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Samenvatting:  

Deze masterproef gaat op zoek naar de mogelijke (f)actoren die de keuze van het al dan niet 

deelnemen aan een Chiro-animatorcursus beïnvloeden bij de aspiranten en leiding van verbond 

Heuvelland. Na een kwantitatieve survey, een kwalitatieve focusgroep en een diepte-interview 

konden er een aantal motiverende en belemmerende factoren worden beschreven. Aspiranten en 

leiding geven dat het hebben van tijd en de periode van de cursus een grote rol speelt bij het al 

dan niet deelnemen. Als er andere leiding of vrienden meegaan, zijn ze meer geneigd om mee te 

gaan op een Chiro-animatorcursus. Gewesten, kaderploegen die de lokale groepen ondersteunen, 

hebben een belangrijke rol in vorming. Maar zij geven aan dat ze enerzijds tools en info ontbreken 

om op een goede manier leiding en aspi’s warm te maken voor vorming en anderzijds zich niet 

betrokken voelen bij de organisatie van animatorcursus. Als laatste is mensen persoonlijk 

aanspreken en warm maken voor vorming een motiverende factor. Enthousiaste verhalen van op 

Accu zeggen veel meer dan woorden in een flyer. Kortom een heleboel (f)actoren waar Chirojeugd 

Vlaanderen in de toekomst mee aan de slag kan.  
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Verklarende woordenlijst 

Accu: is de zesdaagse animatorcursus van de Chiro.  

Animator in het jeugdwerk: jeugdwerker die kinderen en jongeren bij hun activiteiten binnen 

het jeugdwerk begeleidt.  

Aspi’s of aspiranten: de oudste afdeling binnen de Chiro, 16-18-jarigen. 

Aspibivak/aspitrant: een vijfdaags bivak voor aspi’s dat wordt georganiseerd door de 

verbonden. 

Educatief medewerk(st)er: is een betaalde beroepskracht binnen Chirojeugd Vlaanderen met 

als functie de ondersteuning van het kader en de lokale groepen. 

ESBee: staat voor ScholingsBivak en vormde vroeger samen met IeKaa (InleidingsKursus) de 

Chiro-animatorcursus.  

Gewest: Chirogroepen uit één of enkele gemeenten vormen samen een gewest. Het gewest (de 

gewestploeg) is de kaderploeg die het dichtst bij de plaatselijke groepen staat. 

Groepsleid(st)er: leid(st)er met eindverantwoordelijkheid voor een lokale groep. 

Haka: de modulaire hoofdanimatorcursus binnen de Chiro. Haka bestaat uit drie weekends die 

samen de hoofdanimatorcursus vormen. 

IeKaa: staat voor InleidingsKursus en vormde vroeger samen met ESBee (ScholingsBivak) de 

Chiro-animatorcursus. 

Kader: alle vrijwilligers in gewesten en verbonden, en de leden van nationale commissies, 

diensten, redacties en werkgroepe, vormen samen het ‘kader’ van de Chiro. 

Kadervorming: een vorming die zich expliciet naar jongeren met een leidinggevende 

verantwoordelijkheid in het jeugdwerk richt. 

Kick: de modulaire instructeurscursus van de Chiro. Kick bestaat uit drie weekends die samen de 

hoofdanimatorcursus vormen. 

Preleidingsvorming (PLV): dit zijn vormende activiteiten voor aspiranten zoals een programma 

maken, zelf leiding geven enzovoort om aspi’s voor te bereiden op leiding-zijn. 

Regio: één of twee of drie verbonden vormen samen een regio. Zo zijn er vijf regio’s, die 

samenvallen met de vijf Vlaamse provincies (Brussel zit bij Vlaams-Brabant). 

Verbond: een aantal gewesten samen vormen een verbond. Er zijn tien verbonden die samen 

instaan voor heel Vlaanderen en Brussel. De verbondsploegen ondersteunen de gewesten. Elk 

verbond wordt deeltijds ondersteund door een educatief medewerk(st)er.
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Deel 1: Inleiding 

1. Probleemstelling 

Chirojeugd Vlaanderen is de grootste jeugdbeweging in Vlaanderen. Naast spel is ook vorming 

belangrijk om leiding en groepen te ondersteunen. Daarom biedt de Chiro onder andere 

kadervorming aan waaronder animator, hoofdanimator en instructeurscursus. Deze geattesteerde 

cursussen zijn een manier om leiding en groepen te ondersteunen en te versterken (Chirojeugd 

Vlaanderen, 2018). Animatorcursus ook wel Accu genoemd, wordt is de Chiro voor leden en leiding 

vanaf 16 jaar (Chirojeugd Vlaanderen, 2019). Binnen Chirojeugd Vlaanderen zijn de verbonden 

verantwoordelijke voor het organiseren van de animatorcursussen. Verbonden zijn regionale 

kaderploegen die bestaan uit vrijwilligers en als opdracht onder andere de organisatie van 

animatorcursus hebben (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.).  

 

Binnen Chirojeugd Vlaanderen is het soms een uitdaging om apsi’s en leiding te motiveren voor 

het volgen van een animatorcursus. Onderstaande grafiek toont dat het voor enkele verbonden 

niet eenvoudig is om aspiranten en leiding te motiveren om deel te nemen aan een 

animatorcursus.  Verbond Heuvelland heeft zoals op de grafiek te zien in 2017-2018 het laagst 

aantal deelnemers op de Chiro-animatorcursussen. In het huidige werkjaar 2018-2019 vinden tot 

op heden slechts 7 deelnemers hun oorsprong in verbond Heuvelland (persoonlijke communicatie, 

9 augustus 2019). Dat is opvallend laag en staat in groot contrast met verbonden zoals Kempen, 

Limburg en West-Vlaanderen. 

 

Chirojeugd Vlaanderen investeerde heel wat tijd in het bekendmaken van het nieuwe 

animatortraject na de veranderingen omwille van de hervorming van het wettelijk kader inzake 

kadervorming. Een rebranding van het animatortraject binnen de Chiro moet zorgen voor 

naamsbekendheid en duidelijkheid bij aspi’s en leiding. Bij de nieuwe huisstijl hoort een nieuwe 

naam, nieuwe logo’s en bijhorende brochures en affiches. Toch blijft het moeilijk in enkele 

verbonden om leiding te motiveren om deel te nemen aan Accu (persoonlijke communicatie, 16 

mei 2019).  
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 Figuur 1: Oorsprong deelnemers animatorcursussen 2017-2018 (Chirojeugd Vlaanderen, 

 2018b) 
 

Hoe komt het dat aspiranten en leiding uit verbond Heuveland niet de weg vinden naar de Chiro-

animatorcurssen? Is het een kwestie van meer promo te maken of zit er meer achter? Deze 

masterproef onderzoekt welke (f)actoren aspiranten en leiding uit verbond Heuvelland beïnvloeden 

in hun keuze om al dan niet deel te nemen aan een Chiro-animatorcursus. Aan de hand van de 

resultaten van dit onderzoek kunnen er aanbevelingen worden geformuleerd voor Chirojeugd 

Vlaanderen vzw en voor verder onderzoek. 
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2. Literatuur 

De literatuur is opgebouwd volgens onderstaande trechterstructuur. Vertrekkend vanuit het ruime 

begrip jeugd wordt er toegewerkt naar nauwere begrippen zoals jeugdwerk, jeugd(werk)beleid, 

vorming en kadervorming. Chirojeugd Vlaanderen wordt toegelicht net zoals reeds onderzochte 

afremmende en motiverende factoren bij het volgen van vorming. Op die manier worden alle 

elementen van de probleemstelling verkent en verduidelijkt. De literatuur vormt de basis voor het 

onderzoek.  

