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PROGRAMMA 
 
I. Dag 1 – donderdag 22 oktober 2015 

a. Welcome meeting and presentation of the SNJ at Youth Centre Hollenfels – Sandra 
Britz  

b. Quality framework for youth work in Luxemburg – Claude Bodeving  
c. The SNJ and its youth centres – Sandra Britz 
d. Visit of the youth centre Hollenfels, presentation and assessment of the activities – 

Eric Schweicher  
e. Visit of the youth centre Marienthal and presentation of the activities – Philippe 

Schleich  
f. Safety and safety management – Philippe Schleich en Vincent Villain  

II. Dag 2 – vrijdag 23 oktober 2015 
a. Visit of the youth centre Lultzhausen, presentation of the activities – Vincent Villain ( 
b. Ensuring quality when working with freelancers – Vincent Villain en Philippe Schleich  
c. Visit of the youth centre Eisenborn, presentation of the activities – Adrien Promme 

en Jenny Schlechter  
III. (Korte) Conclusie  

http://www.cjsm.vlaanderen.be/


I. DAG 1 – donderdag 22 oktober 2015 
 

a) Welcome meeting and presentation of the SNJ at Youth Centre Hollenfels 
Château de Hollenfels 
2, rue du Château 
7435 Hollenfels  
T : 247-86430   
hollenfels@snj.lu / www.hollenfels.snj.lu 

 
Ons eerste bezoek leidt meteen naar het jeugdcentrum “Kasteel Hollenfels” van de SNJ. Alvorens 
kennis te maken met het centrum zelf en haar werking, worden we hartelijk welkom gegeten 
door de Service National de la Jeunesse (SNJ). Sandra Britz, onze delegatiebegeleidster, geeft een 
korte voorstelling van de SNJ. 
 

Voorstelling van de Service Nationale de la Jeunesse (SNJ) 

 
Historiek 
 
De SNJ werd opgericht in 1964. Doorheen de voorbije 50 jaar werden er talloze projecten, acties 
en diensten ontwikkeld en verbeterd. Vandaag is de SNJ de onbetwistbare hoofdrolspeler op vlak 
van het werken met jongeren in Luxemburg. 
 
Organisatie 
 
De SNJ is een extern overheidsagentschap onder toezicht van de minister van nationale 
educatie, kinderen en jeugd. Het werd opgericht met als doel het ondersteunen en aanbieden 
van jongerenwerk in Luxemburg. De SNJ als organisatie bestaat uit 5 pijlers. 
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Eén van die vijf pijlers zijn dus de eigen pedagogische jeugdcentra, nl. Hollenfels, Lultzhausen, 
Marienthal en Eisenborn. 
 
Missie 
 
De SNJ heeft als taak bij te dragen aan de implementatie van het jeugdbeleid in Luxemburg en 
te fungeren als een kenniscentrum voor de jeugdsector. 
 
Werkveld 
 
Het werkdomein van de SNJ situeert zich op vlak van de niet-formele educatie. Dit omvat het 
geheel van educatieve activiteiten met specifieke leerdoelen, georganiseerd voor partictuliere 
groepen buiten het officiële onderwijssysteem. 
 
Doelpubliek 
 
De SNJ richt zich in de eerste plaats op de uitvoerders van de jeugdsector, namelijk de 
jeugdorganisaties, jeugdhuizen en professionals die met jongeren werken. 
 
Een tweede doelgroep bestaat uit de scholen. Zo richt sommige programmatie van de educatieve 
centra van de SNJ,  zich specifiek op schoolgroepen. Het gaat dan in hoofdzaak over het 
algemeen secundair onderwijs en het technisch secundair. 
 

b) Quality framework for youth work in Luxemburg 
2, rue du Château 
7435 Hollenfels  
T : 247-86430 
www.hollenfels.snj.lu   
hollenfels@snj.lu 

 
Een 2de presentatie op het kasteel Hollenfels werd verzorgd door dhr. Claude Bodeving van het 
SNJ en ging over het kwaliteitskader van het jeugdwerk in Luxemburg. 
 

