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CRITERIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ATTESTEN AAN JEUGDWERKERS
HOOFDSTUK I : Begripsomschrijving
Artikel 1. De vorming tot "animator in het jeugdwerk" is een samenhangend geheel en heeft tot
doel om begeleiders te vormen in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren in het
jeugdwerk. In dit vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, houdingen en vaardigheden.
De vorming tot animator in het jeugdwerk bevat een theoretisch gedeelte : de deelname aan door de
afdeling Jeugd erkende cursussen, en een praktisch gedeelte : het doorlopen van een stage in het
jeugdwerk.
Aan jeugdwerkverantwoordelijken die een vorming tot animator hebben gevolgd overeenkomstig de in
deze criteria bepaalde voorwaarden, wordt door de afdeling Jeugd een attest "animator in het
jeugdwerk" afgeleverd.
Art. 2. De vorming tot "hoofdanimator in het jeugdwerk" is een samenhangend geheel en heeft tot
doel zich te vervolmaken in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren in het jeugdwerk of
het opnemen van verantwoordelijkheden binnen een begeleidingsteam. In dit vormingsproces wordt
gewerkt aan inzichten, houdingen en vaardigheden. De vorming tot hoofdanimator in het jeugdwerk
bevat een theoretisch gedeelte : de deelname aan door de afdeling Jeugd erkende
vormingsprogramma's, en een praktisch gedeelte : het doorlopen van een stage in het jeugdwerk.
Aan jeugdwerkverantwoordelijken die een vorming tot hoofdanimator hebben gevolgd overeenkomstig
de in deze criteria bepaalde voorwaarden wordt door de afdeling Jeugd een attest "hoofdanimator in
het jeugdwerk” afgeleverd.
Art. 3. De vorming tot "instructeur in het jeugdwerk" is een samenhangend geheel en heeft tot doel
het opnemen van een verantwoordelijkheid in het vormingsproces van jeugdwerkverantwoordelijken.
In dit vormingsproces wordt gewerkt aan het verwerven van inzicht en vaardigheden in
groepsdynamische processen, in communicatievaardigheden en in conflicthantering. De vorming tot
instructeur in het jeugdwerk bevat een theoretisch gedeelte : de deelname aan door de afdeling Jeugd
erkende vormingsprogramma's, en een praktisch gedeelte : het doorlopen van een stage in het
jeugdwerk.
Aan jeugdwerkverantwoordelijken die een vorming tot instructeur hebben gevolgd overeenkomstig de
in deze criteria bepaalde voorwaarden, wordt door de afdeling Jeugd een attest "instructeur in het
jeugdwerk" afgeleverd.
Art. 4. De vorming tot "hoofdinstructeur in het jeugdwerk" is een samenhangend geheel en heeft
tot doel het opnemen van een verantwoordelijkheid op bovenlokaal vlak of een
eindverantwoordelijkheid in het vormingsproces van jeugdwerkverantwoordelijken. In dit
vormingsproces wordt gewerkt aan het verwerven van inzicht in de diverse jeugdwerkvormen in
Vlaanderen, de diverse actoren en beleidsbepalende factoren in het jeugdbeleid, en aspecten van
jeugdcultuur. Tevens dient werk gemaakt van ofwel het verwerven van een specifieke vaardigheid
inzake het begeleiden van jeugdwerkinitiatieven en jeugdigen in het jeugdwerk ofwel van een
gespecialiseerde kennis op een specifiek jeugdbeleidsterrein. Hierbij wordt een evenwicht nagestreefd
tussen kennis, vaardigheden, inzichten en houdingen. De vorming tot hoofdinstructeur in het
jeugdwerk bevat een theoretisch gedeelte : de deelname aan door de afdeling Jeugd erkende
vormingsprogramma's, alsook aan cursussen in het sociaal-cultureel werk en een praktisch gedeelte :
het realiseren van een werkstuk.
Aan jeugdwerkverantwoordelijken die een vorming tot hoofdinstructeur hebben gevolgd
overeenkomstig de in deze criteria bepaalde voorwaarden, wordt door de afdeling Jeugd een attest
"hoofdinstructeur in het jeugdwerk" afgeleverd.
