leidraad begeleiding jongeren met beperking op
animatorcursus
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Dag begeleider,
Heel veel jongeren dromen ervan om leiding te worden. Jongeren met een beperking groeien echter
jammer genoeg vaak niet door tot de leidingsploeg. Wij gaan uit van het idee dat wie hier goesting
voor heeft ook die kans moet krijgen!
Als ploeg vorming willen we kijken naar wat mensen wél kunnen en hoe we hen zo veel mogelijk
kunnen laten groeien. Talent is dan ook de rode draad in deze leidraad.
In deze leidraad hebben we een overzicht gemaakt voor het begeleiden van deelnemer met een
beperking op cursus. Zie het als een voorbereiding, maar aarzel niet om met welke vraag of twijfel dan
ook naar het animatorteam te stappen. Samen met de AVC’s en ploeg Akabe bekijken we hoe je
kunnen ondersteunen.

Iedereen kan er bij!

Colofon
Deze reader is gebaseerd op het stageproduct van Trijn Nyckees
Aangevuld door:
Nina Van De Winkel, Marieke Van Broeckhoven, Katrijn Hallaert,
Sanne Baeten, Leentje Selleslaghs & Wietske Van Pelt
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Wie?
A1 • Jongeren met een
mentale/niet-zichtbare beperking
De inclusieve animatorcursus is een cursus voor jongeren met een
(verstandelijke of niet-zichtbare) beperking die al in leiding staan of
(laatstejaars) leden die goesting hebben om leiding te worden. Met dit
traject voorzien we begeleiding op maat.
Dit is een inclusieve cursus. Het is dus géén aparte cursus, deelnemers
sluiten gewoon aan bij de animatorcursus en krijgen ondersteuning op
maat zowel voor, tijdens als na de cursus.
Iedereen is anders en door elkaar te leren kennen kom je te weten wat iemand nodig heeft om zich
goed te voelen. Toch geven we hieronder een overzicht van beperkingen in de hersenen en op welke
manier die zich uiten.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
De hersenen hebben schade opgelopen, vaak door een ongeval of zuurstoftekort. Dit kan gepaard
gaan met een rouwverwerking en verandering in karakter. Personen met een NAH hebben vaak
problemen met:
●
●
●
●
●

Impulscontrole
Concentratie
Overprikkeling
Vergeetachtig
Moeilijk uitdrukken

Respecteer de rouwverwerking en wat iemand al dan niet over het letsel wilt vertellen. Toon begrip
voor eventueel impulsief gedrag.

Verstandelijke beperking
Een verstandelijke beperking = aangeboren vertraagde cognitieve ontwikkeling.
Het verstandelijke functioneren is beperkt
●
●
●
●

Denken verloopt trager
Aandachtsspanne is beperkter
Leren uit ervaringen en generaliseren (transfer) is moeilijk
Moeite met abstract denken (meta-denken & – redeneren)

De aanpassingsvaardigheden zijn beperkt
●

Conceptueel: agendabeheer, plannen, begrijpend lezen, …
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●
●

Sociaal: moeite met overgangen, weinig inzicht in sociale interactie, rigide
denken, social wenselijk antwoorden/gedrag, kunnen moeilijk nee zeggen
Praktisch: moeite om gevaarlijke situaties in te schatten, beïnvloedbaar,
onrealistische doelen/inschattingen, weinig doorzettingsvermogen bij falen

Autisme
Bij mensen met autisme gebeurt de informatieverwerking op een andere manier, waardoor de
omgeving anders ervaren wordt (bv prikkels verwerken). Autisme uit zich op veel verschillende
manieren.
Beperkingen in
●
●
●

de sociale interactie
de communicatie
het verbeeldingsvermogen

leiden tot rigide denken en handelen
Moeite met:
●
●
●
●
●

Executieve functies: plannen, organiseren, impulscontrole …
Prikkels: verstoorde prikkelverwerking
Abstract denken/taal, beeldspraak, reflectie
Geheel overzien en generaliseren
Theory Of Mind: je verplaatsen in een ander, begrip sociale situaties

Goed in:
●
●
●

Vaak piekvaardigheden
Vaak veel kennis over specifieke interesses
Logisch, rationeel denken

A2 •Extra zorg versus co-animator (attestering)
Natuurlijk is het niet zo dat mensen met een mentale of niet-zichtbare beperking sowieso het traject
co-animator volgen. Integendeel. We streven er naar om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen
zodat ze kunnen groeien in hun rol als leiding en het animatorattest
kunnen verkrijgen. Voorlopig zijn de animatorcompetenties echter zeer
cognitief geformuleerd, waardoor mensen met een mentale of
niet-zichtbare beperking uit de boot vallen. Natuurlijk is het ook niet zo
dat de leiding die van ons een animatorattest krijgen uitmuntend zijn in
alle competenties.
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Om toch een inschatting te maken of iemand kan meestromen in het reguliere animatortraject,
werden een aantal toetsstenen opgesteld:
-