 

 

Figuur 2: Structuur literatuur 

 Jeugd  

De term jeugd wordt niet overal op dezelfde manier ingevuld. Afhankelijk van de context zijn er 

andere grenzen of afbakeningen. Redig, G. (2018) schetst begrenzingen in verschillende contexten 

van de categorie jeugd. Volgens het recht is de grens heel scherp. Vanaf 18-jarige leeftijd is men 

meerderjarig op burger- en strafrechtelijk niveau. Ook in het onderwijs ligt de leerplicht op de 

leeftijd van 18 jaar.  

 

In het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012 wordt 

jeugd gedefinieerd als “personen tot en met dertig jaar, of een deel van die bevolkingsgroep” 

(Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 2012 art. 2). Maar ook in het 

decreet is er geen eenduidige lijn. De doelgroep van het kind- en jongereneffectenrapport dat 

wordt beschreven in datzelfde decreet zijn kinderen en jongeren jonger dan 25 jaar (Decreet 

houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 2012).  

Binnen het jeugdwerk ligt de begrenzing meestal tussen 6 en 30 jaar. Al moet er hier ook rekening 

houden worden met flexibileit van de onder- en bovengrenzen. Speelpleinwerkingen hebben als 

Jeugd

Jeugdwerk

Jeugd(werk)beleid

Vorming en kadervorming

Geattesteerde kadervorming

Chirojeugd Vlaanderen

Drempels en stimulansen
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ondergrens vaak 3 jaar. Terwijl (kader)leiding in jeugdbewegingen soms ouder zijn dan 25 jaar 

(Redig, 2018). 

 

Algemeen kunnen we stellen dat de term jeugd alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar 

omvat, maar dat dit kan variëren naargelang de context waarin de term gebruikt wordt. 

 Jeugdwerk 

Jeugdwerk is een vorm van vrijetijdsbesteding. Kinderen en jongeren hebben een verschillende 

mogelijkheden om hun vrije tijd in te vullen. Jeugdwerk is één van de mogelijkheden en slechts 

een deel van het vrijetijdslandschap. Jeugdwerk valt onder het aanbod van de formele 

vrijetijdsbesteding met een primair pedagogisch oogmerk (Redig, 2018). 

 

 

Formele vrijetijdsbesteding 
Bewust kiezen, deelnemen aan  

een formeel aanbod 

Informele 
vrijetijdsbesteding 
Niet bewust kiezen of 

deelnemen aan een formeel 
aanbod 

Bv. op straat spelen, TV-
kijken, lezen, muziek 

beluisteren, 
knutselen enz. 

 Aanbod met een 
primair commercieel 

oogmerk. 

 Aanbod met een 
primair pedagogisch 

oogmerk 
vaak gesubsidieerd 

 Bioskopen 
 Dansscholen 
 Fitnesscentra 
 Festivals 
 Jongerencafés 
 Dancings 
 Reisbureaus 
 … 

 Muziek/tekenschool 
 Sportvereniging 
 Amateurkunsten (fanfare, 

toneel…) 
 JEUGDWERK 
 Festivals 
 Activiteit cultuurcentrum 
 … 

 Jeugdbewegingen 
 Jongerenbeweging 
 Jeugdhuizen 
 Speelpleinwerk 
 Jeugd(muziek)ateliers 
 Grabbelpas/Swap/CJP 
 Werking kansarme jeugd 
 Vorming werkende jong 
 Politieke jeugdvereniging 

 

Figuur 3: Jeugdwerk als niet commercieel en formeel aanbod in de vrijetijd/vrijetijdsbesteding 
(Redig, 2018 p.15) 

 

Het is niet eenvoudig de term ‘jeugdwerk’ te definiëren. De term wordt gebruikt om een hele reeks 

van verschillende activiteiten en onderwerpen te beschrijven. The European Commission (2014) 

onderscheidt jeugdwerk van andere beleidsdomeinen aan de hand van drie kernfuncties: de focus 

op kinderen en jongeren, persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige deelname.  

The European Commission (2014) vat jeugdwerk samen in een aantal eigenschappen. Enerzijds 

biedt jeugdwerk kinderen en jongeren zinvolle activiteiten aan gebaseerd op hun noden en 

interesses. Anderzijds richt jeugdwerk zich op het persoonlijke ontwikkeling van kinderen en 

jongeren. In het bijzonder leidt dit tot zelfbeschikking, zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde en 

socialisatie. Deze persoonlijke ontwikkeling moet leiden tot empowerment, emancipatie, tolerantie 

en verantwoordelijkheid. Wat op zijn beurt weer participatie in democratische samenlevingen, 

preventie van risicogedrag, sociale inclusie en cohesie met zich mee brengt. 
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2.2.1 Het Vlaamse jeugdwerk 

 

In het Vlaams decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt volgende definitie gegeven 

voor jeugdwerk: 

“sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en 

met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene 

en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis” (Decreet 

houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 2012 art. 2).  

 

De identiteit van het jeugdwerk in Vlaanderen wordt bepaald door een aantal eigenschappen. Deze 

primaire eigenschappen onderscheiden het jeugdwerk van andere vormen van vrijetijdsbesteding 

of jeugdinitiatieven in Vlaanderen. Het jeugdwerk in Vlaanderen vertrekt niet vanuit een probleem, 

is zeer autonoom en streeft ernaar om zowel voor als door jonge mensen te worden bepaald. 

Verantwoordelijken in het jeugdwerk zijn zeer vaak ook jonge vrijwilligers. Spelen en samen jong 

zijn zonder duidelijk doel zijn in het jeugdwerk van groot belang. Het proces en het doen is 

waardevoller dan het resultaat (Redig, 2018). 

Deelnemen aan jeugdwerk werkt preventief voor mogelijke problemen. Daarnaast leert mijn in het 

jeugdwerk heel wat vaardigheden zoals leven in een groep, participatie, verantwoordelijkheid 

nemen enzovoort (Redig, 2018). 