HOOFDSTUK II : Criteria
Afdeling 1. Vorming
Art. 5. De afdeling Jeugd erkent vormingsprogramma's voor het behalen van een attest "animator in
het jeugdwerk" op voorwaarde dat het programma in totaal 60 uren werkelijke vorming telt en
volgende domeinen bevat :

- jeugd en samenleving
- doelstellingen en methodiek van de inrichtende (of begeleidende) organisatie
- werken met groepen
- informatie
- technieken en werkvormen in functie van het jeugdwerk
- preventie, veiligheid en eerste hulp
- houdingen als begeleider.
Het programma moet ter goedkeuring aan de afdeling Jeugd overeenkomstig de in deze criteria
bepaalde procedure worden voorgelegd. Deze vormingsprogramma's dienen gerealiseerd via
vormingsinitiatieven die voldoen aan volgende voorwaarden :
1° Elk vormingsinitiatief dient begeleid door een vereniging die wordt gesubsidieerd op basis van
artikel 9, 10, 11 of 15 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
2° Het vormingsprogramma telt minimum 60 u werkelijke vorming.
Per dag kan maximaal 10 uur werkelijke vorming gerealiseerd worden ; vorming na 23.00 uur komt
niet in aanmerking. Het vormingsprogramma mag gerealiseerd worden in modules die elk minstens
7u30 werkelijke vorming bevatten. Een vormingsinitiatief in internaatsverband met een duur van 5
opeenvolgende cursusdagen en minstens 50 uur werkelijke vorming, wordt gelijkgesteld met 60 uren
werkelijke vorming.
3° Elk vormingsinitiatief dient begeleid te worden door bevoegde leiding.
De hoofdbegeleider aanwezig op het vormingsinitiatief dient het attest van "instructeur in het
jeugdwerk" ofwel een bewijs van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of
g.p.b.- opleiding) ofwel een diploma van sociaal-cultureel werker te bezitten. Per 15 deelnemers moet
één begeleider het attest van hoofdanimator in het jeugdwerk ofwel een bewijs van pedagogische
bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of g.p.b.- opleiding) ofwel een diploma van sociaalcultureel werker te bezitten.
4° Elk vormingsinitiatief moet worden bijgewoond door minstens 8 deelnemers, die in de loop van het
kalenderjaar waarin het vormingsprogramma aanvangt minstens 16 jaar worden.
5° Het vormingsinitiatief moet worden ingericht voor een regio die meerdere gemeenten bevat, de
steden Antwerpen en Gent uitgezonderd.
Art. 6. De afdeling Jeugd erkent vormingsprogramma's voor het behalen van een attest
"hoofdanimator in het jeugdwerk" op voorwaarde dat het programma in totaal minimaal 30 uren
werkelijke vorming telt en volgende domeinen omvat :
- jeugd en samenleving (met bijzondere aandacht voor doelgroepen van kinderen en jongeren) ;
- werken met jongeren in groep zowel inzake visie en methodiek als inzake technische of creatieve
vaardigheden ;
- reflectie inzake het begeleiden van kinderen en jongeren in groep alsook het werken in team.
Het programma moet ter goedkeuring aan de afdeling Jeugd overeenkomstig de in deze criteria
bepaalde procedure worden voorgelegd.
Deze vormingsprogramma's dienen gerealiseerd via vormingsinitiatieven die voldoen aan volgende
voorwaarden :
1° Het vormingsinitiatief dient georganiseerd en begeleid door een vereniging die wordt gesubsidieerd
op basis van artikel 9, 10, 11 of 15 van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid.. .
2° Het vormingsprogramma telt minimum 30 u werkelijke vorming.
Per dag kan maximaal 10 uren werkelijke vorming gerealiseerd worden ; vorming na 23.00 uur komt
niet in aanmerking.
Het vormingsprogramma mag georganiseerd worden in modules die elk minstens 7u30 werkelijke
vorming moet bevatten.
Een vormingsinitiatief in internaatsverband met een duur van 3 opeenvolgende cursusdagen en
minstens 25 uur werkelijke vorming, wordt gelijk gesteld met 30 uur werkelijke vorming.
3° Elk vormingsinitiatief dient begeleid te worden door bevoegde leiding.