-

Kan de deelnemer basisveiligheid bieden aan kinderen en jongeren? Fysiek en emotioneel,
niet een hele groep een uur kunnen beredderen maar wel mee een oogje in het zeil houden
en als het moet eventjes zijn plan kunnen trekken.
Vertoont de persoon groei?
Kan de persoon nadenken over zichzelf en aangeven wat hij/zij nodig heeft? Kent hij/zij de
eigen handleiding (bv iemand met autisme kan aangeven dat ze overprikkelt is en even tot
rust wilt komen)

Het is en blijft een moeilijke inschatting, maar als bovenstaande zaken aan bod komen, dan is een
animatorattest haalbaar. Vergeet niet dat de deelnemer nog 3 jaar de tijd kan nemen om te groeien en
dat je hierover afspraken kan maken met de stageplaats.
Zijn bovenstaande zaken niet aanwezig, dan is er sprake van een co-animatortraject. We spreken van
een co-animator als iemand die door omstandigheden die buiten diens wil liggen, drempels
ervaart om aan alle animatorcompetenties te voldoen. Dat kan gaan over iemand met een
verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis, psychische problematiek,...
Een co-animator heeft goesting en talent om een rol op te nemen in de
leidingsploeg, en hierbij een goede context en extra ondersteuning nodig heeft
vooraleer deze rol kan opgenomen worden. Deze jongere is een meerwaarde
voor de leidingsploeg en wordt hier ook voor gewaardeerd.
Hierbij wordt niet met het trajectboekje gewerkt, omdat je als co-animator niet
gebonden bent aan regels van de overheid. Het is dus ook niet erg als
deelnemers geen 50u cursus volgen, bijvoorbeeld als ze wat extra willen rusten
tijdens een sessie. Er wordt gewerkt met een talentboekje (zie verder). Ook andere organisaties zoals
VDS, Chiro, KSA en Kazou werken met dit boekje.
Het co-animatorattest is NOOIT een light-animatorattest, of een troostmiddel voor leiding die zich
bijvoorbeeld niet ingezet hebben tijdens de cursus.
Praktisch gezien kan het zijn dat je de inschatting reeds van bij het begin kan maken, waardoor er snel
transparantie is. Overleg steeds met de deelnemer en eventueel zijn/haar ondersteuner, met je co en
andere begeleiding. Het animatorteam is er ook om je hierbij te helpen.
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Het traject

B1 • Inschrijving
Wanneer een deelnemer, of iemand uit zijn omgeving, zich inschrijft, dan gebeurt dat via deze link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/coanimator
Op de inschrijving kan een contactpersoon meegedeeld worden. De AVC Vorming neemt telefonisch
contact op om een eerste beeld te krijgen van de deelnemer: al leiding? Staat de groep open voor een
stage?,...

B2 • Co-verdeling
Op de co-verdeling zal het animatorteam de vraag stellen wie van de duo’s graag een co-animator zou
begeleiden.
Iemand met extra noden opnemen vraagt wat meer van een begeleidersduo. Jullie hebben GOESTING
om dit te proberen? Ga ervoor! Je hoeft zeker geen professional te zijn of ervaring te hebben in het
omgaan met mensen met een beperking om een co-animator op te nemen in je groepje. Verder in deze
brochure vind je tips en voorbeelden om aan de slag te gaan. En weet dat je bij de andere begeleiding,
het team of een AVC terecht kan op elk moment in het proces.
Twijfel je nog of boezemt het idee om een co-animator mee te nemen je toch angst in? Dat is normaal,
dit kan je aangeven en samen met het team bekijken wat jij nodig zou hebben om hier toch mee van
start te gaan. Ook als je als duo voelt dat dit momenteel geen optie is voor jullie, mag je dit laten weten
aan het team.
Omdat er niet veel tijd zit tussen de co-verdeling en de cursus, maak je op de co-verdeling zelf al een
afspraak voor een kennismakingsgesprek met de deelnemer. Hoe sneller het gesprek plaatsvindt,
hoe sneller jullie aan de slag kunnen gaan met de noden van de deelnemer. Of je de deelnemer zelf
belt of de contactpersoon, hangt af van wat werd doorgegeven tijdens de inschrijving (deze info krijg je
op de co-verdeling). Afhankelijk van wie je aan de lijn hebt, kan je vertellen dat de deelnemer zeker
iemand mag meenemen naar het kennismakingsgesprek zoals iemand van de leidingsploeg, van de
ouders, vrienden,... Bekijk ook samen waar het gesprek best plaatsvindt.
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B3 • Kennismakingsgesprek
Een must voor de cursus is een face to face kennismakingsgesprek. Probeer meteen na de co-verdeling
een afspraak te maken. De contactgegevens kan je verkrijgen bij de AVC’s, maak duidelijk dat de
deelnemer een vertrouwenspersoon uit de scoutsgroep of iemand van de ouders mag meenemen.
Doel: Het is een moment waarop je als begeleiding de deelnemer (en eventuele vertrouwenspersoon)
wat beter leert kennen, inschat wat de mogelijkheden zijn, wat de verwachtingen zijn, welke zaken je
zal moeten aanpassen op cursus.
Meenemen:
●

●
●

de kennismakingsdoos (in de vormingskelder) ontwikkelt voor dit gesprek. Deze bevat een
foto-methodiek, ondersteunend materiaal en een leidraad met vragen. Het blijft vorming in
scouting, dus wijk gerust af van deze leidraad!
medische fiche
voorzie eventueel een hapje en drankje (onkostennota vind je op de .org, vergeet ook je
vervoersonkosten niet)

Hoe?: Stel je als begeleiding op als een OEN (Open, Eerlijk & Nieuwsgierig). Zorg voor een
gemoedelijke sfeer. Richt je voornamelijk naar de deelnemer en in mindere mate naar de
vertrouwenspersoon.
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1. Het ijs breken
In de doos zit een vriendenboek bladzijde die je kan invullen, je kan er als begeleiding ook eentje
invullen
om
elkaar
zo
beter
te
leren
kennen.