 

Binnen het Vlaamse jeugdwerk zijn er verschillende werkvormen en werksoorten terug te vinden. 

Officiële definities van deze verschillende werksoorten zijn er niet. Wel kunnen er een aantal 

verschillende delen onderscheiden worden van elkaar. Eerstelijns jeugdwerk zijn organisaties en 

verenigingen die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken en zijn meestal lokale initiatieven. 

Deze organisaties zijn op te delen in twee grote categorieën: het particulier en het gemeentelijk 

jeugdwerk. 

- Plaatselijk particulier jeugdwerk: deze jeugdwerkvormen en -organisaties zijn lokaal 

georganiseerd en worden vaak ondersteund door landelijke koepels. Enkele voorbeelden 

zijn jeugdbewegingen, jeugdhuizen/clubs, jeugd(muziek)ateliers, 

vakantiespeelpleinwerkingen en werkingen kansarme jeugd. 

- Plaatselijk gemeentelijk jeugdwerk: naast het particuliere aanbod zijn er heel wat 

steden en gemeenten die enkele jeugdwerkvormen organiseren zoals speelpleinwerking en 

Grabbelpas. 

Organisaties die behoren tot tweedelijns jeugdwerk werken vooral ondersteunend voor de 

lokale verenigingen, het eerstelijns jeugdwerk. Dit zijn meestal de verantwoordelijken en landelijke 

koepels die instaan voor de begeleiding, ondersteuning en vorming, begeleiding van het eerstelijns 

jeugdwerk. Derderlijns jeugdwerk zijn organisaties en instanties die op hun beurt het 

tweedelijns jeugdwerk ondersteunen. Vaak hebben zij ook een specifieke taak vanuit de overheid 

(Redig, 2018). De Ambrassade houdt zich als derdelijns organisatie onder andere bezig met 

praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector 

(Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, 2012). 
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2.2.2 Bereik van jeugdwerk 

 

Geen enkel EU-lidstaat heeft een duidelijk overzicht over het bereik van jeugdwerk. Vaak is het 

overzicht dat lidstaten hebben gebaseerd op lidmaatschap en/of het aantal deelnemers. Het 

diverse jeugdwerklandschap reikt veel verder dan dat (The European Commission 2014).  

Volgens de The European Commission (2014) nam één op vijf van de Europese kinderen en 

jongeren deel aan activiteiten in jeugdclub, vrijetijdsorganisatie of jeugdorganisatie. Sommige 

bevolkingsgroepen nemen meer deel dan anderen. Europese kinderen en jongeren met een 

migratieachtergrond, uit landelijk gebied of uit kansarmoede hebben minder toegang tot 

jeugdwerk dan anderen (The European Commission, 2014). 

 

2.2.3 Trends in jeugdwerk 

 

De jeugdwerksector evolueert en wordt steeds prominenter op de politieke agenda in de EU en op 

niveau van de lidstaten. Jeugdwerkorganisaties passen zichzelf ook aan aan de veranderende 

noden en context van jonge mensen. Er zijn een heleboel trends met implicaties voor beleid en 

praktijk zoals de groeiende nadruk op meetbare resultaten, evidenced-based jeugdwerk, het 

ontwikkelen van vaardigheden, de professionalisering van het jeugdwerk enzovoort. Het 

jeugdwerk moet een balans zoeken tussen deze trends die leven, het richten op de noden en 

interesses van kinderen en jongeren en het trouw blijven aan hun eigen kernprincipes. De 

mogelijke disconnectie tussen het doel en de missie van jeugdwerk en de verwachting van 

resultaten is een groeiend probleem. Het zorgt enerzijds voor druk op de sector, maar anderzijds 

ook voor een groeiend besef van de mogelijke bijdrage van jeugdwerk (The European Commission, 

2014). 

 Jeugd(werk)beleid 

Jeugd(werk)beleid is in België een bevoegdheid die voornamelijk valt bij de Vlaamse Gemeenschap 

en de lokale gemeentebesturen (Redig, 2018). Het is niet altijd eenvoudig af te bakenen wat juist 

met jeugd(werk)beleid wordt bedoeld en is afhankelijk van de context (Redig, 2018).  

 

Jeugdbeleid kan categoriaal of sectoraal worden benaderd. Categoriaal jeugdbeleid is beleid voor 

de bevolkingsgroep jeugd. Net zoals het begrip jeugd is de categorie jeugd moeilijk af te bakenen. 

Bijna alle overheidsmaatregelen hebben effect op jeugd zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid en 

onderwijs. Dit leidt vaak tot beleidsonduidelijkheid. Sectoraal jeugdbeleid is bijvoorbeeld het 

jeugdwerkbeleid. Dit zijn beleidsmaatregelen die van toepassing zijn op de jeugdwerksector 

(Redig,2018). Het sectorale jeugdwerkbeleid is een onderdeel van het ruimere categoriale 

jeugdbeleid. Jeugdwerkbeleid wordt vaak aan cultuur gelinkt en valt bijgevolg onder het 

beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het bijhorende Departement Cultuur, Jeugd en 

Media (Redig, 2018). Het departement staat in voor de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning 

(De Laeter, De Pauw, Lemahieu, & Vermeersch, 2008).  
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Het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid is het belangrijkste decreet binnen het 

jeugd(werk)beleid. Volgens de richtlijnen van dit decreet wordt landelijk georganiseerd jeugdwerk 

erkent en gesubsidieerd. Daarnaast bevat het Decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid de wettelijke 

regeling voor attesten binnen het jeugdwerk (Redig, 2018). 

 

In het verleden was er op lokaal niveau het specifiek decreet gemeentelijk jeugd(werk)beleid van 

toepassing. Vlaamse gemeenten konden subsidies krijgen als ze een jeugbeleidsplan opstelden. 

Hiermee wilde de Vlaamse overheid gemeenten stimuleren om in te zetten op bepaalde noden 

rond jeugd(werk)beleid. Als gevolg van het Planlastendecreet en de invoering van de Beleids- en 

beheercyclus kregen de gemeentebesturen vanaf 2014 meer vrijheid en autonomie in het vorm 

geven van hun eigen lokaal beleid. Het jeugdbeleidsplan verdween als apart plan en werd 

geïntegreerd in het zesjarig strategisch meerjarenplan dat door alle gemeentebesturen moet 

worden opgesteld (Departement Cultuur, Jeugd en Media, z.j.).  

 

Binnen het lokaal jeugdbeleid zijn er vier belangrijke actoren: het gemeentebestuur, de jeugdraad, 

de jeugddienst en de jeugdconsulent. Het gemeentebestuur is bevoegd voor het beleid. Meestal is 

er een schepen van jeugd  die de bevoegheid heeft om het jeugdbeleid uit te zetten en te sturen. 