De hoofdbegeleider aanwezig op het vormingsinitiatief dient het attest van "instructeur in het
jeugdwerk" ofwel een bewijs van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of
getuigschrift van pedagogische bekwaamheid) ofwel een diploma van sociaal-cultureel werker te
bezitten.
Per 15 deelnemers moet 1 begeleider het attest van hoofdanimator in het jeugdwerk ofwel een bewijs
van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of g.p.b.-opleiding) ofwel een
diploma van sociaal-cultureel werker te bezitten.

4° Het vormingsinitiatief moet worden ingericht voor een regio die meerdere gemeenten bevat, de
steden Antwerpen en Gent uitgezonderd.
5° Elk vormingsinitiatief moet worden bijgewoond door minstens 8 kandidaat hoofdanimators.
Elke deelnemer dient bij de aanvang van het vormingsinitiatief 17 jaar te zijn en :
- ofwel het attest “van animator in het jeugdwerk” bezitten ;
- ofwel vanaf het kalenderjaar waarin de deelnemer 16 jaar werd, 100 uren leiding hebben
gegeven in een jeugdwerkinitiatief.
Art. 7. De afdeling Jeugd erkent vormingsinitiatieven voor het behalen van een attest "instructeur in
het jeugdwerk" op voorwaarde dat het programma in totaal minimaal 30 uren werkelijke vorming telt
en volgende domeinen omvat :
- jeugd en samenleving ;
- kennis en inzicht verwerven in groepsdynamica, communicatievaardigheden en conflictbeheersing,
inzonderheid bij kinderen en jongeren en groepen van kinderen en jongeren ;
- hanteren van methodieken inzake groepsbegeleiding, begeleidershouding en het aanleren
van jeugdwerkvaardigheden ;
- reflectie over doelstellingen van vormingswerk met kinderen en jongeren.
Het programma moet ter goedkeuring aan de afdeling Jeugd overeenkomstig de bepaalde procedure
worden voorgelegd.
Deze vormingsprogramma's dienen gerealiseerd via vormingsinitiatieven die voldoen aan volgende
voorwaarden :
1° Elk vormingsinitiatief dient georganiseerd door een of meerdere in het kader van het decreet
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel gesubsidieerde verenigingen.
2° Het vormingsprogramma telt minimum 30 u werkelijke vorming.
Per dag kan maximaal 10 uur werkelijke vorming gerealiseerd worden ; vorming na 23.00 uur komt
niet in aanmerking.
Het vormingsprogramma mag georganiseerd worden in modules die elk minstens 7u30 werkelijke
vorming moet bevatten.
Een vormingsinitiatief in internaatsverband met een duur van 3 opeenvolgende cursusdagen en
minstens 25 uur werkelijke vorming wordt gelijk gesteld met 30 uur werkelijke vorming.
3° Het vormingsinitiatief dient begeleid te worden door bevoegde leiding.
De hoofdbegeleider aanwezig op het vormingsinitiatief dient ofwel een attest van "hoofdinstructeur in
het jeugdwerk" te bezitten ofwel een attest van "instructeur in het jeugdwerk" te bezitten en 120 uren
vorming hebben gegeven in het jeugdwerk.
Per 15 deelnemers moet 1 begeleider het attest van "instructeur in het jeugdwerk" ofwel een bewijs
van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of getuigschrift van pedagogische
bekwaamheid) ofwel een diploma van sociaal-cultureel werker te bezitten.
4° Het vormingsinitiatief moet worden ingericht voor een regio die meerdere gemeenten bevat, de
steden Antwerpen en Gent uitgezonderd.
5° Het vormingsinitiatief moet worden bijgewoond door minstens 8 kandidaat-instructeurs. Elke
deelnemer dient bij de aanvang van het vormingsinitiatief 18 jaar te zijn en - ofwel een attest van
"hoofdanimator in het jeugdwerk" bezitten ;
- ofwel een attest van "animator in het jeugdwerk" bezitten en vanaf het kalenderjaar waarin de
deelnemer 16 jaar werd 100 uren leiding hebben gegeven in een jeugdwerkinitiatief ;
- ofwel sedert het kalenderjaar waarin de deelnemer 17 jaar werd 200 uren leiding hebben gegeven in
een jeugdwerkinitiatief.