2. Foto-methodiek
We maakten foto’s van allerlei activiteiten die je op de scouts en op cursus kan doen. De deelnemer
verdeelt deze over drie stapels:
1. deze dingen kan ik goed/doe ik graag!
2. deze dingen zou ik graag willen leren.
3. deze dingen zijn niets voor mij.
D(iscover)
Start vanuit stapel 1. Vraag bij bepaalde foto’s naar succesverhalen. Laat de deelnemer vertellen over
wanneer hij/zij deze dingen inzet op de scouts. Vraag naar zo concreet mogelijk voorbeelden. Bv:
Wanneer heb je dit voor het laatst gedaan op de scouts? Was er een moment op de scouts dat je heel
trots was? Wat vind je er dan net zo leuk aan?  Wie was er toen bij?  Wat deed je toen?
Hieruit maak je lijstje van sterke punten van de deelnemer. Zo weet je wat hij graag doet en wat hij
goed kan. Zorg dat dit lijstje niet enkel zichtbare talenten omschrijven, maar ook wat deze
vaardigheden nu net zo bijzonder maken:
Niet:

Maar:
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Karel kan goed voor kinderen zorgen.

Karel kan zo met kinderen omgaan dat iedereen zich
welkom voelt.

Hanna heeft veel humor.

Hannah vind het fijn om andere mensen goed te laten
voelen en brengt hen daarom aan het lachen.

D(ream)
Stapel 2:Laat de deelnemer dromen. Wat is zijn grootste wens na deze cursus? Wat zou hij na de cursus
het liefst doen binnen de scouts? Ga op zoek naar de essentie van deze droom. Waar gaat dit eigenlijk
echt over? Wil hij erbij horen? Wil hij graag met kinderen spelen? Wil hij graag op kamp in de zomer?
D(esign):
Nu weet je waar de cursist goed in is en wat hij graag zou bereiken. De designfase is de moeilijkste,
maar waarschijnlijk ook de belangrijkste.
Het gaat over het vormgeven van de weg naar die droom toe. Welke deelstappen moeten hiervoor
ondernomen worden? Wat moet hij hiervoor oefenen? De kans dat je hier op een muur botst is groot.
De deelnemer zal deze deelstappen onoverwinnelijk vinden. ‘Dit kan ik toch niet?’ Op dit moment kan
je teruggrijpen naar de successen die in de eerste fase besproken zijn. “Dit kon je toch ook op dat
moment? Waarom zou dit nu niet lukken?”
Hier kan je teruggrijpen naar de foto’s van stapel 1 & 2. Je kan als begeleider foto’s uitkiezen van
thema’s die kunnen bijdragen aan de droom. Deze kan je dan bespreken tot je op een verzameling
komt van zaken waar de cursist in wil groeien om zijn doel te bereiken. Je eindigt best met een fysieke
verzameling van een vijftal foto’s/werkpunten.
Nadien is het goed om nog even stil te staan bij de foto’s van stapel 3: bijvoorbeeld polsen waarom ze
op die stapel liggen, wat als ze op cursus toch aan bod komen,...

3. Dagschema overlopen
Leg uit hoe de cursus in zijn werk gaat. Overloop hierbij elk deel
van de dag. Bekijk samen wat eventuele moeilijkheden zouden
kunnen zijn, ook heel praktisch.
●
●
●

●

●

slapen: je slaapt bij andere deelnemers, oké?
eten: grote refter, grootkeuken, veel prikkels
sessie:
○
zijn er dingen die we moeten weten bv qua
schrijven, lezen,..
○ rondjes en epika kort uitleggen: voorzien je hier
moeilijkheden?
pauze: hier ben je vrij. Overloop de mogelijkheden en
bekijk of het nodig is om de pauze wat meer in te vullen.
Nood aan rust? Gezelschap,..
avond: vind je het fijn om lang op te blijven, wat met
alcohol,..
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●

Vertel ook hoe een week eruit ziet: onthaalspel, groepen verdelen, werkwinkels,... pols daarbij
of de deelnemer eventueel wat vroeger wilt komen (voor de andere deelnemers), bijvoorbeeld
om het domein al eens te zien of de overgang te vergemakkelijken.

Vertel dat de dagplanning soms wat verandert, bv andere etensuren, maar dat jullie op cursus het
juiste dagschema kunnen geven. Als de deelnemer dat fijn vindt kan je ook eens naar de website van
het jeugdverblijf gaan.