Voorstelling van het Luxemburgs kwaliteitskader jeugdwerk 

 
Leeftijdscategorieën 

 
Op vlak van niet-formele educatie deelt de SNJ kinderen en jongeren op in 3 groepen : 
 

- Jonge kinderen (0-4 jaar) 
- Scholieren (4-12 jaar) 
- Jongeren (12-26 jaar) 

 
Bij de categorie van de jongeren, is het de rol van de SNJ en diverse jeugddiensten om via niet-
formele educatie jongeren te ondersteunen in diverse domeinen zoals taalgebruik, 
communicatie, media, creativiteit, kunst, cultuur, omgeving, technologie, relaties, emoties, 
beweging, gezondheid, waarden, democratie, participatie, enzoverder……  
 
Jeugdhuizen 
 
Voor wat de categorie van de jongeren betreft, streeft de SNJ naar een zeer open jeugdwerk. De 
basis hiervan ligt bij de jeugdhuizen (MJ’s of Maisons Jeunes), waarvan er een 70-tal bestaan in 
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Luxemburg. Deze fungeren onder de vorm van NGO’s en staan open voor jongeren tussen 12 en 
26 jaar. De jeugdhuizen worden mede gefinancierd door de Luxemburgse overheid en stellen 
professionele jeugdwerkers tewerk. Het doel bestaat uit participatie, inclusie en niet-formele 
educatie. De activiteiten die er door gaan bestaan uit projectactiviteiten, open ruimte, 
informatie en begeleiding. De werking van deze jeugdhuizen wordt gestuurd via een algemeen 
actiekader en jaarlijks geëvalueerd door een coördinatieplatform. Deze kwaliteitscontrole leidde 
tot een speciaal handboek op maat van Luxemburgse jeugdhuizen. 
 
Monitoringsinstrumenten 

 
Er zijn verschillende instrumenten die gebruikt worden om aan monitoring te doen : 
 

- Het algemeen actiekader dat 3-jaarlijks wordt herbekeken 
- Logboek 
- Discussievragen 
- Controlebezoeken 
- Rapporten (voor de gemeente, het NGO, het ministerie) 

 

c) The SNJ and its youth centres 
2, rue du Château 
7435 Hollenfels  
T : 247-86430 
www.hollenfels.snj.lu   
hollenfels@snj.lu 

 
De derde en laatste presentatie op het kasteel Hollenfels wordt terug gegeven door mevrouw 
Sandra Britz van de SNJ, die tevens coördinator van het jeugdcentrum Marienthal is. In deze 
presentatie heeft ze over de gemeenschappelijke aansturing van de 4 SNJ Jeugdcentra. 
 

Algemene aansturing van de SNJ Jeugdcentra 

 
Concept en inhoud 
 

- Een gemeenschappelijk kader voor de verschillende centra van het SNJ 
- Het definiëren van pedagogische, institutionele richtlijnen en standaarden voor educatie-

praktijk 
- Het aanbieden van een referentietool voor de betrokkenen 
- Het geven van een interne en externe communicatietool aan de centra 

 
Op inhoudelijk vlak worden de missies van elk centrum beschreven, wordt hun algemene 
benadering gedefinieerd en worden procedures voor kwaliteitsbewaking vastgelegd. 
  
Missie van de centra 
 

- Sites toegespitst op jongeren 
- Pedagogische laboratoria 
- Gespecialiseerde centra 
- Kenniscentra en centra van vaardigheden 
- Het geven van een interne en externe communicatietool aan de centra 
- Partners van elkaar 
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Gemeenschappelijke benadering 
 
De gezamenlijke aanpak van de centra situeert zich vooral op : 
 

- Hun houding ten aanzien van jongeren 
- Hun werk gebaseerd op pedagogische concepten 
- Hun doelgroepen 
- De kwaliteit van hun werk met jongeren 
- Het personeel 
- Hun gedeelde kwaliteitsstandaarden 
- Het langdurige effect van hun programma’s 

 
Duurzaam beheer 
 
Op vlak van duurzaam management wordt er hard ingezet op een strategie die niet enkel 
toepasbaar is voor de centra, maar ook voor het SNJ in zijn geheel. In deze optiek werd er een 
stuurgroep opgericht, die om de twee jaar samenkomt om te zien wat er gedaan werd, om de 
standaardprocedures te definiëren en nieuwe objectieven te formuleren en om evaluatietools 
vast te leggen. 
 
Implementatie van de activiteiten 
 
De activiteiten in de diverse centra worden aangeboden door gespecialiseerde animatoren of 
freelancers, gedetacheerde leerkrachten, vrijwilligers en/of studenten. 
 
Kwaliteitsverzekering 
 
De SNJ draagt kwaliteit zeer hoog in het vaandel en onderzoekt dit voortdurend aan de hand 
van de kwaliteit van de output, het proces zelf, de structuur en het concept. 
 
