Beste stagebegeleider,
Eerst en vooral willen we je bedanken voor je engagement. Dankzij jouw begeleiding kan de jongere
groeien doorheen het traject animator, hoofdanimator of instructeur. In deze brief kan je belangrijke
informatie vinden over de stage. Het lijkt een hele boterham maar het is de moeite waard om
degelijk voorbereid aan de stage te starten!
Zo zijn er een aantal zaken die eerst moeten gebeuren voor de jongere aan de slag kan.
Je moet je als stageplaats registeren in de KAVO-tool. Deze tool werd ontwikkeld door de Vlaamse
overheid en volgt nauwgezet het traject van de jongere op. Als plaatselijke groep moet je jouw
groep eerst registreren op de KAVO-tool voor je als stageplaats in aanmerking komt. Je dient dit te
doen VOOR de jongere zijn stage bij jouw groep aanvangt. De jongere moet je voor aanvang van zijn
stage namelijk koppelen aan de stageplaats.
Hoe moet je de stageplaats registreren?


Surf naar https://cjsm.be/kavo/



Klik in het blauwe balkje bovenaan het scherm op ‘Inloggen’. Ook op de startpagina kan je,
als je naar beneden scrolt, rechts op het scherm een vakje ‘registreren als
stageverantwoordelijke’ vinden.



Je krijgt nu het inlogscherm te zien. Onderaan het inlogvenster klik je op ‘Registreren als
stageplaatsverantwoordelijke’.



In het volgende scherm vul je de nodige gegevens van de stage verantwoordelijke en
stageplaats in. Tip: kies een emailadres uit dat je veel gebruikt en waarvan je het
wachtwoord niet snel vergeet.



Klik nadien op bevestigen.

Bij het registeren zal je opmerken dat de stagebegeleider aan een aantal vereisten moet voldoen.
De begeleider moet aan één van de onderstaande criteria voldoen:
 Heeft een attest van instructeur



Heeft een attest van hoofdanimator. Pas op: enkel geldig bij stagebegeleider kandidaatanimator en kandidaat-hoofdanimator!!



Heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uren
pedagogische vorming omvatten.



Is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het
jeugdwerk



Heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van
stagiairs in het jeugdwerk

Niemand uit je plaatselijke werking, incl. jezelf, voldoet aan deze vereisten? Dan kunnen we jou de
vorming voor stagebegeleiders van IJD aanraden. Met deze specifieke vorming kan je als
stagebegeleider aan de slag. Meer informatie over de vorming kan je vinden op de website van IJD
(http://www.ijd.be).
Geregistreerd als stageplaats in de KAVOTOOL? Dan kan je nu inloggen
op www.mijnkadervorming.be! Nu moet je enkel nog de jongere aan jouw stageplaats koppelen voor
de aanvang van de stage. Om dit te doen :
1.
2.
3.
4.

Ga je naar ‘Stageplaatsen’
Duid je ‘ja’ aan bij ‘enkel eigen stageplaatsen’ en klik je op 'zoeken'.
Klik je naast je stageplaats op ‘acties’ en vervolgens op ‘deelnemers’.
Geef je het KAVO ID in van de jongere(n) die bij jullie stage doen.

De naam zou vervolgens in de lijst onder het invulbalkje moeten komen. Ze kunnen nu hun stage
volbrengen.
Om de stage degelijk te kunnen opvolgen raden we je aan om, voor de stage aanvangt, het
trajectboekje van de jongere goed door te lezen. Zowel de jongere als jij noteren in dit boekje
gedurende de stage jullie bevindingen. Dit boekje is een handig middel om de groei van de jonge
begeleider nauw op te volgen en werkpunten aan te geven. Je kan er ruimte vinden per competentie
om zowel de punten van de jongeren als jouw opmerkingen te noteren. Je noteert ook op de
groeibalkjes per competentie waar de jongere zich bevindt in het verwervingsproces van de
competenties.
De stage omvat 50 uur stage in het jeugdwerk. Gedurende de stage zal een IJD medewerker
telefonisch of per email met jou contact opnemen. Dit om even kennis te maken en te polsen naar
het groeitraject van de jongere.
Halfweg en op het einde van de stage raden we aan om een evaluatiegesprek met de jongere te
houden. Een gesprek waarbij jullie terugblikken op de voorbije stageperiode met het trajectboekje
als leidraad. Je kan tijdens de eindevaluatie ook het blaadje ‘beoordeling na de stage’ samen invullen.
Zo begrijpt de jongere beter waarom je de stage als geslaagd/niet geslaagd beschouwt en kan de
jongere aan de slag met verdere werkpunten.

Je moet deze beoordeling ook ingeven in de KAVO-tool. Naast de naam van de jongere kan je
‘beoordeling’ aanklikken. Hier geef je aan of de jongere al dan niet geslaagd is. Deze stap is belangrijk
want zonder de ‘ja’ of ‘nee’ in de tool kan de volgende stap in het traject niet worden gezet!
Hierna zit jouw taak als stagebegeleider er op. Er volgt voor de jongere zelf nog een
evaluatiemoment bij IJD waarbij we het hele traject (cursus en stage) nog eens grondig evalueren.
Nadien beslissen we of de jongere al dan niet zijn attest ontvangt. Het traject moet afgerond zijn ten
laatste 3 jaar na aanvang van het traject!
Is het hele competentiegegeven onbekend voor jou? Stijgen de nieuwe termen je naar het hoofd?
Dan kunnen we je opnieuw de vorming voor stagebegeleiders aanraden. Je krijgt er meer informatie
over wat nu net een competentie is en leert de competenties van een animator, hoofdanimator en
instructeur beter kennen.
Alvast bedankt voor je inzet!
Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!
Het IJD team
Nederpolder 24
9000 Gent
09 235 78 57
audrey.van.den.bremt@ijd.be