4. Vragen
●

●
●
●

Hoe zie jij het om de introductie te doen in het groepje? Wil je daar zelf iets over zeggen of doen
we dit als begeleiding? Wil je dat we hier tijdens de telefoontjes met andere deelnemers iets
over zeggen?
Hoe is een kamp voor jou? Bv heb je af en toe nodig om even te rusten of 1op1 iets te doen. Bv
lange dagen, hygiëne
Als het eventjes niet gaat, wat heb je dan nodig om terug op te laden of tot rust te komen?
Hoe ga je er geraken? Moeten wij mee kijken naar vervoer?

5. Individuele steekkaart invullen
Laat de deelnemer of vertrouwenspersoon een individuele steekkaart invullen die jullie meenemen.
Zeker in geval van medicatie is het goed een overzicht te hebben. De individuele steekkaart vind je in
de kennismakingsdoos of hier:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart

6. Attestering
Pols bij de deelnemer hoe hij of zij kijkt naar de attestering en kader onze visie op de attestering (zie
boven). Je kan uitleggen dat er op het einde van het traject gekeken zal worden naar de best passende
oplossing, afhankelijk van hoe de cursus verloopt. Wees transparant!
Vergeet niet om zaken te noteren zodat je hier op cursus op kan terugvallen!
→ Zit je na dit gesprek met twijfels of vragen?
→ Heb je nog extra materiaal nodig (bv extra prints van de modellen om zaken te visualiseren,...)
Aarzel dan niet om de hulp van het animatorteam of de AVC’s in te schakelen.
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B4 • Op cursus
Introductie op de cursus
Op het kennismakingsgesprek hebben jullie afgesproken hoe de introductie zal verlopen. Besteed hier
zeker in het begin voldoende aandacht aan.
Gaat er een ondersteuner mee op cursus? laat ze dan expliciet kennismaken, zo is het ijs al gebroken
als de ondersteuner zich op een bepaald moment ontfermt over de cursist.
Zorg ervoor dat andere begeleiding goed op de hoogte is van het feit dat er een deelnemer met extra
zorgnoden meegaat. Eventueel kan hier op een begeleiderstijd wat extra aandacht naartoe gaan.
Maak afspraken over eventuele aanpassingen
●
●
●

als een deelnemer snel overprikkeld is: laat dan elk groepje voor de avondactiviteit ook een
alternatief voorzien voor de bar, zoals een praatcafé, een filmavond,..
als een deelnemer nood heeft aan een plek om even tot rust te komen, zorg er dan voor dat
iedereen dit weet.
is een deelnemer moeilijker te been, spreek dan af dat de gangen steeds vrij zijn, dat dit
groepje het meest toegankelijke lokaal heeft,... Pas de omgeving aan zodat de deelnemer zo
zelfredzaam mogelijk is.

Begeleidershouding
Stel je op als een OEN: Open, Eerlijk & Nieuwsgierig

Laat vooroordelen los en ontdek de persoon die je voor je hebt. Stel geïnteresseerde vragen zonder
opdringerig te zijn. Vaak zien we iemand met een mentale beperking en komen hier onbewust een
hoop veronderstellingen bij, probeer deze van je af te schudden en leer de persoon kennen van nul.
Waardeer en ga uit van positieve verwachtingen.
Geef mensen zelf de regie, probeer niet te veel uit handen te nemen. Praat nooit in derde persoon,
altijd mét iemand.
Straal rust uit.

Drempels
Onze cursussen zijn opgebouwd rond een aantal zaken als uitwisseling, zelfreflectie, en openheid waar
we trots op zijn, maar daarom niet vanzelfsprekend zijn voor mensen met een mentale beperking.
Hieronder een overzicht van zaken en waarop we kunnen letten.
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Valkuil

Hoe ermee omgaan

Onze cursus is enorm gefocust op
verbale communicatie. We verwachten
van onze cursisten niet enkel dat ze vlot
een spel kunnen uitleggen, maar ook
dat ze open hun gevoelens kunnen
verwoorden naar de groep. Zelfs
wanneer we het over een andere boeg
gooien en voor een creatieve
voorstelling gaan, vragen we hier een
verbale uitleg bij.

Van actief luisteren naar actief kijken. Wees tevreden
met wat je ziet in non-verbale communicatie en
vraag hier niet mondeling naar.

Uitwisseling staat centraal tijdens bijna
al onze sessies. Heel vaak vragen we
cursisten te putten uit ervaringen uit
hun eigen groep. Voor deelnemers met
minder scoutservaring is dit niet
vanzelfsprekend.

Leg bij opdrachten ook de link naar andere contexten

Het is belangrijk dat ze zich herkennen
in wat besproken wordt. Anders zal er
weinig blijven hangen.

Tijdens pauzes laten wij onze
deelnemers vaak heel vrij. Voor
deelnemers die minder gemakkelijk
aansluiting vinden bij anderen zijn dit
soms moeilijke momenten.

Laat de cursisten hun ervaringen creatief uiten in
tekeningen, schilderingen, knutselwerken. Probeer
hier zaken uit af te leiden.
Visualiseer en structureer de info die je over wil
brengen. Dit kan op voorhand op bijvoorbeeld kleine
hand-outs of ter plaatse op een flap. Als je over EHBO
praat, zet dan de koffer er naast,... tastbaar materiaal
is een meerwaarde!

zoals thuis, school, andere hobby’s. De kans is groot

dat cursisten daar ook ervaringen hebben waaruit ze
kunnen putten.
Wanneer dit toch niet het geval is, kan je benoemen
dat het in orde is een luisterende rol aan te nemen
tijdens de opdrachten.
Maak ruimte voor de situaties die van hem/haar
komen (scoutsgerelateerd of niet). Toon dat deze
voorbeelden waardevol zijn.