Bij kwaliteitsconcept gaat het vooral over het eerder aangehaalde referentiekader, waarbij zowel 
nationale als internationale experts betrokken worden. Het concept wordt jaarlijks geëvalueerd.  
 
Op vlak van de kwaliteit van het proces zelf zijn er tal van controlemanieren zoals regelmatige 
thematische werkgroepen met de educatieve werknemers van de centra, wekelijkse 
afdelingsvergaderingen, een coaching systeem binnen de animatoren-pool, overheidscertificatie 
van sommige animatoren-opleidingen, supervisie door animatoren, dagelijkse rapporten, 
activiteiten standaarden en verplichte continue professionele opleiding voor stafwerknemers. 
 
De kwaliteit van de structuur wordt weerspiegeld door het voldoen aan nationale en Europese 
standaardnormen, door regelmatige controle en onderhoud van de uitrusting die gebruikt wordt 
tijdens de activiteiten, door gedeelde tools en gestandaardiseerde procedures en doordat indoor 
en outdoor uitrusting is aangepast om niet-formele educatieve activiteiten te laten doorgaan. 
 
De kwaliteit van het resultaat of de output wordt tenslotte gemeten door gestandaardiseerde 
gebruikersbevragingen van de deelnemers aan de activiteiten. Tevens bestaat er een conferentie 
der gebruikers. Intern wordt de output gecontroleerd door middel van dagelijkse rapporten van 
animatoren, halfjaarlijkse teamevaluaties, individuele stafvergaderingen op het einde van elk 
(school)jaar en feedbacksessies wanneer er nieuwe activiteiten worden gelanceerd. 
 
 
 



d) Visit of the youth centre Hollenfels, presentation and assessment of the activities 
2, rue du Château 
7435 Hollenfels  
T : 247-86430 
hollenfels@snj.lu / www.hollenfels.snj.lu 

 
In de late voormiddag krijgen we tenslotte een rondleiding in en rond het kasteel Hollenfels, 
gegeven door de heer Eric Schweicher, de educatieve kracht rond duurzame ontwikkeling.   
 

Beschrijving rondleiding kasteel Hoffenfels 

 
Het jeugdcentrum Hollenfels is een centrum dat zich toespitst op duurzame ontwikkeling en 
diverse pedagogische programma’s aanbiedt voor schoolgroepen. De locatie is bijzonder (aan de 
rand van de rivier de Eisch) en situeert zich in een middeleeuws kasteel. Het centrum heeft 22 
begeleiders in dienst (vaak gedetacheerde leerkrachten) die een natuureducatief aanbod 
begeleiden. De aangeboden onderwerpen zijn water, bossen, geologie, voeding, energie en 
globalisering. De toepassingen van het pakket en activiteiten zijn bv. Geocaching, Bijenkwekerij ( 
koninginnenteelt, bijenproducten, educatie over bijen enzo). Deze toepassing hebben we bezocht 
op het domein.  
 
Een nieuwe aanwinst is het ondergrondse waterzuiveringsstation. Het centrum wordt dan ook 
op een zeer ecologische manier uitgebaat, wat resulteerde in het behalen van diverse labels 
(afvalverwerking, ecolabel, biolabel). Op het kasteel Hollenfels wordt er 100% groene energie 
gebruikt. 
 
In het kasteel zelf zijn educatieve ruimtes ingericht die focussen op fauna en flora, 
middeleeuwen, land-art, etc.. 
De aangeboden programma’s kaderen allemaal in het takenpakket van de SNJ. Op vlak van 
kwaliteitsbewaking biedt Hollenfels aan “iedere” deelnemer een evaluatieformulier aan om in te 
vullen. Zo bekomt men nuttige feedback over de programma’s en activiteiten. 
 
Hollenfels biedt eveneens overnachtingen aan voor jeugd, zowel in het kasteel als verder op het 
domein in een aparte jeugdherberg. Catering wordt voorzien door de jeugdherberg. Het youth 
hostel of de jeugdherberg springt mee op de kar van het duurzaam ondernemen en probeert 
voor de catering voornamelijk met lokale leveranciers en bio-handelaren te werken.  
 
