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1 INLEIDING 

Erkende jeugdverenigingen, geprofessionaliseerde jeugdwerkingen met maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren, en geprofessionaliseerde jeugdwerkingen met kinderen en jongeren met een 
handicap, kunnen kadervormingstrajecten organiseren. 
Art. 17/1, § 2 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 
bepaalt: “Een vereniging die op basis van dit decreet een werkingssubsidie ontvangt of die op basis van 
artikel 5 en 6 van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, 
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen wordt gesubsidieerd, kan 
kadervormingstrajecten organiseren die leiden tot de uitreiking van attesten aan jeugdwerkers. Die 
kadervormingstrajecten hebben specifiek tot doel de deelnemers te begeleiden bij het verwerven van de 
competenties van de competentieprofielen van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur.” 
 
De erkenning van een kadervormingstraject geldt voor onbepaalde duur, mits een vereniging aan de 
voorwaarden blijft voldoen. 
Art. 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten, 
vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid bepaalt: “Als de administratie vaststelt dat een kadervormingstraject van een 
vereniging niet langer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 6, trekt ze de 
erkenning van het kadervormingstraject in. Ze brengt de vereniging daarvan schriftelijk op de hoogte.” 
 
Verenigingen verduidelijken in het erkenningsdossier hoe ze de evaluatie van afzonderlijke trajecten met 
de deelnemers en met de begeleiders vormgeven.  Gelet op aanpassingen op basis van die evaluaties, is 
het mogelijk dat het erkenningsdossier na verloop van tijd niet meer overeenstemt met het 
kadervormingstraject in de praktijk. De regelgeving voorziet in elk geval een regelmatige evaluatie van de 
kadervormingstrajecten. Verenigingen die zijn erkend om kadervormingstrajecten te organiseren, zijn 
onder meer verplicht om: 

- De kadervormingstrajecten minstens om de vijf jaar te evalueren; 
- Op basis van die evaluatie waar nodig het erkenningsdossier en/of het competentieschema bij te 

sturen; 
- De administratie van die aanpassingen op de hoogte te brengen. 

Art. 2 van het hierboven aangehaalde besluit bepaalt: “Elke vereniging die erkend is om 
kadervormingstrajecten te organiseren maakt vijfjaarlijks, vanaf het moment dat ze erkend is om 
kadervormingstrajecten te organiseren, een evaluatie van haar kadervormingstraject(en) en stuurt haar 
erkenningsdossier en/of competentieschema bij waar nodig. De vereniging brengt de administratie op de 
hoogte van de aanpassingen in haar dossier.” 
 
Deze leidraad geldt als handleiding voor het indienen van een evaluatiedossier van je erkenningsdossier(s) 
kadervorming. Door middel van het evaluatiedossier breng je de administratie op de hoogte van de 
evaluatie die heeft plaatsgevonden, en eventuele aanpassingen in het erkenningsdossier en/of het 
competentieschema. 
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De volledige tekst van art. 17/1 van het decreet kan u terugvinden via: 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021316&param=inhoud  
 
De volledige tekst van het uitvoeringsbesluit kan u terugvinden via: 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024584&param=inhoud  
  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021316&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024584&param=inhoud


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
1.01.2022 Vijfjaarlijkse evaluatie erkenningsdossiers kadervorming pagina 5 van 8 

2 PROCEDURE  

Verenigingen die zijn erkend om kadervormingstrajecten te organiseren, bepalen zelf hoe ze de evaluatie 
vormgeven, mits ze met de regelgeving rekening houden. 
De administratie stelt een formulier en een leidraad ter beschikking voor het opstellen van je 
evaluatiedossier. 
 
Een evaluatiedossier bestaat uit: 

- Het formulier ‘evaluatie erkenningsdossier kadervorming’. In het formulier vul je een aantal 
gegevens m.b.t. de identificatie in; 

- Een evaluatie van je erkenningsdossier. In deze leidraad formuleren we richtvragen met 
betrekking tot het proces en het resultaat van de evaluatie, zodat we over de nodige informatie 
beschikken om eventuele aanpassingen te kunnen beoordelen in het licht van de regelgeving.  

- Eventueel een aangepast erkenningsdossier en/of competentieschema, naargelang het resultaat 
van de evaluatie, waarin je de aanpassingen in kleur markeert. 