Maak een publicatietafel en vertel hen dat ze hier op
dode momenten heel wat info kunnen vinden.
Vraag aan het einde van de sessie even wat iedereen
gaat doen. Zo kunnen anderen zich eventueel
aansluiten.
Maak een plaats met spelmateriaal (een bal, kubbs,…)
waar ze tijdens de pauzes gebruik van kunnen maken.
Vraag de deelnemer in het begin van de cursus naar
wat hij/zij graag doet tijdens deze momenten. Als
hij/zij bijvoorbeeld nood heeft aan een plaats om even
alleen te zijn, dan kan je hier samen met hem op zoek
naar gaan.
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Voorzie ‘s avonds een alternatief voor de bar, die heel
overprikkelend kan overkomen.
Zelfreflectie is voor bijna alle
deelnemers in het begin een
struikelblok, maar onze cursussen zijn
er wel voor een groot deel rond
opgebouwd.

Er zullen momenten zijn dat deelnemers aan de hand
van hun trajectboekje aan zelfreflectie doen. Maak van
deze momenten gebruik om in gesprek te gaan met
de deelnemer. Laat hem tot dezelfde resultaten
komen als de andere deelnemers, maar neem hier als
begeleiding een actievere rol in.
De metaforen die wij bij ochtend- en avondrondjes
gebruiken zijn niet voor iedereen begrijpbaar. Probeer
ook in te zetten op non-verbale rondjes. Gebruik
eenvoudige visualisaties, let op met bv dixitkaarten.

Epika en afspraken zijn zaken die wij in
het begin van de cursus aanhalen, en
die wij erna als vanzelfsprekend zien.

Maak deze afspraken visueel. Heel sterk is wanneer je
dit ook samen met hen doet.

Groepsdynamica is voor veel
begeleiding de key tot het slagen van
een cursus. Maar niet elk groepje slaagt
erin om doelgroepdeelnemers op te
nemen in het groepsproces. De kans
bestaat dat deze deelnemer zich geen
deel van de groep zal voelen.

Wees je hier als begeleiding bewust van. De kans dat je
minder ver geraakt in het groepsproces hierdoor is
bestaande.

Kom hier indien nodig op terug en draag ze als
begeleider mee uit.

Dit kan even goed totaal een andere kant opdraaien.
Wanneer de groep zich extra ontfermt over deze
persoon kan dit net een bevorderende factor zijn voor
het groepsproces. Zorg ervoor dat iedereen eens kan
uitblinken. Als het bijvoorbeeld gaat over inclusie, laat
de co-animator dan gerust vertellen als expert over
het thema!
Houd goed in het oog dat de zorg voor deze persoon
niet op één of twee deelnemers terechtkomt. Dit kan
verstikkend overkomen voor de deelnemer die de zorg
opneemt.
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Sessie aanpassen
Tijdens het kennismakingsgesprek heb je een beeld gekregen van de mogelijkheden
van de deelnemer, wat moeilijker loopt, wat hij of zij nodig heeft te kunnen leren,...
met deze zaken kan je gaan experimenteren en zo gaandeweg afgestemd raken op
elkaar. Hieronder vind je alvast een aantal tips, maar trial en error blijf de manier
van werken.

Algemene aanpassingen
Besef dat veel van de aanpassingen die je zal doen ook andere cursisten ten goede zullen komen.
Dit heet ‘universal design for learning’. Je vertrekt vanuit diversiteit om zo je sessie aan te passen.
Een aantal universele zaken zijn
●
●
●

●
●
●
●
●
●

visualiseer, denk op voorhand na hoe je de zaken op een flap gaat opschrijven/tekenen
prikkel verschillende zintuigen
breng structuur aan
○ verduidelijk begrippen
○ maak een verschil tussen hoofd- en bijzaken
○ schrijf bij het geven van een opdracht de instructie duidelijk op
○ gebruik duidelijke en concrete taal
herhaal, probeer hierbij dezelfde woorden en formulering te gebruiken
geef voldoende denktijd
maak ruimte om de zaken uit een sessie te vertalen naar de context van de deelnemer
maak de sessie actief & ervaringsgericht
wissel af in werkvormen om met inhoud om te gaan (bv: quiz,
rollenspel, collage, stellingen innemen, alleen/ in groep,..)
planning opgesteld? Hou je eraan!

●

Bij avondrondjes: overloop de dag eerst voor je vraagt naar
topmomenten of wat ze onthouden.

●

laat je de cursisten in groepjes werken? Probeer deelnemers eerder
per 3 dan per 2 te laten werken, zodat de kans op inbreng groter
wordt. Mensen per 2 laten samenwerken kan de druk verhogen.