Op vlak van overnachtingen en logies zijn er 2 verdiepingen in het kasteel met slaapzalen en 
enkele kamers voor de begeleiding. Er is tevens een sanitaire blok, de Ridderzaal en meerdere 
lokalen voor lespakketten. Opvallend is dat alles er heel netjes is, comfortabel en kwalitatief in 
orde. Brandveiligheid en toegankelijkheid zijn aandachtspunten in ieder centrum. 
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Als thematisch toetje kon onze delegatie genieten van een middeleeuwse 
lunch.

 
 

e) Visit of the youth centre Marienthal and presentation of the activities 
rue de Keispelt 
L-7411 Marienthal 
T : 247-86420 
http://marienthal.snj.lu / marienthal@snj.lu  

 
In de namiddag gaat het vervolgens richting Marienthal, waar we naartoe geleid worden door 
onze gastvrouw Sandra Britz en hartelijk ontvangen worden door het plaatselijk team van 3 
permanente educatieve medewerkers van Marienthal, nl. Philippe Schleich, Myriam Otto en 
Annick Robinet. 
 

Voorstelling van Marienthal en rondleiding 

 
Marienthal is een nieuw jeugdcentrum, waarvan het verblijfsgedeelte nog in opbouw is. Dit 
laatste gedeelte zal pas in voege gaan vanaf juni 2016 (opening). Voorlopig is er dus enkel de 
mogelijkheid tot dagactiviteiten, de groepen die wensen te overnachten kunnen enkele 
kilometers verder overnachten in de jeugdherberg gelegen aan Hollenfells. Zodra de 
verbouwingen klaar zijn, zullen de groepen voor Marienthal overnachten in het nieuwe 
verblijfsgedeelte, een groot deel van de uitbating, zoals de catering zal weliswaar gebeuren door 
de jeugdherberg.  
 
Het (educatief) aanbod dat hier beschikbaar is, concentreert zich op volgende 3 pijlers: welzijn, 
teambuilding en gezonde voeding. Er zijn permanente educatieve hoofdmedewerkers aanwezig 
die de ondersteuning genieten van een 30-tal jonge freelancers, deze vorm van uitbating is ook 
van toepassing in de andere jeugdcentra van het SNJ. Regelmatig worden vormingen en 
specifieke praktische proeven hiervoor afgelegd.  
 
De volgende activiteiten kunnen gebeuren op Marienthal: freestyle cursussen, tandem 
mountainbiken, wild cooking, touwenparcours, boogschieten, teambuilding activiteiten enz.. 
Deze activiteiten staan ter beschikking enkel voor Luxemburgse scholen en jeugdgroepen, mits 
een kleine forfait te betalen, dit om last-minute annulaties tegen te gaan. De forfait bedraagt 80 
euro voor een activiteit van een halve dag en 160 euro voor een dagactiviteit. De grootte van de 
groep speelt hierbij geen enkele rol. 
 
Belangrijk om weten is dat het centrum op het einde van dit jaar zal uitgebreid worden met alle 
activiteiten die plaatsvinden op het centrum van Eisenborn (zie verder). 
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Het touwenparcours is de blikvanger van deze site. Marienthal is immers lid van de European 
Ropes Course Association en gehomologeerd om trainers van touwenparcours op Europees 
niveau mee te vormen.  
 
De gegevens van Moerashuis (Oudenaarde) werden doorgegeven, daar werd door Toerisme 
Vlaanderen immers een touwenparcours mee gesubsidieerd die toegankelijk is voor 
andersvaliden. Aangezien zij misschien in de toekomst nog aanpassingen plannen (of uitbreiding) 
lijkt het ons zeker de moeite dat de SNJ in Oudenaarde eens een kijkje gaat nemen. Het 
touwenparcours van Marienthal kan tevens heel wat inspiratie bieden voor het uitwerken van 
het toekomstige touwenparcours op de Hoge Rielen. 
 

 
 
 
 
 



f) Safety and safety management 
rue de Keispelt 
L-7411 Marienthal 
T : 247-86420 
http://marienthal.snj.lu/   
marienthal@snj.lu  

 
Na de zeer boeiende rondleiding en voorstelling van Marienthal, krijgen we in één van de 
vergaderlokalen een uiteenzetting over hoe de veiligheid van de activiteiten geborgd wordt. 
Uiteenzetting wordt gegeven door Philippe Schleich en Vincent Villain, educatieve 
hoofdmedewerkers van 2 SNJ centra, nl. Marienthal en Lultzhausen. 
 

