
indienen 
aanvraagdossier melding*

inschrijven

melding attesten

maximum 3 jaar

2 wekenminstens 6 maanden max 3 maanden

1 dossier per type
> Animator;
> Hoofdanimator;
> Instructeur;

via deze link.

bekendmaking voorbereiding cursus

cursus (50u)

stage van cursiststageplaats

stage vastleggen evaluatie- 
moment (4u)stage (50u)

evaluatie

ATTEST 
BEHAALD!

van je cursus naar het 
brede publiek door:
> vb: online plaatsen;
> vb: mailing;
> vb: inschrijvingen via

sociale media.

opmaak van je dag adhv 
competentieprofielen. 
> weekschema’s
> inhoud
> draaiboek

opvolgen van de cursus. opvolgen van de stage.
> contact houden met 

stageplaatsen en hun
verantwoordelijken.

faciliteren van stage-
plaats indien cursist 
geen stageplaats vindt.
> vereisten nagaan*

stageplaats(en) zoeken 
en doorgeven aan  
organisatie van cursus*. 

doorgeven einde stage 
en inschrijven evaluatie-
moment bij organisatie 
van cursus*.

evaluatiemoment 
> instructeurs begeleiden
> trajectboekjes invullen 

begin uitreiking attesten.verantwoordelijke ter 
plaatse kennen.

organisatorisch

administratief

van zodra je cursus naar 
het brede publiek is 
gecommuniceerd.

Laatste kans om melding 
van je cursus en de 
verantwoordelijke ter 
plaatse te doen*.

aanmaken en bezorgen*.eventuele controle ter 
plaatse
> weekschema en draai-

boek moet aanwezig 
zijn.

eventuele controle op 
vereisten van de stage- 
begeleiding.

één cursus

(ook andere opties zijn mogelijk)

één doorlopende stage

(ook andere opties zijn mogelijk)

module 1
bij org. X

module 2
bij org. X

module 3
bij org. X

stage
bij org. X

stage
bij org. Y

stage
bij org. X

cursist

organisatie

Deze tijdslijn geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten van de vernieuwde attestenregeling.  
Verenigingen die kadervorming organiseren, kunnen deze visuele weergave gebruiken om hun kadervorming in 
goede banen te leiden. Ook cursisten krijgen meer duidelijkheid over hun traject.

* Dit sterretje staat voor de KAVO-tool. De Afdeling Jeugd stelt een online applicatie ter beschikking waarmee een groot deel van de administratie geautomatiseerd verloopt. Zowel organisaties als deelnemers werken met deze tool. 

Overzicht vernieuwde attestenregeling 
  

 vanaf 1 oktober 2015

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kadervorming/201411_leidraad_KV.pdf