●

heb oog voor de aandachtsspanne van de deelnemers

Specifieke aanpassingen
●
●
●
●

vermijd spreekwoordelijk taalgebruik
zorg ervoor dat wat je zegt overeenkomt met lichaamstaal (let bv op met sarcasme)
neem de persoon steeds serieus, praat niet als tegen een kind
geef niet té veel keuzemogelijkheden

autisme
●
●
●
●
●

kondig aan wat er gaat gebeuren (voorspelbaarheid)
expliciteer sociale regels
aanraking kan een te grote prikkel zijn
opdrachten waarbij ze zich moeten inleven in een ander zijn zeer moeilijk
ga je een rollenspel doen of iets met fantasie? Maak dan duidelijk dat we ‘gaan doen alsof’
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Bruikbare methodieken
Gesprek op voeten
Een gesprek op voeten zorgt ervoor dat niet iedereen altijd noodzakelijk zijn of haar mening woordelijk
hoeft uit te spreken, maar deze wel kan overbrengen. Dit door zich achter een persoon te scharen die
zijn of haar mening wel mondeling wil/kan delen.
Iedereen begint in een kring. Er wordt een vraag of een stelling in de groep gegooid. Iemand mag hier
dan op reageren. De rest van de deelnemers positioneren zich dan rond de persoon die iets zei.
Wanneer je er dichtbij gaat staan ben je het eens met wat die persoon zei. Wanneer je het oneens bent
ga je verder weg staan. Dan vraagt de gespreksleider of iemand wil reageren. Zo gaat het gesprek
verder.
Het is handig als iemand de verschillende zaken die besproken worden tijdens het gesprek op voeten
noteert. Zo kan er nadien eventueel nog een samenvatting gegeven worden.

Rondjes
Photo-voice
Dit is een methodiek die aan het eind van de 20ste eeuw ontstond in Amerika. Aan de hand van foto’s
konden kansarme mensen hun omgeving in beeld brengen en hier met anderen over spreken. Je kan
dit gebruiken als kennismaking, waar deelnemers foto’s moeten nemen van zaken die hen dicht aan
het hart liggen. Maar je kan even goed foto’s laten maken tijdens nabesprekingen etc.
Tijdlijn
Samen met de deelnemers overloop je de afgelopen dag en maak je een tijdslijn met symbolen van de
grote blokken (bv spel maken, ouders, groepsopdracht, eten,…) of hoogtepunten (memorabel
moment). Je stelt een aantal wanneer-vragen en vervolgens zetten de cursisten een miniversie van
zichzelf (bv. Lego, playmobil, klei,…) op de juiste plaats.
●
●
●
●
●
●

Wat vond je de meest leerrijke sessie?
Wat was voor jou het leukste/minst leuke moment?
Welk deel had langer/korter mogen duren?
Wanneer heb jij je kunnen uitleven?
Wat mogen we meer doen?
Welk stuk vond je moeilijker?

Fysiek-mentale

assen (ochtend )

Er worden twee assen die in het midden kruisen. Eén as geeft de fysieke gemoedstoestand weer en kan
zaken bevatten als vermoeidheid, honger, kou,… Langs de ene kant is alles top (verzadigd,
uitgeslapen, lekker warm), langs de andere kant is het wat minder (honger, moe, pijn). De cursisten
zetten zich eerst volgens de eerste as en daarna wordt de tweede as uitgelegd. Deze weerspiegelt het
emotionele van goed (opgetogen, geborgen, tevreden,…) tot minder goed (onzeker, gefrustreerd,
eenzaam,…).
Likes

geven

Er worden papieren opgehangen met een aantal stellingen/woorden/symbolen en
als cursisten zich daar op die moment in vinden leggen ze er een papieren like bij. Als
begeleider heb je dan een idee van de stemming in de groep, zonder dat iedereen het
specifiek in de groep moet smijten of zelf met een ‘origineel’ antwoord moet komen.
Eventueel kan elke deelnemer een eigen kleur like hebben.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ik voel me thuis in de groep
Ik heb het gevoel dat ik veel kan delen
Ik voel me nog wat onzeker in de groep
Ik heb niet het gevoel dat ik al 100% mezelf kan zijn
De begeleiding kan verwarrend overkomen
Ik vertrouw de begeleiding helemaal
Ik vond vandaag een te lange dag
Ik heb veel zin in morgen!
De cursus mag nog 3 dagen langer duren voor mij
Ik mis thuis
Ik voel me (...gevoel…)
Ik heb nood aan rust
Tijd voor een feestje

Kleurenstemming
Cursisten krijgen 4 papieren, elk met een eigen kleur en eventueel symbool. De dag wordt overlopen
en voor elke activiteit houden cursisten een papier in de lucht met hoe zij dat ervaren hebben:
●
●
●
●

Leuk
Saai
Hier heb ik iets nieuw geleerd
...