Veiligheid en veiligheidsmanagement 

 
Een goede organisatie en uitrusting zorgen ervoor dat de werking uitmuntend draait. Zo is alle 
materiaal zeer praktisch opgelijst, bij schade kan dit alles uiterst efficiënt worden nagekeken. In 
geval van schade is er een formulier dat onmiddellijk wordt ingevuld en in een speciaal voorzien 
bakje wordt gelegd, dit wordt dagelijks nagezien, zodoende kan er kort op de bal gespeeld 
worden. Alle freelancers beschikken over een volledige outfit, ook hierop gebeurt regelmatig een 
strenge controle. Regenkledij en laarzen zijn eveneens voor de kinderen aanwezig want zelfs bij 
regen gaan de activiteiten gewoon door en elk kind beschikt namelijk niet over het goede 
materiaal. Enkel bij stormweer is een annulering of aanpassing van het programma mogelijk. 
 
Op het einde van de activiteiten vragen de freelancers telkens aan de groepen een evaluatielijst 
in te vullen en op deze wijze spelen ze ook op dat vlak kort op de bal bij eventuele 
problemen/klachten/aanpassingen die vereist zijn. Voor de jonge freelancers wordt een 
gemeenschappelijk opleidings –en evaluatiesysteem gehanteerd, dat gelijk is voor de vier 
verschillende pedagogische jeugdcentra van het SNJ. 
 
De efficiënte manier van oplijsten en bijhouden van materiaal is een tip die zeker onze 
jeugdverblijfcentra en sportcentra kunnen gebruiken. Dus dit proberen we in de mate van het 
mogelijke over te brengen naar onze jeugdverblijfcentra of Bloso-centra, want zelfs met een 
minimum van tijdsinvestering kan dit reeds tijdbesparend werken. 
 
We stellen ons wel kritische vragen bij de uitbating van het toekomstige verblijfsgedeelte van dit 
jeugdcentrum (weliswaar met hulp van de nabijgelegen jeugdherberg) : 
 

- Wat met de overnachtingen die tot heden gebeuren in de jeugdherberg enkele kilometers 
verderop? Zal dit aantal sterk dalen en zal het nog rendabel zijn na de ingebruikname 
van het verblijfsgedeelte in Marienthal? 

- Blijft de uitbating van Marienthal mogelijk met het huidig personeelsbestand na de 
uitbreiding en na de overname van de activiteiten van Eisenborn? Momenteel zijn er 
enkel educatieve medewerkers en freelancers in dienst. Het personeelsbestand van 
Eisenborn komt mee, maar een nieuw bezoek in de toekomst van dit centrum lijkt ons 
dus zeer interessant, vooral om te zien hoe ze het logiesgedeelte zullen gaan runnen. 
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II. Dag 2 - Vrijdag 23 oktober 2015  
 

a) Visit of the youth centre Lultzhausen, presentation of the activities 
Maison 2 
L-9666 Lultzhausen 
Tél.: (+352) 247 864 96 
lultzhausen@snj.lu 
www.basenautique.lu  

 
Op vrijdagmorgen vertrekt de Vlaamse delegatie richting Lultzhausen, de watersportbasis van de 
Luxemburgse SNJ, waar de educatieve hoofdmedewerker Vincent Villain ons een rondleiding 
geeft. 
 

Rondleiding en voorstelling van “Base Nautique Lultzhausen” 

 
Dit centrum, de “Base Nautique”, ligt in het kleine gehucht Lultzhausen. Het grote stuwmeer daar 
genereert elektriciteit voor het Groothertogdom. Het natuurpark rond het meer biedt tal van 
sportmogelijkheden zowel op als naast het water. Deze worden volop benut in het gloednieuwe 
sportcentrum dat uitgebaat wordt door de Service National de la Jeunesse. Jeugdgroepen 
kunnen hier terecht voor tal van activiteiten zoals mountainbiken, kajakken, zeilen, duiken, 
geocaching, muurklimmen, stand up paddling, vlottenbouwen, enz. . Het aanbod er wordt 
opgesplitst voor lager onderwijs, secundair onderwijs en erkend jeugdwerk. De educatieve dienst 
beschikt hiervoor over 60 kajakken, 3 Canadese kano’s, 25 stand up paddels, 32 zeilboten, 100 
verschillende types mountainbikes en 2 bananenboten om vlotten te bouwen.  
 
Alle activiteiten werden in het verleden gratis aangeboden. Na herhaaldelijke annulaties werd 
beslist om de de kost van de freelance begeleiders deels door te rekenen. Nu kost een activiteit 
80 EUR per halve dag, wat ook de duur is van 1 activiteit. De freelance begeleiders zijn over het 
algemeen jonge mensen (studenten, sportleerkrachten, etc.). Ze worden jaarlijks bijgeschoold en 
geëvalueerd.  
 
