enthousiasme
werkt erg aanstekelijk naar de leden toe, waardoor zij vol ongeduld
aan het spel willen beginnen.

Omgang met
de groep

De omgang met de groep is voor
de persoon nog een werkpunt.
Hij/zij durft de groep nog niet tot
orde roepen wanneer nodig. De
persoon heeft ofwel een afzijdige
houding of heeft nog gebrek aan
zelfvertrouwen om deze taak op
zich te nemen.

De persoon doet al een aantal
pogingen om goed te reageren op
de groep. Hij/zij roept de groep
soms tot orde en legt af en toe iets
uit. Toch valt op dat deze persoon
hierin nog kan groeien. De persoon
mist nog wat zelfvertrouwen en/
of heeft komt nog niet volledig
overtuigd over.

De persoon heeft er geen enkel
probleem mee om voor een groep
te spreken. Hij/zij roept de kinderen moeiteloos tot orde en twijfelt
niet als er een speluitleg moet
gegeven worden. De persoon komt
zelfzeker over tijdens de omgang
met de groep.

Omgang met
ouders

De omgang met de ouders is niet
zo goed. De persoon heeft moeite
om spontaan een gesprek met de
ouders aan te gaan. Ook wanneer
hij/zij aangesproken wordt door
ouders, heeft de persoon moeite
om hier op een adequate manier
op te reageren.

De persoon gaat op een vrij goede
manier om met de ouders, maar
mist soms nog wat spontaniteit.
De persoon reageert wel op een
goede manier als hij/zij aangesproken wordt door een ouder, maar
zal niet snel zelf een (kort) gesprek
beginnen.

De omgang met de ouders is heel
goed. De persoon kan op een spontane en natuurlijke manier omgaan
met de ouders. Hij/zij zal als het
past ook zelf een conversatie met
de ouders aangaan en staat hen
graag te woord bij vragen.

Gezag

De persoon heeft weinig tot geen
gezag over de groep. De leden
luisteren niet en drijven hun eigen
wil door.

De persoon heeft redelijk wat
gezag over de groep. Hij/zij heeft
echter nog moeite met het spreken
voor een groep en zijn/haar gezag
is vaak beperkt tot individuele
leden.

De persoon heeft het nodige gezag
over de groep en durft de leden op
hun plaats zetten wanneer nodig.
Hij/zij schrikt er niet voor af om de
groep aan te spreken, waardoor de
leden respect tonen en voldoende
luisteren.
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Verantwoordelijkheid ten
aanzien van
de groep

De persoon komt weinig verantwoordelijk over. Hij/zij toont bijvoorbeeld niet de nodige voorzichtigheid wanneer hij/zij de kinderen
begeleid in het verkeer. Ook op
andere vlakken lijkt het erop alsof
hij/zij de verantwoordelijkheid
over de kinderen niet steeds goed
opneemt.

De persoon heeft een vrij verantwoordelijke houding ten aanzien
van de groep, maar toch is hier nog
ruimte voor verbetering. Zo denkt
hij/zij niet altijd spontaan aan de
beste en meest veilig oplossing in
een bepaalde situatie (bv. verder
wandelen naar het zebrapad).

De persoon is zeer verantwoordelijk. Hij/zij is steeds oplettend en
kan goed de verschillende situaties
inschatten, waardoor hij/zij de zorg
over de kinderen heel goed kan
opnemen.

Inzet en motivatie

De persoon lijkt weinig gemotiveerd. Zijn/haar inzet binnen
de groep blijft beperkt tot het
uitvoeren van de taken die worden
opgedragen.

De persoon is redelijk gemotiveerd. Hij/zij toont de nodige
bereidheid om verschillende taken
op te nemen binnen de groep.
Toch is de motivatie en inzet niet
op elk moment doorheen het jaar
even groot.

De persoon is zeer gemotiveerd
om bij te dragen aan de groep. Hij/
zij neemt met plezier bepaalde
taken op zich en zet zich op elk moment met veel enthousiasme in.

Naleven van
afspraken

De persoon houdt zich vaak niet
aan de afspraken die gemaakt
worden binnen de groep. Dit kan
gaan om verschillende soorten
afspraken zoals bv. omtrent roken
(bv. niet roken in bijzijn van de
kinderen), drinken (bv. niet drinken
overdag) enz. Ondanks dat hij/
zij zeker op de hoogte is van deze
regels, heeft de persoon er moeite
mee deze te respecteren.

De persoon overtreedt heel af en
toe eens de regels (bv. omtrent
roken, drinken enz.) die vastgelegd
zijn binnen de groep. Hij/zij is zich
bewust van deze regels, maar
slaagt er niet altijd in deze te respecteren. Toch gaat het slechts om
enkele voorvallen (bv. in de context
van een feestje).

De persoon heeft er geen probleem mee de regels die vastgelegd werden binnen de groep
te respecteren. Hij/zij vindt deze
regels vanzelfsprekend en ziet de
waarde ervan in, waardoor hij/
zij de afspraken dan ook niet zal
schenden.
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