Cursuscollage
Cursisten maken individueel een collage aan de hand van foto’s uit tijdschriften, geprinte symbolen,
eigen tekeningen,… over hoe de rest van de cursus er voor hen ideaal zou uit zien. Ze moeten
verschillende aspecten integreren, hoe meer iets aanwezig is (hoe groter) op de flap, hoe
belangrijker ze dit vinden.
●
●
●
●
●
●

Actief/minder actief
Leren door zelf te denken/ door te luisteren
Mondeling leren/ grafisch leren
Rollenspelen/stellingen
Grote groep/onderverdeeld in kleinere groepjes
Zelf thema’s kiezen/begeleiding thema’s laten kiezen

Animatorijsje

kleuren

Elke cursist krijgt een blad met een tiental gevoelens met elk een leeg animatorijsje bij. Ze kleuren bij
elk gevoel het ijsje in. Hoe vol ze het ijsje kleuren hangt af van de mate waarin ze dat gevoel nu
hebben. Hoe kleuriger ze het ijsje inkleuren (of stempelen of verven of stickeren of…), hoe meer
dat gevoel doorheen de hele dag aanwezig was. Zo heb je een idee van hun stemming op die
moment en van de hele dag. Wie wil kan meer uitleg geven.
De

ideale cursusdag

Cursisten brainstormen per twee over hun ideale cursusdag en beelden dit daarna uit aan de rest van
de deelnemers. Ze mogen ook de verschillen tussen hun twee droomdagen uitbeelden
(bijvoorbeeld één speelt een actief spel, terwijl de andere tekent).
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Talentgericht werken
Talenten versus competenties
Onze trajectboekjes zijn opgebouwd volgens een aantal competenties waarop onze deelnemers zich
schalen. Er zitten zowel sterktes als zwaktes in dat systeem, maar het is wel nuttig hiernaast ook een
talentgerichte kijk te hebben. Hiervoor is het belangrijk het verschil tussen talenten en competenties
te kennen. Zeker voor jongeren met een beperking is een talentgerichte aanpak aan te raden, omdat
bepaalde competenties behalen voor hen een onmogelijk zaak is.

Werken naar competenties
(trajectboekje)

Talentgericht werken

Definitie

Competenties zijn een verzameling
van verworven vaardigheden en
gedrag. Deze zijn aangeleerd en
hangen vast aan een bepaalde
functie. Competenties moeten
worden onderhouden, anders gaan ze
verloren. Ze zijn verbonden met
verwachtingen van anderen.

Talenten zijn intrinsiek aanwezig. Je bent
je er vaak niet bewust van, maar anderen
wijzen je erop. Deze hangen niet vast aan
verwachtingen of aan een bepaalde
functie. Ze komen niet altijd en in elke
situatie naar boven, maar je kan ze ook
niet afleren. Ze vragen je geen moeite en
geven je energie.

Op cursus

Voordelen
● Zet de deelnemers aan te
groeien in zaken die ze nog
niet zo goed kunnen.
● Voor veel deelnemers geeft
het structuur in het
leertraject.
● Binnen de sector zorgt het
voor eenduidigheid en
erkenning.
Gevaren
● Het zijn latten waar
deelnemers over moeten
geraken.
● Het toont sneller waar ze nog
niet zo goed in zijn.
● Het zijn ingewikkelde termen.
Het is soms moeilijk deze om
te zetten in concrete
voorbeelden.

Voordelen
● Het legt de focus op wat
deelnemers goed kunnen.
● Iedereen heeft ze. Er zijn veel
meer talenten dan deze die
zichtbaar worden bij de 7
competenties.
● Een talent kan je als deelnemer
gemakkelijker plaatsen, het is
eenvoudiger deze om te zetten in
concrete voorbeelden.
● Deelnemers laten uitblinken in
hun talenten zorgt ervoor dat ze
zich sterker voelen om andere
zaken aan te gaan.
● Talenten kennen om die daarna in
te zetten in de eigen groep.
Gevaren
● Enkel focussen op de talenten van
de deelnemers kan ervoor zorgen
dat ze niet op zoek gaan naar
uitdaging.
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●

Het geeft de indruk dat een
goede leider al deze zaken
‘moet’ kunnen.

Talent in actie
Talenten zijn bij iedereen aanwezig, maar komen daarom niet altijd naar boven.
Zeker bij jongeren met een beperking is het niet vanzelfsprekend om die bij
zichzelf te herkennen. Ze zijn vaker onzekerder en zijn in het verleden meer tegen
dingen gebotst die ze niet konden. Soms blijven talenten daardoor onder de radar.
Om talenten in actie te zien heb je ook de juiste context en een bepaald gedrag
nodig.
Daag de deelnemer uit nieuwe dingen te proberen. Zorg dat de deelnemer niet
vast geraakt in de zaken die hij niet kan. Ga op zoek naar de juiste, kleine
uitdagingen voor deze persoon.
TALENT
+ CONTEXT
+ GEDRAG
= TALENT IN ACTIE
context
●
●

de omgeving moet veilig zijn
het groepje moet de nodige ondersteuning en aanmoedigingen bieden, …

Gedrag
●
●

de cursist moet het zien zitten om gedrag te tonen
als begeleiding kan je gedrag uitlokken door te bevestigen, motiveren, coachen,...

Vb. Lisa kan heel goed voor kinderen zorgen. Ze heeft geen kleine broers, zussen of neefjes. De context
is dus niet juist en daardoor zal Lisa zelf niet ontdekken hoe fijn ze het vindt om met kleine kinderen te
spelen.