Verder wordt het centrum bemand door twee voltijdse bedienden die het centrum leiden, de 
freelance gidsen opleiden en het technisch personeel sturen. Promotie wordt er amper gemaakt. 
De acht ondersteunende krachten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en 
de infrastructuur. Er komt heel wat kijken bij het reinigen van de boten, wetsuits, etc…  
 
Opvallend is dat het centrum alleen open is voor jeugd. Groepen volwassenen kunnen hier niet 
terecht, zelfs niet tegen betaling. Dit, en de gigantische investeringen in het centrum en 
materiaal, maakten het voor ons heel duidelijk dat er geen gebrek aan middelen is voor jeugd in 
Luxemburg. Dat gaven de centrumverantwoordelijken ook toe. Maar we konden aanschouwen 
dat de gespendeerde middelen zeer nuttig en waardevol besteed zijn. 
 
Een ander voorbeeld hiervan is dat geen moeite wordt gedaan om intenser samen te werken 
met de vlakbij gelegen jeugdherberg. Dit zou nochtans een mooi pakket opleveren. Momenteel 
wordt het logiesgedeelte van de jeugdgroepen die wensen te overnachten verzorgd door de 
aanpalende jeugdherberg. Tenslotte was het interessant om te horen dat ook enkele Belgische 
groepen gebruik maken van dit sterk ontwikkelde aanbod. 
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b) Ensuring quality when working with freelancers 
Maison 2 
L-9666 Lultzhausen 
Tél.: (+352) 247 864 96 
lultzhausen@snj.lu 
www.basenautique.lu  

 
Bij de voorstelling van het watersportcentrum Lultzhausen en ook Marienthal ging het al 
meerdere malen over de (jonge) freelancers die er actief zijn. Vincent Villain gaf ons te 
Lultzhausen een uiteenzetting over hoe men in Luxemburg via de SNJ de kwaliteit van deze 
freelancers garandeert. Namelijk door te recruteren en gespecialiseerde animatorcursussen te 
organiseren vanuit de Overheid. 
 
Algemeen 
 
Het doel van de gespecialiseerde animatoropleidingen is om personen op te leiden in 
verschillende sportdisciplines, zodat zij de nodige vaardigheden bezitten om groepen jongeren 
hierin te begeleiden. De opleidingen richten zich op personen van minimum 18 jaar tot maximum 
40. De kandidaten dienen de Luxemburgse taal te spreken, in het bezit te zijn van een brevet 
EHBO en zich ter beschikking te stellen voor een centrum van het SNJ of een andere jeugd/sport 
activiteit tijdens de week, het weekend of de schoolvakanties. 
 
De opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met het SNJ en het ENEPS. De sportieve 
opleidingen worden begeleid door het ENEPS en de andere door het SNJ. 
 
Kandidaatstelling 
 
Om zich kandidaat te stellen dient de geïnteresseerde een voorinschrijving te doen via een fiche. 
Daarna dient er 100 EUR overgeschreven te worden aan de SNJ ter vergoeding van de 
opleidingskosten. Zo is de inschrijving definitief en wordt de kandidaat uitgenodigd om een 
introductiedag bij te wonen. Deze introductiedag is verplicht bij te wonen, anders kan men niet 
doorgaan naar de specialisatiemodules. 
 
Algemeen opleidingsschema 
 
Men onderscheidt 3 niveaus in opleiding : 
 

a) Stagiair : dit is een tussenniveau met als doel het behalen van het brevet van 
gespecialiseerd animator 

b) Gespecialiseerd animator : de animator is autonoom en heeft ervaring om de activiteiten 
onder zijn verantwoordelijkheid te beheren 

c) Expert : als expert dient men bijkomende voorwaarden te beantwoorden in vergelijking 
met de gespecialiseerde animator. De SNJ vertrouwt aan de expert belangrijke 
verantwoordelijkheden toe. 
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Stagiair 
 
De opleiding is als volgt gestructureerd: 
 

 
 
Gespecialiseerd animator 
 

 
 
Na het slagen voor het theoretisch en praktisch examen van de gekozen module : 
 

- Dient de stagiair gedurende 8 uren en onder toezicht van een expert een groep te 
begeleiden 

- De expert en de centrumverantwoordelijke beslissen of de stagiair geschikt is om een 
groep te begeleiden. In geval van positief krijgt de stagiair het etiket van “gespecialiseerd 
animator”. Hij mag dus voortaan groepen begeleiden in het bijzijn van een expert. Hij 
krijgt van dan af een vergoeding voor zijn/haar diensten. 