Art. 8. De afdeling Jeugd erkent vormingsprogramma’s voor het behalen van een attest
"hoofdinstructeur in het jeugdwerk" op voorwaarde dat het programma minimaal 20 uren werkelijke
vorming telt en één of meerdere van de volgende domeinen bevat :
- verwerven van inzicht in diverse jeugdwerkvormen in Vlaanderen ;
- verwerven van inzicht in de diverse actoren en beleidsbepalende factoren in het jeugdbeleid ;
- verwerven van inzicht in aspecten van jeugdcultuur en psychologie van jeugdigen ;
- verwerven van vaardigheden in het opzetten van jeugdwerkinitiatieven ;
- verwerven van vaardigheden in het begeleiden van jeugdwerkinitiatieven van
jeugdwerkverantwoordelijken en van jeugdigen in het jeugdwerk ;
- management in de non-profitsector ;
- verwerven van inzicht van de diverse jeugdbeleidsterreinen met inbegrip van het internationale.
Het programma van de vormingsmodule moet ter goedkeuring aan de afdeling Jeugd, overeenkomstig
de in deze criteria bepaalde procedure worden voorgelegd.

Deze vormingsprogramma's dienen gerealiseerd via vormingsmodules die voldoen aan volgende
voorwaarden :
1° De vormingsmodule dient georganiseerd door één of meerdere in het kader van het decreet
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid gesubsidieerde verenigingen
2° Per dag kan maximaal 10 uur werkelijke vorming gerealiseerd worden ; vorming na 23.00 uur komt
niet in aanmerking.
Een programma mag georganiseerd worden in modules die elk tenminste 5 uren werkelijke vorming
moeten bevatten.
3° Het vormingsinitiatief dient begeleid te worden door bevoegde leiding.
De hoofdbegeleider aanwezig op het vormingsinitiatief dient een attest van "hoofdinstructeur in het
jeugdwerk" te bezitten.
Per 10 deelnemers moet 1 begeleider het attest van "instructeur in het jeugdwerk" ofwel een bewijs
van pedagogische bekwaamheid (diploma van leraar, aggregatie of getuigschrift van pedagogische
bekwaamheid) ofwel een diploma van sociaal-cultureel werker te bezitten.
4° Het vormingsinitiatief moet worden ingericht voor de regio van alle Vlaamse provincies
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
5° Het vormingsinitiatief moet worden bijgewoond door minstens 8 kandidaat hoofdinstructeurs.
Elke deelnemer dient bij de aanvang van het vormingsinitiatief 20 jaar te zijn en
- ofwel een attest van "instructeur in het jeugdwerk" te bezitten ;
- ofwel een attest van "hoofdanimator in het jeugdwerk" en een attest van "animator in het
jeugdwerk" te bezitten ;
- ofwel een attest van "hoofdanimator in het jeugdwerk" te bezitten en vanaf het kalenderjaar
waarin de deelnemer 17 jaar werd 100 uren leiding hebben gegeven in het jeugdwerk;
- ofwel personeelslid ofwel bestuursvrijwilliger te zijn van een op basis van het decreet van 20 januari
2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel gesubsidieerde vereniging.
Afdeling 2. Stages
Art. 9. De afdeling Jeugd erkent de stage voor het behalen van een attest "animator in het
jeugdwerk" onder volgende voorwaarden :
1° De stage bedraagt minstens 60 uren in het jeugdwerk.
De stage kan slechts aangevat worden nadat minstens de helft van het vormingsprogramma werd
gevolgd.
2° De stage gebeurt onder begeleiding van een jeugdwerker die :
- ofwel minstens het attest van "hoofdanimator in het jeugdwerk” bezit,
- ofwel de eindverantwoordelijke is van de jeugdwerking.
3° De wijze waarop de stage verloopt moet aan de afdeling Jeugd worden medegedeeld
overeenkomstig de in deze criteria bepaalde procedure.
Art. 10. De afdeling Jeugd erkent de stage voor het behalen van een attest
"hoofdanimator in het jeugdwerk" onder volgende voorwaarden :
1° De stage bedraagt minstens 30 uren in het jeugdwerk.