Talenten ontdekken
Jongeren met een beperking hebben niet altijd zicht op hun talenten. Ze kunnen niet goed zingen of
heel hard lopen en denken daarom dat ze geen zichtbare talenten hebben. Wel kunnen ze
bijvoorbeeld heel goed voor anderen zorgen, goed luisteren, maken ze heel snel vrienden, ... Dit zijn
dingen die ze minder snel als en talent zien. Het is de taak van de begeleiding hen op cursus op deze
dingen te wijzen.
Hoe?
●
●

Talentenkaarten (standaard mee op cursus): Laat ze deze aan zichzelf en aan elkaar geven.
Vriendenboekje: Maak op een creatieve manier een vriendenboekje van jezelf. Gebruik deze
vragen eventueel als basis:
○ Ik vergeet de tijd uit het oog als ik…
○ Je mag me altijd wakker maken voor…
○ Ik ben het gelukkigst als ik…
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●

○ Mensen wijzen me er op dat ik goed kan…
○ Vroeger speelde ik graag met..
Een papier vol met ik kan goed…. Laat cursisten een pagina vol schrijven met zaken die ze
goed kunnen. Dit kan gaan van ‘fietsen’ tot ‘aardappelen schillen’ of ‘goed luisteren'. Dit zorgt
ervoor dat ze bewust worden dat talenten veel meer kunnen zijn dan ze denken. Natuurlijk is
‘aardappelen schillen’ niet het talent op zich, maar misschien is het talent van deze deelnemer
wel: ‘handig met zijn handen.’

Het talentenboekje
Het stuk rond attestering bespraken we hierboven. Afhankelijk van de inschatting, komt een
deelnemer met een mentale beperking al dan niet in aanmerking om het reguliere animatortraject te
volgen. Indien er wordt gekozen voor het co-animatortraject, is het interessant om te werken met het
talentboekje. Dit ziet er uit als het trajectboekje, maar draait volledig rond de talentgebieden. Op die
manier kan de deelnemer naar huis gaan met een overzicht van zijn of haar talenten en dit gebruiken
om bv bij een andere organisatie aan te kloppen om kinderen en jongeren te begeleiden.
Ga hier als begeleiding actief mee aan de slag, door bijvoorbeeld elke dag even samen te zitten met de
deelnemer om te kijken welke talenten de voorbije sessies aan bod zijn gekomen. Probeer dit voor elk
talent ook te vertalen naar de groep zelf. Dit boekje kan dan dienen als leidraad voor de stage.

B3 • Na de cursus
Terugkoppeling
Na de cursus is het de bedoeling dat je als begeleiding samen met de deelnemer terugkoppelt
naar de groep. Zaken die aan bod kunnen komen zijn:
●
●
●
●

De deelnemer laten vertellen over wat hij/zij geleerd heeft
Medeleiding partner maken. Dit zijn de talenten, hoe kan er binnen jullie groep ruimte gemaakt
worden voor deze talenten?
Welke context zorgt er voor dat de talenten van de deelnemer zo goed mogelijk tot uiting
komen?
Hoe ga je de talenten die je ontdekt/bevestigd hebt omzetten? Wat is de eerste stap?
○

●

Soms zullen deelnemers een bepaald talent koppelen aan een locatie of specifieke
context. Ze zullen zich minder snel bedenken dat dit ook op andere plekken getoond
kan worden. Daarom is het belangrijk dat je benoemt waar de deelnemer deze kan
inzetten. Als een deelnemer heel mooi kan knutselen, wijs hem/haar er dan op dat dit
goed van pas kan komen bij het maken van spelborden, het helpen bij het knutselen,
…

Neem eventueel wat foto’s mee van na de cursus om terug in de sfeer te komen en te tonen
wat je gedaan hebt.

Gebruik zeker het talent/trajectboekje om op terug te komen.

Stage
Spreek zeer concreet met de stagebegeleiding en deelnemer af hoe de stage er zal uitzien. Zorg ervoor
dat de stagebegeleider mee is met het talent/trajectboekje. Laat ze meteen ook een aantal
momenten afspreken waarop ze gaan samenzitten, zodat dit voor beiden duidelijk is.
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Soms zullen groepen ervoor kiezen om de persoon niet voltijds in leiding te laten staan, maar een
stage af te bakenen van bijvoorbeeld een aantal weken. Zorg er in dat geval ook voor dat dit
duidelijk is voor de deelnemer.
Spreek af dat de deelnemer of stagebeleider jullie als begeleiding mag contacteren indien er nog
vragen zijn.

22

Traject afronden
animator
Gaat de deelnemer voor het animatorattest? Probeer dan enkel nog te ondersteunen richting het
evaluatiemoment: geraakt hij/zij er (zeker bij persoon met rolstoel belangrijk!), is het belangrijk dat de
begeleiding van dit evaluatiemoment weet dat er een persoon met een beperking zal deelnemen?
co-animator
Gaat de deelnemer voor het co-animatortraject? Spreek dan met de stagebegeleiding een einddatum
af. Vanuit ploeg vorming wordt een ‘attest’ voorzien van co-animator. Misschien vind je het wel leuk
om dit als begeleiding zelf te bezorgen? Anders kan je vragen of de groep het ziet zitten om hier een
‘momentje’ van te maken, bijvoorbeeld met een receptie.
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