De jeugddienst en de jeugdconsulent zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid 

(De Coninck, 2011). Volgens De Coninck (2011) is één van de vier basistaken van de jeugddienst 

en jeugdconsulent het ontwikkelen van een jeugdbeleid met financiële en materiele 

ondersteuningen van jeugdverenigingen.  

Een groot deel gemeenten komen bijvoorbeeld tussen in de kosten van deelname aan vorming. 

Elke gemeenten heeft hierrond zijn eigen beleid (Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, z.j.).  

De jeugdraad is de laatste actor die een belangrijke rol speelt in het lokale jeugdbeleid. De 

jeugdraad fungeert meestal als adviesorgaan en vertolkt de stem van kinderen en jongeren in de 

gemeente (De Coninck, 2011).   

 

Ook in Europa is jeugd(werk)beleid een steeds belangrijker topic aan het worden. Op Europees 

niveau zijn de Youth Strategy en Youth in Action de belangrijkste ondersteunende kaders op vlak 

van jeugd. De Youth Strategy (2010-2018) wou jongeren meer en meer gelijke kansen bieden in 

het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast wilt dit beleidskader jonge mensen aanmoedigen 

actieve burgers te zijn en deel te nemen aan de samenleving. Youth in Action liep van 2007 tot 

2018 en was een instrument om de mobiliteit van jongeren binnen en buiten de Europese Unie, 

het niet-formeel leren en interculturele dialoog te bevorderen. Dit programma werd in 2015 

vervangen door het Erasmus+-programma (The European Commission, 2014). 

 Vorming en kadervorming 

Vorming zijn cursussen, workshops of andere bijeenkomsten met als doel iets bij te leren. Vorming 

is leren en dat kan op verschillende manieren. In de literatuur onderscheiden ze 3 vormen van 

leren: formeel leren, niet-formeel leren en informeel leren (De Ambrassade, z.j.).  
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Formeel leren vindt plaats in een georganiseerde en gestructureerde setting. Tijd en middelen 

worden ingezet met als doelstelling gericht iets te leren zoals bijvoorbeeld in het onderwijs (De 

Ambrassade, z.j.). Bij niet-formeel leren is leren nog steeds de bedoeling, maar dit gebeurt 

buiten de reguliere opleidingssystemen (De Ambrassade, z.j.). Het leren in een niet-formele 

setting leidt meestal ook niet tot een diploma (JINT vzw, z.j.). Informeel leren is het spontaan 

leren in het dagdagelijks leven. Het gebeurt bewust of onbewust en heeft geen specifieke 

doelstellingen of methodes (De Ambrassade, z.j.). Deze drie vormen van leren zijn ook terug te 

vinden in het jeugdwerk (jeugdwerk leert je wat).  

 

Vorming specifiek voor leidinggevende jongeren in het jeugdwerk is kadervorming. Het doel van 

kadervorming is het sterken maken van de jongere. Kadervorming is een vorm van niet-formeel 

leren in het jeugdwerk (De Ambrassade, z.j.). Sommige kadervorming leidt tot een attest. De 

geattesteerde kadervorming is de meest formele vorm van niet-formeel leren. De vorming tot 

animator, hoofdanimator en instructeur behoren tot de geattesteerde kadervorming (De 

Ambrassade, z.j. a). 

 Geattesteerde kadervorming 

2.5.1 Historiek geattesteerde kadervorming 

 

Het uitreiken van een attest voor bepaalde kadervormingscurussen kent zijn begin op 1 januari 

1980. Het toenmalige Bestuur voor Jeugdvorming (voorloper Afdeling Jeugd) reikte in het begin 

enkel attesten uit voor basisvorming.  De verenigingen hadden een grote autonomie in het 

organiseren van deze cursussen. De erkennigsvoorwaarden die de overheide stelde waren 

minimaal en voornamelijke kwantitief zoals aantal uren, aantal deelnemers, enzovoort (De 

Ambrassade, z.j. b). 

In 1995 kwam er verandering in de regelgeving, de ‘Criteria voor het uitreiken van attesten aan 

jeugdwerkers’ werd geïntroduceerd door de toenmalige minister (De Ambrassade, z.j. b). De 

attestenregeling werd uitgebreid voor hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur  

(Vermeersch, Vandervorst, & Boutsen, 2018). De introducering van de attesten voor 

hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur zorgden voor erkenning van een groeilijn voor 

vrijwilligers in het jeugdwerk. Het aantal uitgereikte attesten nam toe doorheen de jaren. Voor een 

groot aantal erkende jeugdverenigingen behoorde het uitreiken van attesten tot hun kerntaak (De 

Ambrassade, z.j. b).  

 

Sinds 1995 werden de criteria een aantal keer aangepast en bijgeschaafd, maar nooit volledig 

gewijzigd. De rol van hoofdanimator en hoofdinstructeur bleef vaag en werd niet gepreciseerd. Dit 

resulteerde in een kadervormingslandschap met zeer uiteenlopende kadervormingsprogramma’s, 

die wel allemaal tot hetzelfde attest leidden. Bedenkingen over de gelijkwaardigheid en betekenis 

van het attest kwamen hierdoor naar boven (Vermeersch, Vandervorst, & Boutsen, 2018).  

Daarbij was de regelgeving rond de criteria naar een pseudowetgeving geëvolueerd. 

Oorspronkelijk hoorden de criteria onder het oude decreet ‘landelijk georganiseerd jeugdwerk’, 
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maar door de veelvuldige wijzigingen hadden de criteria hun aansluiting met dit decreet verloren 

(Vermeersch, Vandervorst, & Boutsen, 2018). Verder groeit in Europa en in Vlaanderen de 

interesse naar het competentiedenken. Competenties leer je niet alleen op de schoolbanken maar 

ook in de vrije tijdsomgeving. Een vernieuwde regelgeving was dus zeker aan de orde 

(Vermeersch, Vandervorst, & Boutsen, 2018). 

 

2.5.2 Naar een nieuwe regelgeving 

 

In 2009 werd het proces van het herbekijken van de visie en regelgeving van de attesten en 

kadervorming van het jeugdwerk in gang gezet. Er werd besloten om de nieuwe 

kadervormingsregeling te integreren in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd 

jeugd- en kinderrechtenbeleid (De Ambrassade, z.j. b). 

 

Vanaf 1 oktober 2015 ging de vernieuwde regelgeving omtrent kadervorming in werking. Deze 

vernieuwde regelgeving onderging heel wat veranderingen (De Ambrassade, z.j. b; Vermeersch, 

Vandervorst, & Boutsen, 2018). 

