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Stagebegeleid(st)er?
 dit moet je weten



2

1.  INHOUDSTAFEL 

Waarom is stagebegeleiding belangrijk? 3

Wettelijk kader 4

 * Traject 4

 * www.mijnkadervorming.be 6

 * Regels stage 10

Planning voor een goede stagebegeleiding 11

Feedback geven 12

Trajectboekje 13

Competentieprofielen 16

 * Animator 17

 * Hoofdanimator 19

 * Instructeur 21



3

1. WAAROM IS STAGEBEGELEIDING BELANGRIJK?

 * Je zorgt er bewust voor dat beginnende leiding de nodige info en onder-
steuning krijgt.

 * Feedback is hoe dan ook belangrijk voor beginnende leiding, zowel posi-
tieve feedback als werkpunten. Het geeft hen vertrouwen, stimuleert zelf-
reflectie en zo ook hun groeiproces. 

 * Je begeleidt beginnende leiding erin om steeds meer verantwoordelijkhe-
den op te nemen. Dit is niet vanzelfsprekend.

 * Je voorkomt dat problemen opduiken en beginnende leiding vroegtijdig 
afhaakt.

 * Opgedane ervaring wordt bewust doorgegeven.

 * …
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2. WETTELIJK KADER

TRAJECT

Cursussen die tot een attest kunnen leiden, moeten aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Deze regels zijn bepaald in een decreet en uitvoeringsbesluiten die 
voor het hele jeugdwerk gelden. Ze vormen een soort garantie op een kwaliteits-
volle cursus die aan de competenties werkt die belangrijk zijn voor een Animator, 
Hoofdanimator of Instructeur. Om een attest te bemachtigen dienen volgende 
stappen doorlopen te worden:

cursus S begeleide stage 
   

S evaltuatiemoment

maximum 3 jaar
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Cursus

Het traject start met het volgen van een cursus. Elke werkkring organiseert anima-
tor- en hoofdanimatorcursussen voor haar eigen KSA-groepen. De instructeurcur-
sus wordt nationaal georganiseerd. De cursisten dienen deze cursus volledig te 
volgen voor het begin van hun stage. Op het einde van de cursus krijgen ze hun tra-
jectboekje mee. 

Begeleide stage

Na elke cursus (Animator, Hoofdanimator en Instructeur) moet 50u begeleide 
stage volbracht worden en bijhorend onderdeel in het trajectboekje ingevuld wor-
den. Dit gebeurt zowel door de cursist als door de stagebegeleider. Als stagebege-
leider moet je hierbij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 ; Je hebt een attest van instructeur;

 ; Je hebt een attest van hoofdanimator (enkel voor stage als A of HA);

 ; Je hebt een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 
zestig uur pedagogische vorming omvatten;

 ; Je bent een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een 
jeugddienst of in het jeugdwerk;

 ; Je hebt aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het 
begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk.

Daarmee wordt nagestreefd dat elke cursist een goede, kwaliteitsvolle begelei-
ding krijgt tijdens de stage. We bieden jaarlijks de vorming rond stagebegeleiding 
aan op onze startdagen en Boost. Deze sessie is ook een vast onderdeel van onze 
hoofdanimatorcursussen. Zo willen we een aanbod voorzien waar zoveel mogelijk 
KSA-groepen kunnen aan deelnemen zodat jullie stageplaatsen kunnen aanbieden 
aan jullie nieuwe leiding die cursus volgde en voorbereid zijn op het opnemen van 
de rol van stagebegeleider. 

Evaluatiemoment

Van zodra de stage volbracht werd, kan de cursist inschrijven voor een evaluatie-
moment bij zijn/haar werkkring. Op het evaluatiemoment blikt hij/zij nog eens 
terug op het traject dat hij/zij afgelegd heeft. De cursist heeft hiervoor zijn/haar 
ingevulde trajectboekje nodig.
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WWW.MIJNKADERVORMING.BE

Via deze website kunnen de cursisten hun traject uitstippelen en opvolgen. Je 
krijgt er een overzicht van alle cursussen, stageplaatsen, verenigingen die kader-
vorming organiseren … De cursist dient zelf een account aan te maken voor de 
cursus. Hij/zij krijgt hierbij een KAVO-ID die doorgegeven moet worden bij het 
inschrijven voor de cursus. Zo kunnen alle gegevens van zijn/haar traject via zijn 
KAVO-ID bijgehouden worden. De cursist krijgt vervolgens ook op tijd en stond 
herinneringen en info omtrent zijn/haar traject via deze site. 