 
De procedure is als volgt:  
 
Uiterlijk 1 januari Start van de procedure. De administratie bezorgt de  
 vereniging de nodige informatie (via mail) 
 
Uiterlijk 30 juni Indienen evaluatiedossier door de vereniging (via mail) 
 
Uiterlijk 31 december  De administratie bekijkt in de periode van 1 juli tot en met 31 

december het evaluatiedossier. Daarnaast kan zij tot deze 
vooropgestelde datum bijkomende vragen stellen aan de 
vereniging. In dat geval krijgt de vereniging  15 kalenderdagen de 
tijd om daar een antwoord op te formuleren. 

 
Indien het dossier na aanpassingen niet langer voldoet aan de bepalingen van het decreet, dan kan de 
erkenning van de vereniging ingetrokken worden. De vereniging moet in dat geval opnieuw een 
erkenningsaanvraag indienen in het geval zij kadervormingscursussen wilt blijven organiseren.  
 
Het staat de verenigingen vrij om op elk moment een evaluatie van haar erkenningsdossier(s) 
kadervorming door te voeren, zij hoeven de vijfjaarlijkse evaluatie niet af te wachten.  
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3 EVALUATIE ERKENNINGSDOSSIER  

De administratie stelt een leidraad ter beschikking met een aantal richtvragen. Deze vragen geven je een 
idee van welke informatie minstens wordt verwacht. Je kan bijkomende informatie geven. Mogelijks zijn 
bepaalde vragen voor jou niet van toepassing. Het is wel de bedoeling dat elke rubriek (wie, wanneer, 
hoe enz.) wordt behandeld.  
De vereniging maakt een evaluatie van haar erkenningstraject(en) en kiest zelf de vorm waarin ze dit 
doet.  
 
Het doel van de evaluatie is nagaan of de praktijk nog steeds overeenstemt met het theoretische luik van 
de erkenning. 
 

3.1 ALGEMENE GEGEVENS 

• Naam vereniging 
• Animator/hoofdanimator/instructeur traject 
• Contactpersoon binnen de vereniging (naam, functie binnen organisatie, telefoonnummer en e-

mailadres) 
 
Deze gegevens dienen ingevuld te worden op het formulier1 dat door het team Jeugd ter beschikking wordt gesteld.  

 

3.2 WIE? 

Wie heb je bij de evaluatie betrokken? Bijvoorbeeld deelnemers, begeleiders, verantwoordelijken enz. 
Op welke manier betrok je de nodige personen? 
In het geval dat de evaluatie uit meerdere bijeenkomsten bestond: geef aan wie je wanneer hebt 
betrokken. 
 

3.3 WANNEER? 

Wanneer vond de evaluatie plaats met de verschillende betrokkenen? 
In het geval dat je de evaluatie niet organiseerde naar aanleiding van de uitnodiging van de administratie: 
organiseerde je de evaluatie als een vast onderdeel dat terugkeert in de planning (bv. jaarlijkse evaluatie)? 
Organiseerde je de evaluatie naar aanleiding van vragen uit je vereniging? Of is er een andere aanleiding? 
 
 

 
1 Zie (link website) 
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3.4 HOE? 

Welke criteria hanteerde je voor de evaluatie? Som de criteria op hoofdlijnen op. 
Hoe is het proces naar het resultaat verlopen? Gebruikte je bepaalde methodieken? Zo ja, de welke?  

3.5 CONCLUSIE M.B.T. EVALUATIEPROCES 

Wat neem je mee uit de evaluatie? Wat heb je geleerd met betrekking tot het evaluatieproces? Wat pak 

je in de toekomst anders aan? 

Op welke manier en met wie communiceer je de resultaten van je evaluatie? 

 

3.6 RESULTAAT VAN DE EVALUATIE 

Indien je aanpassingen doorvoerde: bezorg ons een aangepast erkenningsdossier en/of 

competentieschema waarin je de wijzigingen markeerde in kleur.  

 

Som hier de belangrijkste aanpassingen in grote lijnen op. 

Benoem waar nodig de achtergrond van deze aanpassingen.  

 

Als er geen aanpassingen zouden zijn beslist, dan volstaat dat je dit gewoon zo aangeeft. 
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4 AANPASSINGEN 

Elke erkende vereniging dient, aan de hand van het formulier ‘evaluatie erkenningsdossier kadervorming’ 
aan te geven in welke delen in het erkenningsdossier en/of competentieschema ze al dan niet 
aanpassingen deed. Zij doet dit door de wijzigingen te markeren in het geel.  
 
 
 