De stage kan slechts aangevat worden nadat minstens de helft van het vormingsprogramma werd
gevolgd.
Van deze 30 uren dienen er minstens 20 betrekking te hebben op het nemen van een
verantwoordelijkheid t.o.v. jeugdwerkers of t.o.v. een groep van kinderen of jongeren.
2° De stage gebeurt onder begeleiding van
- ofwel een jeugdwerker die minstens het attest van "hoofdanimator in het jeugdwerk" bezit ;
- ofwel de eindverantwoordelijke van de jeugdwerking.
3° De wijze waarop de stage verloopt moet aan de afdeling Jeugd worden medegedeeld
overeenkomstig de in deze criteria bepaalde procedure.
Art. 11. De afdeling Jeugd erkent de stage voor het behalen van een attest "instructeur in het
jeugdwerk" onder volgende voorwaarden :
1° De stage bedraagt minstens 60 uren in het jeugdwerk. Deze dient te bestaan uit begeleiding van
vorming van jeugdwerkers.
De stage kan slechts aangevat worden nadat minstens de helft van het vormingsprogramma werd
gevolgd.

2° De stage gebeurt onder begeleiding van een jeugdwerker die minstens het attest van "instructeur in
het jeugdwerk" bezit.
3° De wijze waarop de stage verloopt moet aan de afdeling Jeugd worden medegedeeld
overeenkomstig de in deze criteria bepaalde procedure.
Art. 12. De afdeling Jeugd erkent de stage voor het behalen van een attest "hoofdinstructeur in het
jeugdwerk" onder volgende voorwaarden :
1° De stage bestaat uit het afleveren van een werkstuk waarvan het onderwerp wordt bepaald in
overleg met de stagebegeleider en de leiding van de op basis van het decreet van 20 januari 2012
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel gesubsidieerde vereniging,
waarvoor de kandidaat hoofdinstructeur zal functioneren.
2° De stage gebeurt onder begeleiding van een jeugdwerker die het attest van
"hoofdinstructeur in het jeugdwerk" bezit of onder begeleiding van de (pedagogische)
coördinator van de vereniging.
3° De wijze waarop de stage, in casu het realiseren van een werkstuk, zal verlopen moet aan
de afdeling Jeugd worden medegedeeld overeenkomstig de in deze criteria bepaalde
procedure.
Afdeling 3. Toekennen van attesten
Art. 13. De afdeling Jeugd levert het attest "animator in het jeugdwerk" af aan een
jeugdwerker die voldoet aan elk der volgende voorwaarden :
1° Een door de afdeling Jeugd goedgekeurd vormingsprogramma van minstens 60 uren voor het
behalen van het attest "animator in het jeugdwerk" hebben gevolgd ;
2° Een stage hebben doorlopen van minstens 60 uren, die voldoet aan artikel 9 van deze criteria met
daarbij een positieve beoordeling van de begeleider ;
3° 16 jaar zijn op het ogenblik van de aflevering van het attest.
Art. 14. De afdeling Jeugd levert een attest "hoofdanimator in het jeugdwerk" af aan een
jeugdwerker die voldoet aan elk der volgende voorwaarden :
1° Een door de afdeling Jeugd goedgekeurd vormingsprogramma voor het behalen van het attest
"hoofdanimator in het jeugdwerk" van 30 uren hebben gevolgd ;
2° Een stage hebben doorlopen van minstens 30 uren, die voldoet aan artikel 10 van deze criteria met
daarbij een positieve beoordeling van de begeleider ;
3° 18 jaar zijn op het ogenblik van de aflevering van het attest.
Art. 15. De afdeling Jeugd levert een attest "instructeur in het jeugdwerk" af aan een jeugdwerker
die voldoet aan elk der volgende voorwaarden :
1° Een door de afdeling Jeugd goedgekeurd vormingsprogramma van minstens 30 uren voor het
behalen van een attest "instructeur in het jeugdwerk" hebben gevolgd ;
2° Een stage hebben doorlopen van minstens 60 uren, die voldoet aan artikel 10 van deze criteria met
daarbij een positieve beoordeling van de begeleider ;
3° 19 jaar zijn op het ogenblik van de aflevering van het attest.