- Gelijkvormige kadervormingstrajecten waarbij een attest = cursus (50u) + stage 

(50u) + evaluatiemoment (4/2u). Zowel het animator-, hoofdanimator-, als 

instructeurtraject bestaan uit dezelfde onderdelen: een theoretisch gedeelte van 50 

vormingsuren, een 50u-durende stage en een evaluatiemoment. Dit traject moet ook altijd 

en die volgorde gevolgd worden. 

- Competentieprofielen in plaats van domeinen. Deze competentieprofielen vormen de 

basis van elk traject. Het doel is dat de deelnemers competenties kunnen herkennen en bij 

zichzelf benoemen. 

- Opvolgingsplicht voor de verenigingen. De verenigingen hebben een meer uitgebreide  

rol en zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van het volledige traject, van cursus tot 

evaluatiemoment. 

- Hoofdinstructeur verdwijnt als geattesteerde kadervorming. 

- Elke deelnemer krijgt een generiek trajectboekje om zijn/haar voortgang in het traject 

en competenties bij te houden. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

trajectboekje. 

- Deelnemers hebben maximum 3 jaar de tijd om hun traject af te ronden. Deze periode 

start op de eerste dag van de cursus. 

- Gewijzigde administratie voor de verenigingen. Verenigingen moeten eenmalig een 

aanvraagdossier indienen voor het organiseren van kadervormingstrajecten. Nadien 

hebben ze meldingsplicht. 

- Aangepaste begeleidingseisen voor de cursussen, stageplaatsen en 

evaluatiemomenten. De kwalificatievereisten voor cursusbegeleiders en 

hoofdverantwoordelijken en de erkenningscriteria voor stageplaatsen werden vastgelegd in 

het uitvoeringsbesluit inzake kadervormingstrajecten.  

- Introductie van een online adiministratief systeem, de KAVO-tool. Deze tool verbindt 

deelnemers, organisaties en stageplaatsen met elkaar. 
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De nieuwe regelgeving rond de kadervormingstrajecten is het gevolg van een compromis. De grote 

vrijheid die de organisaties hadden door de brede domeinen sloot enerzijds aan bij het diverse 

jeugdwerklandschap. Anderzijds had het als nadeel dat de grote vrijheid zorgde voor 

onduidelijkheid over wat een animator moet kennen en kunnen. De competentieprofielen komen 

tegemoet aan de opkomst van het competentiedenken. Toch blijft het valideren van opgedane 

competenties in geattesteerde kadervorming een knelpunt aangezien er in de jeugdsector geen 

draagvlak was om de profielen ook binnen de Vlaamse Kwalificatie Structuur (VKS) te plaatsen 

(Vermeersch, Vandervorst, & Boutsen, 2018).  

 

2.5.3 Traject animator in het jeugdwerk  

 

In het uitvoeringsbesluit van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid worden de 

voorwaarden van de kadervormingstrajecten uitgeschreven. Om het attest van animator in het 

jeugdwerk te behalen moeten deelnemers volgend traject afleggen (De Ambrassade, z.j a):  

 

Bij aanvang van het traject moet een deelnemer minimaal 15 jaar oud zijn. Het attest animator 

kan pas uitgereikt worden vanaf zestienjarige leeftijd. Het competentieprofiel van een 

animator, zoals beschreven in het uitvoeringsbesluit kadervormingstrajecten, bestaat uit zeven 

competenties. Deze competenties vormen de basis van het hele traject (Vlaamse Regering, 2014).  

 

Competentieprofiel animator 

1. Kinderen en jongeren begeleiden 

2. Activiteiten organiseren 

3. Overzichzelf reflecteren als animator 

4. De veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen 

5. Respectvol handelen 

6. Samenwerken 

7. Enthousiasmeren 

Figuur 4: Competentieprofiel animator (De Ambrassade, z.j. a, p.25) 

 Chirojeugd Vlaanderen 

2.6.1 Historiek 

 

Chirojeugd Vlaanderen kent zijn oorsprong bij de patronaten. In de 19de eeuw vormen de 

patronaten een vorm van jeugdzorg voor arbeiders- en volkskinderen door priesters en vrome 

leken. Tot aan de Eerste Wereldoorlog zijn de patronaten een groot succes (Chirojeugd 

Vlaanderen, 2014). Na de oorlog gaat het succes achteruit door toenemende concurrentie van 

Cursus 
(50u)

Stage 
(50u)

Evaluatie 
(4/2u)
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beter uitgebouwde scholen, nieuwe vormen van ontspanning zoals de cinema en een nieuwe vorm 

van jeugdwerk: de jeugdbeweging, waaronder scouts, KSA, en KAJ (De Pauw, Vermeersch, 

Coussée, Vettenburg, & Van Houtte, 2010). 

Enkele geestelijken, waaronder Jos Cleymans, zetten in 1934 een vernieuwsbeweging bij de 

patronaten in gang en introduceren de naam Chirojeugd. Het spelen van spelletjes, jonge leiding, 

zelfwerkzaamheid, godsdienstbeleding, natuurbeleving en groepsleven zijn van in het begin 

essentieel (Chirojeugd Vlaanderen, 2014). Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Chiro een 

centraal georganiseerde jeugdbeweging met een overkoepelden nationale structuur en groepen 

over heel Vlaanderen: de Landsbond (Chirojeugd Vlaanderen, 2014; De Pauw, Vermeersch, 

Coussée, Vettenburg, & Van Houtte, 2010). Tijdens Wereldoorlog II  zag ook de meisjeschiro het 

levenslicht. Om de Landsbond en de lokale groepen te verbinden worden er verbonden en 

gewesten opgericht (Chirojeugd Vlaanderen, 2014).  

De jaren 1950 zijn een periode van bloei voor de Chiro. Het ledenaantal groeit net zoals het aantal 

groepen. De Chiro zet in op verbreding en richt zich meer en meer op de maatschappij (Chirojeugd 

Vlaanderen, 2014).  

Mede door de economische crisis in de jaren 1970 krijgen Vlaamse jeugdbewegingen het moeilijk. 

De Chiro verliest leden en groepen en gaat door een moeilijke periode. De Chiro gaat aan de slag 

met de nieuwe uitdagingen zoals ledenwerving, Chiro in de Stad, gemengde Chirogroepen en nood 

aan een nieuwe visie. In de loop van de jaren 1990 kent de Chiro een revival, maar blijft ook oog 

hebben voor uitdagingen (De Pauw, Vermeersch, Coussée, Vettenburg, & Van Houtte, 2010).  

In de 21ste eeuw blijft Chiro groeien. In 2017-2018 telde de beweging zo’n 112 362 leden, leiding 

en kadervrijwilligers en is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen (Chirojeugd Vlaanderen, 

z.j.). Chirojeugd Vlaanderen zet nog steeds in op uitdagingen zoals groepen in stedelijke context, 

diversiteit, continuïteit, maatschappelijk engagement en de interne structuur (Chirojeugd 

Vlaanderen, 2018). 