KSA-groepen dienen zich ook te registreren als stageplaats op de site. Daarvoor 
moet je er echter eerst voor zorgen dat je minimum één leid(st)er hebt die voldoet 
aan de voorwaarden (zie info traject). Het is uiteraard ook mogelijk daarnaast nog 
op een andere plek stage te lopen of je stage volledig ergens anders te doen. 

Stappenplan aanmaken KAVO-ID

1. Ga naar www.mijnkadervorming.be en klik op ‘registreren als 
deelnemer’.

2. Vul je gegevens in. Kies een e-mailadres dat je gebruikt want de 
communicatie rond je traject verloopt langs deze weg. Geef optioneel ook 
een e-mailadres van je ouders door. 

vergeet ook je rijksregisternummer niet aan te vullen. Je 
registratie is pas definitief als ook dit ingevuld is!

3. Kies een wachtwoord dat minstens 10 karakters bevat waarvan minstens 
1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal karakter.

4. Voor hoofdanimator- en instructeurcursussen is het belangrijk dat je 
het nummer van attesten die je al behaald hebt ingeeft of een portfolio* 
upload dat aantoont dat je voldoende basiservaring hebt als animator 
om deze cursus te volgen. Indien dit niet in orde is, kunnen wij jou niet 
toevoegen als deelnemer van de hoofdanimator- of instructeurcursus.

5. Geef toestemming om je rijksregisternummer op te slaan en klik op  
bevestigen.

Opgelet: 
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6. Je kreeg nu een mail op het mailadres dat je opgegeven hebt om je account 
te activeren. Klik op het woord ‘activeer’ dat in het blauw in deze mail 
staat. 

7. Log je in op de site. Je ziet nu rechtsboven, naast je naam, je KAVO-ID 
staan. Vul dit nummer in bij de inschrijving in Digit.

Wil je je oudste leden inschrijven voor de 
animatorcursus? Maak even samen, met behulp van een 
smartphone, in jullie lokaal een KAVO-ID aan. Dan kan dit 
doorgegeven worden aan diegene die de inschrijvingen in 
orde brengt. 

*Portfolio: Een portfolio biedt een overzicht van je ervaring als jeugdwerker. Je vult 
er het aantal uren in dat je ervaring opdeed of vorming volgde in het jeugdwerk. Als 
je wil inschrijven voor een traject van hoofdanimator of instructeur, dien je dit port-
folio te uploaden op www.mijnkadervorming.be. Dit kan bij je registratie of via je 
profiel. Op www.ksa.be/cursussen > KAVO-ID op www.mijnkadervorming.be staat 
bij ‘publicaties’ een voorbeeld van hoe zo’n portfolio er kan uitzien en een blanco 
formulier dat ingevuld kan worden.

Tip:
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Stappenplan groep registreren als stageplaats

1. Ga naar www.mijnkadervorming.be en klik op ‘registreer je stageplaats’.

2. Vul je eigen gegevens in en kies een wachtwoord dat minstens 10 
karakters bevat waarvan minstens 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal 
karakter.

3. Vul de gegevens van jullie KSA-groep in bij ‘informatie stageplaats’ en klik 
‘erkend jeugdwerk initiatief’ aan.

4. Duid aan welke stage personen in je groep kunnen doen (normaal is dit 
Animator en Hoofdanimator).

5. Duid aan wanneer stage kan worden gedaan in jullie KSA-groep.

6. Druk op ‘bevestigen’ om de gegevens te versturen, je krijgt een hiervan 
ook een e-mail ter bevestiging.

7. Jullie aanvraag wordt vervolgens nagekeken, binnen de twee weken 
krijgen jullie een antwoord.

8. Is jullie aanvraag goedgekeurd? Dan kan je nu inloggen op  
www.mijnkadervorming.be en registreren welke leid(st)ers bij jullie stage 
doen: 

 › Ga je naar ‘Stageplaatsen’.

 › Duid je ‘ja’ aan bij ‘enkel eigen stageplaatsen’ en klik je op ‘zoeken’.

 › Klik je naast je stageplaats op ‘acties’ en vervolgens op ‘deelnemers’.

 › Geef je het KAVO-ID in van de leid(st)ers die bij jullie stage doen.

 › Hun naam zou vervolgens in de lijst onder het invulbalkje moeten 
komen. Zij kunnen nu hun stage volbrengen
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Beoordeling stage ingeven

Hebben deze leid(st)ers hun stage met succes volbracht en werd het trajectboekje 
ingevuld door de stagebegeleid(st)er en de leid(st)er? Dan kan de beoordeling van 
de stage ingegeven worden.

