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1 VRAGEN M.B.T. DE REGELGEVING 

1.1 HET AANVRAAGDOSSIER 

• Wordt het competentieschema (excel) ook aangepast? 

Ja, aangezien er wijzigingen zijn aan de (deel)competenties zal ook het competentieschema wijzigen. 

• Moeten de erkenningsdossiers van verenigingen die een reeds erkend kadervormingstraject 

hebben, aangepast worden voor 1 november 2020 naar aanleiding van de wijzigingen?  

Neen. Alle verenigingen met één of meerdere erkende trajecten, zullen een uitnodiging ontvangen om 

hun dossier te evalueren en aan te passen. 

VRAGEN 
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• Is er zicht op wanneer de uitnodiging voor de evaluatie van het aanvraagdossier zou komen?  

Hier is nog geen concreet zicht op. Deze zal ten vroegste eind 2021 volgen. 

1.2 HET TRAJECT 

• Een cursus mag vanaf 1 november tussen 50 uur en 55 uur duren. Mag je de uren kiezen per 

cursus, of moet je aangeven in je competentieschema bij je erkenningsdossier hoelang alle 

cursussen zullen duren? 

De cursusuren dienen niet vastgelegd te worden in het aanvraagdossier, maar wel vooraf doorgegeven 
worden in de KAVO-tool.  

1.3 DE BEGELEIDERSEISEN 

• Wat wordt er verstaan onder een diploma met minimum 60 uur pedagogische vorming? Vallen 

alle lerarenopleiding hieronder of  gaat het ook om bijvoorbeeld sociaal werk en 

orthopedagogie…?  

Er komen verschillende opleidingen in aanmerking. Er wordt echter geen exhaustieve lijst opgesteld 
omdat opleidingen steeds in ontwikkeling zijn en omdat er ook sterke verschillen tussen opleidingen 
van verschillende onderwijsinstellingen zijn.  
De opleiding moet ten minste 60 uur pedagogische vorming omvatten. De bewijslast hiervoor ligt bij de 
begeleider of de vereniging. 
 

• Dus een stage telt niet mee als cursuservaring?  

Neen. Indien iemand in het kader van zijn instructeurstraject een geattesteerde cursus begeleidt, telt 
deze niet mee voor de begeleiderseisen.  
De vereisten van ‘minimaal één animator, hoofdanimator of instructeurscursus te hebben begeleid’ werd 
ingesteld opdat (hoofd)begeleiders over voldoende ervaring zouden beschikken.  
 

• Werden de begeleiderseisen voor de cursus instructeur ook aangepast (die werden niet expliciet 

vermeld)?  

Neen, deze werden niet aangepast.  
 

• Wat moet een vereniging doen bij een vormingsploeg waar niemand de instructeurscursus heeft 

gegeven en er in theorie dus niemand is die hoofdverantwoordelijke kan zijn? 

Hier dient de vereniging zelf tijdig op te anticiperen. De persoon die de hoofdverantwoordelijke zal zijn, 
dient aan de begeleiderseisen te voldoen.  
Zo is het bijvoorbeeld een optie dat de begeleider eerst een instructeurscursus van een andere 
vereniging mee begeleidt, of dat er een begeleider van een andere vereniging wordt ingeschakeld.  
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2 VRAGEN M.B.T. PRAKTISCHE UITVOERING 

2.1 HET TRAJECTBOEKJE 

 
• Hoe worden de trajectboekjes bezorgd? Moeten deze worden aangevraagd? 

Deze worden digitaal bezorgd aan de verenigingen met een erkend kadervormingstraject. Hiervoor 

moet de vereniging zelf niets ondernemen. 

• Kunnen we die icoontjes van de competenties ook ergens downloaden? 

Deze vraag wordt opgenomen met de communicatiedienst. Indien dit mogelijk is, worden deze bezorgd 

aan de verenigingen met een erkend kadervormingsprogramma. 

2.2 DE KAVO-TOOL 

• Zal het ook mogelijk zijn om als medewerker van een vereniging stagiairs (deelnemers die bij 
een andere vereniging cursus volgden) te vinden in de KAVO-tool? 

Dit is reeds mogelijk wanneer er aangemeld wordt met het stageplaatsverantwoordelijke-account en de 
deelnemer gekoppeld werd aan de stageplaats.  
Het zal binnenkort wel eenvoudiger worden om in de KAVO-tool tussen de verschillende rollen 
(medewerker van een vereniging, stageplaatsverantwoordelijke en deelnemer) te wisselen.  

• Zal je in de KAVO-tool ook animatoren kunnen opzoeken op basis van hun naam, indien je hun 
KAVO-id niet hebt? 

Neen. Omwille van de privacyregelgeving is het niet mogelijk om de volledige database te doorzoeken 
op naam. 