Art. 16. De afdeling Jeugd levert een attest "hoofdinstructeur in het jeugdwerk" af aan een
jeugdwerker die voldoet aan elk der volgende voorwaarden :
1° Minstens 120 uren vorming hebben gevolgd.
Deze vorming wordt gecoördineerd door de op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende
een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel gesubsidieerde vereniging die de stage
evalueert.
Deze vorming geschiedt als volgt :
a) minstens 40 uren bijgewoond in een door de afdeling Jeugd goedgekeurd vormingsprogramma
voor hoofdinstructeur.
b) minstens 20 uren bijgewoond bij een op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid structureel gesubsidieerde vereniging (vormingsinitiatieven in het kader van
erkende vormingsprogramma’s animator, hoofdanimator of instructuur komen hiervoor niet in
aanmerking) Vormingsprogramma's gevolgd bij CENYC, het Europees Jeugdforum, het Jeugdcentrum
van de Raad voor Europa of het Europees Coördinatiebureau (ECB) of bij één van de bij het ECB
aangesloten internationale jeugdorganisaties komen eveneens in aanmerking.
c) minstens 20 uren bijgewoond van vormingsinitiatieven ingericht door niet-jeugdwerk.

2° Een stage hebben gerealiseerd in de vorm van het afleveren van een werkstuk zoals beschreven in
artikel 12 van deze criteria met daarbij een positieve beoordeling door een jury van de betrokken
vereniging en waarvoor ook een afgevaardigde van de afdeling Jeugd wordt uitgenodigd ;
3° 21 jaar zijn op het ogenblik van de aflevering van het attest.
HOOFDSTUK III : Procedure
Afdeling 1 : Vormingsprogramma's
Art. 17. § 1. Een vormingsprogramma of een wijziging ervan, alsook de wijze waarop het
georganiseerd wordt, dient uiterlijk drie maanden alvorens een cursus met bedoeld programma wordt
georganiseerd, ter goedkeuring aan de afdeling Jeugd voorgelegd door de op basis van het decreet
van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel
gesubsidieerde vereniging
De indiener dient aan te duiden voor het behalen van welk attest het programma zal worden benut.
Daarenboven dient verantwoord dat het ingediende programma overeenstemt met de voorwaarden
bepaald in artikel 5, 6, 7 of 8 van deze criteria.
§ 2. De afdeling Jeugd deelt uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van het programma
haar beslissing mee.
§ 3. Indien het programma niet wordt goedgekeurd door de afdeling Jeugd kan de indiener, binnen
dertig kalenderdagen na ontvangst van de niet-goedkeuring, een aangepast programma indienen dat
rekening houdt met de door de afdeling Jeugd geformuleerde bezwaren om alsnog een goedkeuring
te verkrijgen.
Afdeling 2 : Vormingsinitiatieven
Art. 18. § 1. Ten minste 14 dagen voor de aanvang van een vormingsinitiatief dient een op basis van
het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid structureel
gesubsidieerde vereniging die het vormingsinitiatief inricht of begeleidt, volgende gegevens mee te
delen aan de afdeling Jeugd op een aanvraagformulier :
- plaats, datum, uurrooster, programma van het initiatief en uitnodiging ;
- aanduiding van de hoofdbegeleider : aard van het attest of diploma waarover hij/zij beschikt ;
- benaming van het attest waarvoor het vormingsinitiatief wordt georganiseerd.
De afdeling Jeugd deelt per kerende het initiatiefnummer mee aan de vereniging die het
aanvraagformulier indiende.
§ 2. Ter plaatse wordt gedurende de duur van het vormingsinitiatief een deelnemerslijst bijgehouden.
Dit formulier bevat :
- de naam, geboortedatum, reeds behaald attest van elke deelnemer ;
- elke deelnemer dient bij de aanvang van het initiatief de aanwezigheidslijst te handtekenen. Elke
deelnemer dient tevens bij aankomst of vertrek de deelnemerslijsten te paraferen met een duidelijke
vermelding van het tijdstip van parafering. - naam en behaald attest of diploma van elke begeleider.
Na het beëindigen van het vormingsinitiatief wordt de aanwezigheidslijst door de hoofdbegeleider van
het initiatief voor echt verklaard.