 * Ga naar ‘Stageplaatsen’.

 * Duid ‘ja’ aan bij ‘enkel eigen stageplaatsen’ en klik op ‘zoeken’.

 * Klik naast je stageplaats op ‘acties’ en vervolgens op ‘deelnemers’.

 * Klik naast de naam van de leid(st)er op ‘acties’ en vervolgens op ‘evalueren’.

 * Vul de start- en einddatum van de stage in en duid aan dat de stage met 
succes volbracht werd. Klik ten slotte op ‘bevestigen’.

 * Die leid(st)er kan nu met zijn/haar ingevulde trajectboekje naar een evalua-
tiemoment waarna hij/zij zijn/haar attest ontvangt.

Is er naar jouw 
mening bijkomende vorming of stage 

nodig voor de leid(st)er zijn/haar attest kan behalen? 
Neem dan contact op met KSA en vul nog geen beoordeling 
in. We bespreken dan samen het vervolgtraject.

 

Opgelet:
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REGELS STAGE

Stageuren

Er wordt verwacht dat de cursisten 50 uren stage lopen. Daaronder worden de 
uren waarbinnen ze effectief activiteiten met kinderen en tieners begeleiden 
(Animator), een coördinerende rol opnemen (Hoofdanimator) of cursus geven 
(Instructeur), verstaan. 

Stageplaatsen

Stage kan je lopen in je KSA-groep 
doorheen het jaar, op een kamp, 
een speelplein, een atelier, in 
de provinciale of nationale wer-
king… een plek binnen het jeugd-
werk en in de vrije tijd van de 
kinderen en jongeren. Enkel sta-
geplaatsen die op de website  
www.mijnkadervorming.be 
opgenomen zijn, komen in 
aanmerking. IBO’s (Initiatief 
Buitenschoolse Opvang), sporti-
nitiatieven en dergelijke kunnen 
niet als stageplaats binnen dit 
traject beschouwd worden. Via 
deze website kunnen cursisten 
stageplaatsen zoeken en een 
aanvraag tot stage indienen. 

Stage lopen op verschillende 
plaatsen is mogelijk maar cursis-
ten proberen dit best te beper-
ken zodat ze tijd hebben om van 
de verschillende activiteiten van 
de stageplaatsen te proeven en 
zich in te werken.
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3. PLANNING VOOR EEN GOEDE STAGEBEGELEIDING

Er zijn geen vaste richtlijnen voor hoe je de stagebegeleiding moet aanpakken.  
Je stemt de begeleiding best af op de noden van de cursist en de situatie. Je kan dit 
in overleg met de cursist doen. We kunnen wel volgende zaken aanbevelen:

 * Een inleidend gesprek waarin je alle nodige informatie geeft, wederzijdse 
verwachtingen uitwisselt en overlegt hoe de stage zal verlopen. 

 › Welke afspraken gelden er allemaal in jullie groep? 

 › Wat wordt concreet allemaal van de cursist verwacht? (Probeer de 
cursist hierbij geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden te geven.) 

 › Op welke momenten wordt feedback gegeven? 

 › Hoe gaat alles praktisch in zijn werk (materiaal, voorbereiding …)? 

 › Bij welke aanspreekpunten kan de cursist terecht? 

 › … 

 * Minimum één tussentijdse evaluatie: 

 › probeer minimaal halverwege een gesprek te plannen waarbij jullie 
allebei voorbereiden wat volgens jullie goed en minder goed loopt. 
Probeer hierbij ook een aantal afspraken te maken voor de komende 
periode, concrete actiepunten te formuleren.

 * Een eindevaluatie: 

 › jullie bespreken hoe de cursist doorheen de stage gegroeid is en waar 
hij/zij staat voor de verschillende competenties. Hij/zij hoeft niet op 
alles ‘fantastisch’ te scoren om geslaagd te zijn op de stage. Iedereen 
heeft nog marge om te groeien. Indien je van oordeel bent dat iemand 
best nog extra vorming volgt of stage volbrengt, neem je contact op 
met je werkkring om hierover te overleggen.
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4. FEEDBACK GEVEN

Feedback geven kan spontaan tussendoor en uitgebreid op een gepland moment. 
Er zijn in het algemeen een aantal vuistregels die je hierbij best probeert toe te 
passen:

 * Geef feedback individueel op een rustige plaats, zo creëer je een veilige 
sfeer.