- In geval negatief, krijgt de stagiair de kans om zich te laten begeleiden door een expert 
om zich voor te bereiden op een nieuw praktisch examen. Als het opnieuw niet lukt, dan 
moet de opleiding terug vanaf begin doorlopen worden. 

 
Expert 
 

 
 



Taken van de expert : 
 

- Veiligheidscontrole van de activiteit 
- Garanderen dat de activiteit een pedagogisch stramien volgt 
- Snel reageren op onvoorziene omstandigheden  
- Beschikbaar zijn om het opleidingsteam van de SNJ te versterken voor de 

gespecialiseerde animatoropleidingen 
- Ter beschikking staan van het pedagogisch team van de centra Marienthal of 

Lultzhausen voor wat betreft ontwikkeling van nieuwe activiteiten 
- Bekwaam zijn om via een opleiding gespecialiseerde animatoren vorming te geven met 

behulp van de activiteitenverantwoordelijke 
- In geval van mislukken van een stagiair, de rol opnemen van begeleider 

 
De opleiding van de gespecialiseerde animatoren wordt gecontinueerd door jaarlijks voor het 
begin van elk seizoen een verplichte training te volgen. Hetzelfde geldt voor de experts. Deze 
worden gehouden door de experts in het geval de gespecialiseerde animatoren en door de 
verantwoordelijke van de activiteit in een bepaald centrum in het geval van de experts. 
 
De opleidingsmodules 
 
Zoals eerder vemeld wordt de kandidaat freelancer na betaling van de inschrijving uitgenodigd 
op een verplichte introductiedag. Op deze dag is het de bedoeling de kandidaten voor te 
bereiden om te leren werken als freelancer met jeugdgroepen. Er wordt een overzicht gegeven 
van de heersende regels en methodes voor het werken met jeugdgroepen. Verder wordt er 
tijdens deze informatiedag ook informatie gegeven over : interactiemethodes met groepen, 
preventieve veiligheidsmaatregelen, voorbereidende stappen, rechten en plichten als freelancer 
bij het SNJ, etc…. 
 
Daarna kan er overgegaan worden naar de verschillende specialisatiemodules naar keuze die het 
SNJ aanbiedt voor freelancers :  
 

- Watersport 
- Muurklimmen 
- Zeilen 
- VTT (Vélo tout terrain) 
- VTT Tandem 
- Team-Building 
- Touwenparcours 
- Archery 
- Freestyle 
- Wild Cooking 
- Media-competenties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Visit of the youth centre Eisenborn, presentation of the activities 
5, rue de la Forêt 
L-6196 Eisenborn 
T : 247-86441 
eisenborn@snj.lu  
www.eisenborn.snj.lu  

 
Op vrijdagmiddag gaat het tenslotte vanuit Lultzhausen richting Eisenborn, het 
mediajeugdcentrum van de Luxemburgse SNJ, waar de educatieve krachten Adrien Promme en 
de “bevallige” Jennyfer Schlechter ons rondleiden en te woord staan. 
 
Voorstelling Eisenborn 
 
Jeugdcentrum Eisenborn heeft een educatief aanbod dat zich toespitst op media-educatie en dit 
zowel voor scholen, organisaties als jongeren in de vrije tijd: thema’s zijn fotografie, 
videotechnieken, de wereld van het cinemagebeuren, enzovoort. Het centrum is dan ook 
uitgerust in functie van dit educatief aanbod en beschikt over 3 polyvalente zalen, een 
montageruimte voor video, een fotolabo, een semi-professionele zaal voor de realisatie van de 
productie van videofilms en een donkere ruimte. Buiten staat een sportterrein ter beschikking 
van de jongeren. Niettemin het centrum zich toespits op media-educatie is het ten allen tijde 
beschikbaar voor de jeugdsector om cursussen, studiedagen, conferenties en seminaries in te 
richten. 
 