§ 3. Binnen de dertig dagen na het beëindigen van het vormingsinitiatief dient de jeugdvereniging, die
het aanvraagformulier voor het initiatief indiende, een verslagformulier naar de afdeling Jeugd te
sturen.
Dit verslagformulier bevat :
- plaats, datum, uurrooster en gerealiseerd programma.
Dit alles dient de precieze weergave te zijn van het verloop van het initiatief.
- een beperkte evaluatie van het vormingsinitiatief.
Samen met dit verslagformulier wordt de ingevulde deelnemerslijst zoals beschreven in § 2 van dit
artikel naar de afdeling Jeugd gestuurd.
De afdeling Jeugd stelt aanvraagformulieren, aanwezigheidslijsten en verslagformulieren ter
beschikking.
Afdeling 3 : Stages
Art. 19. Voor de stages die aanleiding geven tot het toekennen van de attesten voor animator,
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk, dienen volgende modaliteiten vervuld.

Samen met de aanvraag aan de afdeling Jeugd voor het goedkeuren van een vormingsprogramma
dient medegedeeld hoe de stage, die gekoppeld is aan de cursus, zal verlopen.
Deze mededeling dient volgende elementen te bevatten :
1° De plaatsen waar de deelnemers aan het vormingsprogramma stage kunnen lopen.
2° De periode tijdens dewelke de stage normaal zal verlopen.
3° Hoe en door wie de stage wordt begeleid en geëvalueerd.
4° De administratieve formaliteiten die de vereniging vervult met het oog op het bijhouden
van het stageverloop en -evaluatie.
Dit met het oog op het aanvragen van het toekennen van attesten door de afdeling Jeugd.
Art. 20. § 1. Voor de stage die aanleiding geeft tot het toekennen van een attest hoofdinstructeur,
namelijk het afleveren van een werkstuk, dienen volgende modaliteiten vervuld :
De vereniging die het werkstuk zal begeleiden dient alvorens de kandidaat-hoofdinstructeur zijn
werkstuk aanvat de volgende gegevens aan de afdeling Jeugd mee te delen :
1) identificatiegegevens van de kandidaat : naam, leeftijd, adres ;
2) overzicht van de reeds behaalde attesten voor jeugdwerker ;
3) overzicht van de vormingsprogramma's die reeds gevolgd werden met het oog op het
toekennen van een attest van hoofdinstructeur.
Hierbij dient aangetoond dat zal voldaan worden aan de voorwaarden bepaald in artikel 16, 1° van
deze criteria ;
4) onderwerp en methodiek van het werkstuk dat zal gemaakt worden ;
5) periode voorzien voor het realiseren van het werkstuk
6) wijze waarop het werkstuk zal worden beoordeeld, alsmede de samenstelling van de jury ;
7) naam van de begeleider van de kandidaat-hoofdinstructeur. Hierbij dient ook aangetoond
dat de begeleider over een attest van hoofdinstructeur beschikt of de (pedagogische)
coördinator van de vereniging is.
Het document dat hierboven genoemde elementen bevat dient ondertekend te worden door de
kandidaat-hoofdinstructeur en de door de vereniging aangeduide begeleider.
§ 2. De afdeling Jeugd zal binnen de dertig dagen na ontvangst van de in § 1 genoemde
mededeling de ontvangst bevestigen.
Zodra de vereniging deze bevestiging heeft ontvangen kan de kandidaat-hoofdinstructeur zijn
werkstuk aanvatten.
§ 3. De jeugdvereniging die het werkstuk zal evalueren dient minstens zes weken voor dat de datum
waarop de evaluatievergadering is gepland een afgevaardigde van de afdeling Jeugd uit te nodigen
voor het bijwonen van genoemde vergadering.
Afdeling 4 : Afleveren van attesten
Art. 21. De afdeling Jeugd zal binnen de 30 dagen na ontvangst van de globalisatielijst de attesten
opsturen naar de indienende vereniging.
Afdeling 5 : Slotbepalingen
Art. 22. De criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers goedgekeurd door de
Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel op 1 juni 2009, worden opgeheven.
Art. 23. De nieuwe criteria gelden vanaf 1 januari 2014.

Brussel,

Pascal Smet
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