 * Neem een ondersteunende en geen veroordelende houding aan. 

 * Stel open vragen die inspelen op wat de cursist zegt, die aanzetten tot 
reflectie. Laat de cursist ook voldoende aan het woord om zijn of haar erva-
ringen te delen. 

 * Beschrijf recent waargenomen gedrag.

 * Formuleer feedback steeds vanuit de ‘ik-boodschap’ (vb. ik vind dat…, ik 
heb gezien dat…) en gebruik concrete voorbeelden van gedrag en situaties, 
duid wat de gevolgen zijn. 

 * Formuleer samen concrete actiepunten voor de toekomst.

 * Positieve feedback, tips en complimentjes zijn motiverend en veel doel-
treffender dan opmerkingen over wat fout gaat, ze zijn dus minstens even 
belangrijk.

Concreet kan je voor jezelf na het geven van feedback onderstaande checklist 
invullen om na te gaan waar je nog extra kan op letten.
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CHECKLIST VOOR HET GEVEN VAN FEEDBACK

 � De feedback wordt op een rustige plek van persoon tot persoon overgebracht.

 � Het waargenomen gedrag wordt duidelijk omschreven met behulp van 
voorbeelden.

 � De feedback is constructief en niet veroordelend.

 � De feedback is to the point.

 � Er worden geen ‘oude koeien uit de sloot’ gehaald.

 � De feedback wordt vanuit de ‘ik-boodschap’ geformuleerd.

 � Er wordt verteld welke effect het gedrag van de andere heeft op jou.

 � Er worden vragen gesteld die de ontvanger aanzetten tot nadenken.

 � De ontvanger neemt actief deel aan het gesprek en kan zijn ervaringen delen.

 � Er worden concrete actiepunten voor de toekomst geformuleerd. 

 � Er is voldoende aandacht voor sterke punten. 

Op het einde van de cursus krijgen alle cursisten een trajectboekje mee. Dit boekje 
brengt de evolutie van de cursist doorheen het hele traject in kaart. Op cursus 
werd al een eerste inschatting gemaakt voor de competenties door de cursist en 
zijn cursusgevers. Je bouwt hier best op verder tijdens de stage. Je kan dit doen 
door de cursist extra te ondersteunen in het aanpakken van zijn werkpunten en er 
samen concrete acties voor te formuleren. Geef de cursist gerust al wat meer ver-
antwoordelijkheden die in lijn liggen met zijn sterke punten. Dit zal bij iedereen 
anders zijn. 

Nota’s:
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5. TRAJECTBOEKJE

STAPPENPLAN STAGEBEGELEIDER: 

1. Kijk even na of de gegevens van de stageplaats bij deel 1 “Algemene 
gegevens en informatie”, van het trajectboekje zijn ingevuld. Vul ook jouw 
gegevens in op de volgende pagina (p.5)

2. Lees de informatie voor een stagebegeleid(st)er na en vul je eigen 
gegevens aan van p.9-11. 

3. Voor de cursist aan zijn stage begint, bekijk je best al even wat er na afloop 
van de cursus in het trajectboekje werd ingevuld. Tijdens de cursus werd 
immers al een inschatting gemaakt van de competentieontwikkeling. Hou 
rekening met werkpunten die meegegeven werden vanuit de cursus. Maak 
ze concreet samen met de cursist en probeer samen tot een plan van 
aanpak te komen. 

4. Laat bij de evaluatie van de stage eerst de toekomstige animator de 
evolutie van zijn competenties inschatten aan de hand van de balkjes. 
Duid dan jouw bevingdingen aan door middel van kruisjes op de balkjes, 
bespreek het resultaat met de toekomstige animator en noteer de 
werkpunten en sterke punten (p.13-26).

5. P. 29: noteer bij ‘stage’ de belangrijkste algemene werkpunten en 
sterke punten van de cursist(e). 

6. P. 27-28: Als de cursist(e) iets over zijn/haar groeiproces wil 
schrijven gedurende het volledige traject kan dat op deze pagina’s. Noteer 
op het einde van de stage in het trajectboekje of jij vindt dat de toekomstige 
animator geslaagd is in de stage (p.31). Licht deze keuze ook 
toe. 

 › Deze informatie vinden jullie ook nog eens in het  
trajectboekje zelf (p.10). 

7. Zorg ervoor dat de cursist op het einde van de stage het 
ingevulde trajectboekje krijgt. Hij/zij heeft dit nodig op het 
evaluatiemoment. Dit is de laatste stap in het traject tot 
een attest. 