 

2.6.2 Chirojeugd Vlaanderen anno 2019 

 

Chirojeugd Vlaanderen wil kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel samenbrengen in hun 

vrije tijd. Alle kinderen en jongeren zijn welkom ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, 

hun fysieke of intellectuele mogelijkheden. De Chiro wil via spel kinderen en jongeren de wereld 

laten ontdekken en hen ervaringen laten opdoen (Chirojeugd Vlaanderen, 2018). 

 

De Chirodroom vat de visie van de Chiro in drie waarden: graag zien, innerlijkheid en 

rechtvaardigheid (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a). 

 “Ieder van ons verdient om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kun 

 je je talenten en mogelijkheden ontplooien. Die kansen willen wij in de Chiro zeker bieden! 

 Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We 

 maken bewuste en doordachte keuzes, en durven nadenken over wat ons ten diepste 

 beweegt om aan Chiro te doen. Dat stilstaan maakt ons weerbaar en sterk om onze 

 dromen concreet te maken. We komen op voor een rechtvaardige  samenleving waar aan 

 iedereen eerlijke kansen geboden worden Zolang dat niet kan en er mensen uitgesloten 
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 worden, komen we al Chiro op voor diegene die uit de boot dreigen te vallen.” (Chirojeugd 

Vlaanderen, 2018a, p. 16).  

De Chirowaarden worden uitgelegd in bijhorende spiegelteksten. Aan spiegelteksten kan de 

jeugdbeweging zijn werking letterlijk spiegelen (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a). 

 

Via de Chiromethoden participatief, intuïtief en gemeenschapsgericht tracht de Chiro de 

Chirowaarden te verwezelijken. De gemeeschapsgerichte methode is samen activiteiten doen 

waardoor je jezelf en de ander leert ontdekken, wat zorgt voor openheid. Een groep wordt 

gemeenschapsgericht als die openheid een plaats krijgt. In de Chiro staat groepsvorming en 

samenzijn centraal. Maar ook de gemeenschap rond Chiro is belangrijk en moet aandachtig mee 

om gegaan worden, want de Chiro is geen eiland op zich. Via de participatieve methode zorgt 

de Chiro ervoor dat iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt voor het samenleven. Chiro 

gelooft dat de samenleving rijker wordt als iedereen een volwaardige inbreng kan hebben. 

Participatie vraagt wel een bepaalde manier van werken en begeleiden bijvoorbeeld door het 

gebruik van open werkvormen. Chirojeugd Vlaanderen vindt het belangrijk om de stem van 

kinderen en jongeren mee te nemen zowel binnen als buiten de Chiro. Intuïtieve methode 

betekent dat de Chiro waarde hecht aan ervaringen. Kinderen en jongeren krijgen ruimte om 

ervaringen op te doen, dingen te beleven en gevoelens te ontdekken. Samenzijn in de Chiro straalt 

een eigen sfeer uit met een eigen stijl, symbolen en rituelen die zorgen voor verbondenheid 

(Chirojeugd Vlaanderen, 2018a; Chirojeugd Vlaanderen 2019a).  

 

Het leven in de Chiro 
actief bezig zijn 

ervaringsgericht leren 

Via de Chiromethoden (waarlangs) 

Gemeenschapsgericht Participatief Intuïtief 

Naar de Chirodroom (doel) 

Graag zien Innerlijkheid Rechtvaardigheid 

Figuur 5: Schematisch overzicht Chirowaarden en -methoden (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a, p. 
123). 

2.6.3 Structuur van de Chiro 

 

Chirojeugd Vlaanderen is een deel van de Groep Chiro. De Groep Chiro bestaat uit vier activiteiten: 

de centrale activiteit jeugdbeweging (Chirojeugd Vlaanderen vzw), de verblijfactiviteit (de 

Chirohuizen), de commerciële activiteit (De Banier) en de vormende activiteit (Pimento). Deze 

structuur is opgebouwd om de werking van de jeugdbeweging te ondersteunen en te versterken in 

haar opdracht (Chirojeugd Vlaanderen, 2014). In deze masterproef zullen de termen Chiro en 

Chirojeugd Vlaanderen frequent gebruikt worden. Hiermee wordt altijd de jeugdbeweging bedoeld, 

tenzij het expliciet vermeld staan als Groep Chiro. 
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Figuur 6: Schematisch overzicht structuur Chiro (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.) 

 

De structuur van de jeugdbeweging, Chirojeugd Vlaanderen vzw, begint bij de basis: de lokale 

Chirogroepen. In 2017-2018 waren er 895 lokale Chirogroepen in Vlaanderen, Brussel en de 

Duitstalige Gemeenschap (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.). De lokale Chirogroepen vervullen hun 

werking autonoom (De Pauw, Vermeersch, Coussée, Vettenburg, & Van Houtte, 2010 

). Binnen de lokale groepen worden de leden meestal opgedeeld in 6 afdelingen volgens leeftijd: 

ribbels (6-8-jarigen), speelclub (8-10-jarigen), rakwi’s (10-12-jarigen), tito’s (12-14-jarigen), 

keti’s (14-16-jarigen) en aspiranten of aspi’s (16-18-jarigen) (Chirojeugd Vlaanderen, 2014). Deze 

“officiële verdeling” wordt niet in elke groep toegepast, groepen passen hun leeftijdsgroepen aan 

naargelang het aantal leden en leiding (De Pauw, Vermeersch, Coussée, Vettenburg, & Van 

Houtte, 2010). 

 

Verschillende Chirogroepen vormen samen een gewest. 72 gewesten ondersteunen de lokale 

groepen. De opdracht van gewesten wordt samengevat als de TIL-werking: taken, inhoud en leven 

(Chirojeugd Vlaanderen, 2014). 

 

Tabel 1: Opdracht gewesten (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.) 

Opdracht gewesten  

Taken 

1. Leiding samenbrengen 

2. Ledeninitiatieven opzetten 

3. Groepsleiding en/of VB’s samenbrengen 

4. Chirogroepen kennen en actief ondersteunen 

5. Meehelpen aan nationale projecten 

6. Vorming 

Inhoud 7. Leven in de ploeg 

 Leven 

 

  

895 lokale Chirogroepen

72 gewesten

10 verbonden

Nationale ploegen
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Enkele gewesten samen vormen op hun beurt een verbond. De tien verbonden hebben als taak 

onder andere de gewesten en de lokale Chirogroepen te ondersteunen aan de hand van hun taken. 

Verbonden worden ondersteund in hun opdracht door regionale educatieve medewerkers 

(Chirojeugd Vlaanderen, 2014). 

 
Tabel 2: Opdracht van verbonden (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.) 