Aan het jeugdcentrum is eveneens logement verbonden voor maximaal 52 personen. Tijdens de 
rondgang konden we de slaapvertrekken bezichtigen. Belangrijk te melden is dat de SNJ dit 
centrum op zeer korte termijn zal verlaten en hun activiteiten zal onderbrengen in de nieuwe 
vleugel van het jongerencentrum te Marienthal (zie eerder). De verhuis is nog voor dit jaar 
gepland. Onze delegatie was dus wellicht de laatste die dit centrum kon bezichtigen. 
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Educatief aanbod 
 
De projecten worden begeleid door een educatieve ploeg, eigen aan het centrum. Verder 
huisvest het centrum eveneens een uitleendienst van audiovisueel materiaal (camera’s, 
computers, audio, …).  
 
Naast de eigen workshops en stages, worden er vanuit Eisenborn en dus in naam van de SNJ 
eveneens een aantal grote projecten gerealiseerd zoals “Crème Fraîche”. Crème Fraîche is een 
grote videowedstrijd waaraan jongeren tussen 12 en 30 jaar uit gans Luxemburg kunnen 
deelnemen. Zij dienen hiervoor een scenario te schrijven en een 60 seconden durende videoclip 
in te sturen. De grote stemronde en finale gaan jaarlijks door in de Cinema Utopolis te 
Kirchberg. De volgende Crème Fraîche gaat door op 27 februari 2016 (www.creme-fraiche.lu). We 
kregen alvast de promotionele flyers te zien. 
 

 
 
Verder is het centrum Eisenborn ook partner in het “Créajeune” festival, een groot amateur 
filmfestival (www.creajeune.eu), waarvan we de reclamefolder in ontvangst mochten nemen. 
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Slotronde 
 
Bij wijze van afsluiten kwamen alle werknemers van de SNJ die betrokken worden aan deze 
tweedaagse uitwisseling nog eens langs op Eisenborn om de uitwisseling met ons terug te 
koppelen en ons hartelijk uit te wuiven op weg naar het station, wat resulteerde in een vrolijke 
groepsfoto. Aanwezig waren van links naar rechts: Adrien Promme (SNJ Eisenborn), Annick 
Robinet (SNJ Marienthal), Lutgard Hellinckx (Toerisme Vlaanderen), Sandra Britz (gastvrouw SNJ 
en manager Marienthal), Jennyfer Schlechter (SNJ Eisenborn), Philippe Schleich (SNJ Marienthal), 
Ingrid Van Hoorebeke (Toerisme Vlaanderen), Vincent Villain (SNJ Luxemburg), Christophe 
Cooreman (Afdeling Jeugd), Eric Schweicher (SNJ Hollenfels), Simon Louagie (Messines Peace 
Village) en Cédric Blanpain (Top Vakanties). 
 

 



 

III. (Korte) Conclusie 
 
De ganse delegatie wenst zijn uitdrukkelijke dank te betuigen voor de samenstellers  
van deze zeer leerrijke en verrijkende missie te Luxemburg in het kader van kwaliteitsbewaking 
in jeugdverblijfcentra. 
 
Omdat de leerrijkste ervaringen diegene zijn waarin we verschillen van elkaar, bij wijze van slot 
een opsomming van de grootste verschilpunten tussen Vlaanderen en Luxemburg op vlak van de 
jeugdverblijfsector en hun ondersteuning : 
 

- De Luxemburgse centra van het SNJ leggen een zeer sterk accent op hun zelf verzorgd 
pedagogisch aanbod, terwijl het logiesgedeelte bijkomstig is en in de meeste gevallen 
zelfs georganiseerd wordt door een aanpalende jeugdherberg/hostel. De centra hebben 
dus niet steeds slaapplaatsen in aanbieding. 

- De jeugdcentra zijn volledig toegespitst op jongeren, er verblijven geen familiegroepen of 
andere verenigingen , ook niet in kalme periodes. 

- Ook de catering van verblijvende groepen wordt vaak voorzien door de aanpalende 
jeugdherberg of youth hostel. Daarbij wordt sterk ingezet op duurzaam ondernemen 
door te werken met lokale leverancies of biohandelaren. 

- De kwaliteit van de infrastructuur is zeer hoog. De infrastructuur is zeer comfortabel en 
recent. De netheid en orde waren bovendien zeer opvallend. 

- De jeugdcentra zetten sterk in op dagactiviteiten, die ze aanbieden aan een zeer scherpe 
prijs. Het overnachtingsgedeelte is vaak bijzaak. Jeugdgroepen blijven niet noodzakelijk 
overnachten. 

- Veiligheid, kwaliteit en pedagogische meerwaarde zijn hun belangrijkste peilers. 