1

TRAJECTBOEKJE ANIMATORTRAJECTBOEKJE ANIMATOR

boekje van:
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STAPPENPLAN VOOR DE CURSIST

1. Vul je naam aan op p.1 indien dit nog niet gebeurde. 

2. Vul je gegevens aan op p.4. Je KAVO-nummer kan je terugvinden door in 
te loggen op www.mijnkadervorming.be, rechts bovenaan op de pagina. 

3. Lees de uitleg en handige tips op p.6-8.

4. Van p.13-26 vind je de competenties die vooropgesteld worden om 
een attest van Animator in het jeugdwerk te behalen. Op cursus vulden 
jij en je cursusgevers hier een eerste beoordeling voor in. De bedoeling 
is dat je tijdens je stage verder inzet op deze competenties en ervaring 
opdoet waardoor je erin kan groeien. Op het einde van de stage vullen 
jij en je stagebegeleider opnieuw een beoordeling in om je groeiproces in 
kaart te brengen. Daarvoor wordt verwacht dat je alle competenties en 
gedragsindicatoren beoordeelt (0 aanduiden op balkje ‘stage’). Op p.12 
vindt je de uitgebreide uitleg voor dit onderdeel terug.

5. Als je iets over je groeiproces wil schrijven gedurende het volledige traject, 
kan dit op p.27-28. 

6. Op p.29 bovenaan kan je aangeven hoe je de begeleiding tijdens de 
stage ervaren hebt. 

7. Zorg ervoor dat je ingevulde trajectboekje na je stage meekrijgt zodat je 
dit kan meebrengen naar het evaluatiemoment.
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6. COMPETENTIEPROFIELEN

Gedurende het hele traject werken de cursisten aan de competenties die cen-
traal staan voor een animator, hoofdanimator of instructeur. Je vindt ze in onder-
staande lijsten. Ga na of de competenties allemaal duidelijk zijn voor de cursist. 
Naast het aankruisen van de balkjes, formuleer je best ook concrete voorbeelden 
van gedrag dat al dan niet gesteld wordt zodat het voor de cursist duidelijk is hoe 
hij/zij aan deze competentie kan werken.

Voorbeeld:

Je voorziet de activiteiten van een leuke 
inkleding en gaat hier helemaal in op waardoor 
de leden telkens enthousiast meespelen. 

Vergeet er in je enthousiasme niet op te letten 
of elk kind het spel begrijpt en voldoende 
aan bod kan komen. Probeer nog meer 
structuur in de spelletjes te brengen en 
vraag steeds of iedereen het spel begrijpt. 



17

ANIMATOR

 Cluster 1: Begeleiden 

1.1 Kinderen en jongeren begeleiden 

 * Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jongeren aan

 * Je weet wat de kinderen en jongeren (al) kunnen en kennen en je houdt er 
rekening mee

 * Je hebt aandacht voor elk kind of elke jongere en zijn/haar plaats in de 
groep

 * Je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent hun interesses 
en speelt hierop in

 Cluster 2: Organiseren 

2.1 Activiteiten organiseren 

 * Je zet ideeën om in een concrete activiteit en treft alle voorbereidingen 
voor een goed verloop ervan

 * Je voert een geplande activiteit uit, ziet toe op een goed verloop ervan en 
stuurt bij waar nodig

 * Je duidt aan, na afloop van een activiteit, wat goed en slecht verlopen is en 
formuleert verbeterpunten voor een volgende activiteit 

 Cluster 3: Evalueren 

3.1 Over zichzelf reflecteren als animator 

 * Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van  
kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met je verbeterpunten

 * Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in het organiseren van  
activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeterpunten
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 Cluster 4: Profielgebonden competenties 

4.1 De veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen 

 * Je creëert een veilige omgeving voor activiteiten door risico’s in te schatten

 * Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties

 * Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze

4.2 Respectvol handelen 

 * Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt er naar 

 * Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig met respect voor elk kind 
en elke jongere

 * Je gaat vertrouwelijk om met discrete informatie

4.3 Samenwerken 

 * Je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan dezelfde 
taak of een gemeenschappelijk resultaat 

 * Je staat open voor positieve en negatieve feedback en je gaat er construc-
tief mee aan de slag

 * Je maakt afspraken met anderen en je houdt je daaraan

4.4 Enthousiasmeren 

 * Je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren zin krijgen in 
een activiteit