Opdracht van verbonden 
Taken - Gewesten: gewesten leren kennen en hen ondersteunen. Gewesten 

elkaar leren kennen en gewestleiding samenbrengen. Gewesten 

ondersteunen in hun SOM-taak voor groepen.  

- Vorming: organiseren van Accu (animatorcursus), Haka 

(hoofdanimatorcursus) en Kick (instructeurcursus), praktische 

organisatie van de reflectiemomenten en vormende activiteiten voor 

leiding en leden (Ambriage, Krinkel, Aspitrant, enz.). 

- Nationaal: een gezamenlijke structuur uitbouwen en uitdragen. 

Inhoud 
- Ploeg: inhoud en leven in de ploeg brengen. 

Leven 

 

De nationale ploegen zijn commissies, diensten, redacties en werkgroepen. Deze ploegen 

concentreren zich op nationaal niveau rond één bepaald thema. “Ze volgen dat thema op, werken 

materiaal uit, bundelen informatie, formuleren een visie, enz.” (Chirojeugd Vlaanderen, 2018, 

p.10). 

 

De verbonden en nationale ploegen vormen samen de Chiroraad. Dit is een grote vergadering met 

de vertegenwoordigers van de tien verbonden en alle nationale ploegen. De Chiroraad is het 

beslissingsorgaan binnen de Chiro en heeft een beslissingsbevoegdheid over alle thema’s die 

groepen, gewesten en verbonden rechtstreeks aanbelangen (Chirojeugd Vlaanderen, 2018).  

 

2.6.4 (Kader)vorming in de Chiro  

 

Dat Chiro je vormt, daar is geen twijfel over. Tijdens de werking of op kamp leer je een heleboel 

en ontwikkel je je persoonlijkheid. Maar vorming is meer dan dat. Zoals eerder beschreven kan 

vorming veel betekenen en omvatten. Met vorming bedoelt de Chiro doelbewuste, methodisch 

georganiseerde groepsmomenten van vorming of te wel kadervorming. Om verwarring met het 

kader, de ondersteuningsstructuur, te vermijden gebruikt de Chiro de term vorming zonder het 

prefix ‘kader’. Voorbeelden van vorming in de Chiro zijn de geattesteerde cursussen zoals 

animator, hoofdanimator en instructeur, maar ook Ambriage, Aspitrant en inhoudelijke gewest- en 

verbondsmomenten (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a). 
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Vorming is belangrijk in de ondersteuning van Chirogroepen. Het versterkt leerkansen of 

ontplooiing van (kader)leiding binnen en buiten hun ploeg. Vorming is een middel om te werken 

aan de Chirodroom. Met vorming wil de Chiro ook een aantal zaken bereiken:  

- “Beweging maken door ontmoeting, uitwisseling en verdieping in de Chirowerking 

- Leiding de kans geven zich inzichten, vaardigheden en houdingen van kaderleiding eigen 

te maken 

- Leiding intern motiveren en activeren om hun Chirogroep verder te ontplooien 

- Kwaliteitsvollere Chirowerking nastreven, op zondag en daarbuiten 

- Kwaliteitsvollere kaderwerking nastreven” (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a, p.citaat, work 

in progress p. 122) 

Daarom heeft de Chiro een visie op vorming uitgeschreven als referentie, handvat en hulpmiddel 

voor cursusbegeleiding, zichzelf en externen (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a).  

 

Chirovorming is actief en ervaringsgericht. Actief omvat meer dan fysiek bezig zijn. 

Groepsgesprekken en spel als werkvorm zijn ook invullingen van actief bezig zijn (work in 

progress). Teruggrijpen naar ervaringen of ervaringen beleven verhogen de betrokkenheid van 

deelnemers en versterkt hun leerproces.  Vorming in de Chiro is gemeenschapsgericht en gaat 

door in groep. Vorming geven en volgen in groep is netwerkversterkend en blikverruimend. 

Deelnemers en begeleiding leren nieuwe mensen kennen en kunnen ervaringen uitwisselen 

(Chirojeugd Vlaanderen, z.j).  

Participatie is ook een belangrijke factor op Chirovorming. Voor en tijdens Chirovorming is er 

ruimte voor eigen inbreng en inspraak. Zowel begeleiding als deelnemers nemen 

verantwoordlijkheid voor zichzelf, voor de groep en voor het concept van Chirovorming. Ervaringen 

en indrukken die opgedaan worden op Chirovorming zorgen voor een persoonlijke en 

gemeenschappelijke meerwaarde. Ze geven deelnemers een boost en geven hen de kans om 

inzichten, vaardigheden en houdingen eigen te maken. Chirovorming is intuïtief.  Op 

Chirovorming staat plezier maken centraal en straalt Chirosfeer uit. Er is aandacht voor inkleding 

en creativiteit om Chirovorming helemaal Chiro te maken (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a). 

 

Binnen de Chiro wordt er vooral niet-formeel en informeel geleerd. Het werven van competenties 

mag geen doel op zich zijn. In Chirovorming is het proces het belangrijkste, niet het eindresultaat. 

Het behalen van een attest en slagen voor competenties zijn dus niet het hoofddoel van de 

cursussen. Het leren stopt namelijk niet bij het einde van een cursus of traject. Met vorming en 

ervaringsgericht leren wil Chiro leden en leiding versterken, vormen en leerkansen creeëren om 

Chirowerking kwaliteitsvoller te maken. Een attest is dus enkel een formele bevestiging van de 

inzet van de deelnemer tijdens het traject (Chirojeugd Vlaanderen, 2018a; Chirojeugd Vlaanderen 

z.j.). 
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2.6.5 Animatortraject in de Chiro  

 

Zoals bepaald in het decreet vernieuwd jeugd-en kinderrechtenbeleid bestaat het animatortraject 

in de Chiro uit 50u vorming, 50u stage en een reflectiemoment. Na het doorlopen van het 

volledige traject krijgen deelnemers een attest (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.).  

Het vormingsgedeelte voor animator heeft binnen de Chiro de naam ‘Accu’ gekregen. Iedereen 

vanaf 16 jaar kan meegaan op Accu, dus voor leiding en aspiranten. Keti’s die al 16 jaar zijn 

kunnen ook mee, maar dit wordt eerder afgeraden en niet gepromoot (Chirojeugd Vlaanderen, 

z.j.). Aspi’s die mee zijnop animatorcursus verdienen bijzondere aandacht. Aspi’s zijn immers nog 

geen leiding maar leiding in spé. Een goede balans tussen het ‘aspi-zijn’ en het volgen een 

animatortraject is belangrijk (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.).  

Ook jongeren met een beperking of ernstige gedragsstoornis kunnen mee op Accu. Vanaf 2019 

start Chirojeugd Vlaanderen met het traject leiding-op-maat met inclusieve animatorcursussen. 

