Opleidingsaanbod voor jeugdleiders
In deze flowchart ontdek je welke opleidingen aangeraden of verplicht zijn voor
bepaalde vrijwilligers en vrijwilligersfuncties.
De deelnamevoorwaarden en praktische info voor de verschillende opleidingen
vind je steeds op www.jeugdrodekruis.be, via de hyperlinks in dit document.

Ik ben een jeugdleider met weinig ervaring, of ik wil op korte termijn

Groene kadertjes zijn er voor opleidingen

jeugdleider worden.

die we je aanraden.

Blauwe kadertjes zijn er voor opleidingen
die je verplicht moet volgen om de
voorgestelde functie te mogen uitoefenen.
Nee

Ja

Rode kadertjes zijn er voor opleidingen die
je verplicht moet volgen om een bepaalde
functie uit te oefenen.

Ik heb een attest ‘animator in het jeugdwerk’.

Ja

Nee

Ik volgde reeds de opleiding ‘Startkabels’?

Ja

Nee

De animatoropleiding (deel 1) is dan
verplicht voor jou.
Prima, je voldoet aan de voorwaarden om je
functie verder uit te oefenen. Kijk gerust eens
verder wat ons opleidingsaanbod nog in petto
heeft voor jou!
De animatoropleiding (deel 2) is een
aanrader voor jou, tenzij je vroeger al de
opleiding ‘Spellewaerde’ volgde.
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Ik ben een ervaren jeugdleider en heb interesse om in
de toekomst meer verantwoordelijkheid op te nemen
binnen mijn jeugdkern.
De hoofdanimatoropleiding of de
verantwoordelijkenopleiding zijn een
aanrader voor jou. De hoofdanimator is
een opleiding van 50u die leidt tot een
erkend jeugdwerkattest ‘hoofdanimator in
het jeugdwerk’. De
verantwoordelijkenopleiding is een

Ja

Nee

opleiding van 17u die niet leidt tot een
erkend jeugdwerkattest.

De workshop voor stagebegeleiders is een
aanrader voor jou. Als je een
animatorstage wil begeleiden, is deze
verplicht.

Ik sta graag voor een groep en heb interesse om

Fijn! Bekijk dan zeker het opleidingsaanbod

Ja

voor kandidaat-lesgevers.

eerstehulplessen te geven aan kinderen en jongeren, of
om opleidingen te geven aan andere vrijwilligers.

Nee

Ik speelde reeds het inleefspel Youth on the Run.

Nee

Ja

Het inleefspel Youth on the Run is een
aanrader voor jou!
Het opleidingsweekend ‘begeleider Youth
on the Run’ is een aanrader voor jou!
Nadien kan je aan de slag als begeleider
tijdens het inleefspel.

We verwelkomen je graag op de Startdag!
De eerstvolgende editie gaat door op 3-4
september, in Limburg.
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