19

HOOFDANIMATOR

 Cluster 1: Begeleiden 

1.1 Animatoren begeleiden 

 * Je past je manier van communiceren aan de animatoren aan

 * Je weet wat de animatoren kunnen en kennen en je houdt er rekening mee

 * Je hebt aandacht voor elke animator en zijn plaats in de groep

 * Je kent de leefwereld van de animatoren, je kent hun interesses en speelt 
hierop in

 Cluster 2: Organiseren 

2.1 Een geheel aan activiteiten organiseren 

 * Je giet een geheel aan activiteiten in een evenwichtig programma

 * Je stelt een planning en een evenwichtige taakverdeling op

 * Je bewaakt de uitvoering van de planning en de taakverdeling

 * Je evalueert een geheel aan activiteiten en stuurt dit geheel bij waar nodig

 Cluster 3: Evalueren 

3.1 Over zichzelf reflecteren als hoofdanimator 

 * Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van  
animatoren en je gaat aan de slag met je verbeterpunten

 * Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in het organiseren van een 
geheel aan activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeterpunten

3.2 Animatoren evalueren 

 * Je schat de competenties van de animatoren in en beoordeelt de competen-
ties tijdens en na afloop van het geheel aan activiteiten
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 * Je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met de animatoren, met 
respect voor de inbreng van de animatoren

 Cluster 4: Profielgebonden competenties 

4.1 De eindverantwoordelijkheid nemen 

 * Je voorziet een duidelijk kader voor de werking door afspraken te maken 
met de animatoren

 * Je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd

 * Je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen 
ervan

4.2 Administratieve gegevens beheren 

 * Je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de werking te organi-
seren en de veiligheid te garanderen

 * Je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze 
bruikbaar zijn voor anderen

 * Je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op 

4.3 Communiceren met verschillende partners 

 * Je communiceert met externen 

4.4 Een team leiden 

 * Je laat animatoren samenwerken op een participatieve manier

 * Je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt die
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INSTRUCTEUR

 Cluster 1: Begeleiden 

1.1 Deelnemers begeleiden 

 * Je past je manier van communiceren aan de deelnemers aan

 * Je weet wat de deelnemers (al) kunnen en kennen en je houdt er rekening 
mee 

 * Je hebt aandacht voor elke deelnemer en zijn plaats in de groep

 * Je kent de leefwereld van de deelnemers, je kent hun interesses en speelt 
hierop in

 * Je kent de evolutie en het groeiproces dat zowel de deelnemers als de groep 
doormaken en speelt hierop in

 Cluster 2: Organiseren 

2.1 Vorming voorbereiden 

 * Je bepaalt de competenties waaraan gewerkt wordt tijdens de 
vormingssessies

 * Je legt, samen met andere instructeurs, op basis van de competenties waar-
aan gewerkt wordt, de inhoud, de vorm en de volgorde van de vormingsses-
sies vast 

 * Je selecteert gepaste werkvormen en technieken of werkt ze uit om te wer-
ken aan de competenties tijdens de vormingssessies

2.2 Vorming begeleiden 

 * Je werkt aan de beoogde competenties aan de hand van geschikte en aan-
gepaste werkvormen en technieken 

 * Je houdt rekening met de vormingsnoden en verwachtingen van de 
deelnemers

 * Je motiveert de deelnemers om te leren
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2.3 Vorming evalueren 

 * Je gaat na of de beoogde competenties bereikt zijn

 * Je beoordeelt of de juiste werkvormen en technieken gehanteerd werden 
en formuleert verbeterpunten voor een volgende vorming

 Cluster 3: Evalueren 

3.1 Over zichzelf reflecteren als instructeur 

 * Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van 
deelnemers en je gaat aan de slag met je verbeterpunten

 * Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in het organiseren van  
vorming en je gaat aan de slag met je verbeterpunten

3.2 Deelnemers evalueren 

 * Je schat de competenties van de deelnemers in en beoordeelt de competen-
ties tijdens en na afloop van de vorming

 * Je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met de deelnemers, met 
respect voor de inbreng van de deelnemers

 Cluster 4: Profielgebonden competenties 

4.1 De eindverantwoordelijkheid nemen 

 * Je voorziet een duidelijk kader voor de vorming door afspraken te maken 
met de deelnemers 

 * Je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd

 * Je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen 
ervan
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4.2 Administratieve gegevens beheren 

 * Je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de vorming te organi-
seren en de veiligheid te garanderen

 * Je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze 
bruikbaar zijn voor anderen

 * Je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op 

4.3 Communiceren met verschillende partners 

 * Je communiceert met externen
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