De cursusploegen krijgen de nodige ondersteuning net zoals de jongeren met een beperking die 

doorheen het hele traject op maat worden begeleid (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.). 

 

Het animatortraject wordt binnen de Chiro vormgegeven door een verschillende mensen en 

ploegen. De commissie Vorming is een ploeg vrijwilligers ondersteunt door een beroepskracht. 

Ze houden zich bezig met enerzijds de praktische kant van cursussen zoals het schrijven, 

evalueren, herwerken van de cursusussen en bijhorende bundels, geven workshops over coaching 

en ondersteunen de cursusploegen. Anderzijds denken ze na over de visie op vorming in de Chiro 

en hoe ze vorming nog kunnen verbeteren (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.).  

De cel vorming zijn de verschillende vormingsberoepskrachten samen. De cel Vorming ondersteunt 

de commissie Vorming in haar taak. Daarnaast volgen deze beroepskrachten het cursusaanbod op, 

bouwen know-how op over het thema vorming en gaan er beleidsmatig mee aan de slag, 

ondersteunen cursusploegen bij nieuwe cursussen, … (Chirojeugd Vlaanderen, z.j.). 

 

Zoals in de opdracht van gewesten en verbonden beschreven, hebben zij ook een rol in het 

animatortraject. Verbonden zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de animatorcursus en 

het reflectiemoment. De verbonden zorgen voor een begeleidingsploeg die voldoet aan de 

begeleidingseisen van de overheid, kleden de cursus in, … Gewesten hebben als taak de 

verbonden te helpen bij het organiseren van Accu en het reflectiemoment (Chirojeugd Vlaanderen, 

z.j.).  

 Motiverende en belemmerende factoren 

Mogelijke belemmerende en motiverende factoren zijn al in veel verschillende contexten 

onderzocht. Ook binnen de context van vorming en jeugdwerk zijn er een aantal onderzoeken 

hierover geschreven. 

 

Van Meeuwen (2009) concludeert dat het niet-participeren aan kadervorming kan verklaard 

worden door een combinatie van verschillende factoren. Van Meeuwen onderzocht vijf 
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bevorderende en belemmerende factoren. Het al dan niet participeren van collega’s en de afstand 

en bereikbaarheid van de vorming scoren hoog. De prijs, duur en tijdstip van de vorming en de 

druk van speelpleininrichters werken noch belemmerend, noch bevorderend. Animatoren op het 

speelplein hebben nood aan vorming over spel en spelen. Bijvoorbeeld het uitwerken van een spel, 

het leren van nieuwe spelideeën, de speluitleg enzovoort. Daarnaast krijgt vorming rond 

begeleidingshouding en toneel ook een plaats binnen vorming.  

 

In het evaluatieonderzoek over het decreet kadervorming werden deelnemers van het 

animatortraject bevraagd. Deelnemen aan het traject animator is vaak een stap in het onbekende. 

Redenen waarom dat cursisten twijfelen over hun deelname zijn geen idee hebben wat hen te 

wachten staat, te weinig tijd hebben, twijfelen of ze wel geschikt zijn. Sociale beïnvloeding speelt 

ook een rol bij het maken van de beslissing al dan niet deel te nemen. Jongeren worden beïnvloed 

door familie, vrienden. Motivaties die jongeren aangeven zijn een mix van zelf plezier maken, iets 

kunnen doen voor anderen en persoonlijke ontplooiing (Vermeersch, Vandervorst, & Boutsen, 

2018).  

Binnen de Chirojeugd Vlaanderen is er ook al onderzoek gevoerd naar mogelijke motiverende en 

afremmende factoren. Elke vier jaar stelt Chirojeugd Vlaanderen een onderzoek op dat naar elke 

Chirogroep wordt gestuurd. Met dit onderzoek krijgt de Chiro inzicht in zijn eigen werking en 

kunnen tendensen en veranderingen worden opgemerkt (Chirojeugd Vlaanderen, 2019b). Het 

Grote Chiro-onderzoek peilde ook naar het belangrijkheid van een reeks redenen om niet deel te 

nemen aan Chirovorming. Volgende redenen kwamen in Inzicht 2014-2015 naar voor als 

belangrijk: Chirovorming valt vaak samen met eigen Chiroactiviteiten, foute datum en studies 

gaan voor (Chirojeugd Vlaanderen, 2015).   

 

De Ceulaer (2010) onderzocht hoe het komt dat in verbond Leuven er steeds minder 

basiscursussen worden gevolgd. Zijn belangrijkste bevindingen waren dat het vormingsaanbod te 

weinig gekend is. Concrete informatie, verwachtingen, de leuke activiteiten zijn elementen die 

belangrijk zijn om mee te geven aan leiding. Sterke gewesten verkleinen de drempel naar 

basisvorming. Bij sterkere gewesten is de band met lokale groepen beter. 
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3. Onderzoeksvragen  

In het jeugdwerk en vanuit het beleid wordt kadervorming als positief gezien. Ook Chirojeugd 

Vlaanderen vindt kadervorming een meerwaarde. Toch is de deelname aantal van aspiranten en 

leiding uit verbond Heuvelland zeer laag. Om het aantal deelnemers in de toekomst te verhogen is 

het belangrijk om te gaan kijken naar waarom dit aantal zo laag ligt. Deze masterproef wilt hier 

een antwoord op geven aan de hand van volgende onderzoeksvraag: 

 

Welke (f)actoren bepalen het al dan niet deelnemen aan een Chiro-animatorcursus bij 

aspiranten en leiding uit het verbond Heuvelland? 

 

De hoofdvraag kunnen we opsplitsen in een aantal deelvragen: 

- Welke mogelijke (f)actorenen worden als afremmend ervaren? 

- Welke mogelijke (f)actorenen worden als motiverend ervaren? 

- Zijn er (f)actoren die zwaarder doorwegen dan andere bij het maken van hun keuze? 
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Deel 2: Data en methoden 

1. Onderzoeksopzet 

Aan de hand van een exploratief onderzoek wil deze masterproef een antwoord zoeken op de 

onderzoeksvraag. Het doel van een exploratief onderzoek is om stap voor stap een theorie te 

vormen. (Baarda, De Goede, Teunissen, 2009). Dit onderzoek gaat aan de hand van drie fasen op 

zoek naar een mogelijke theorie over welke (f)actoren een rol spelen bij de keuze om al dan niet 

aan een Chiro-animatorcursus deel te nemen. 

 

In fase één worden aspiranten en leiding bevraagd via een kwantitatieve survey over welke 

(f)actoren de keuze van deelname aan de Chiro-animatorcursus beïnvloeden. In een tweede fase 

worden de (f)actoren uit de survey uitgediept aan de hand van een kwalitatieve focusgroep en 

wordt er gezocht naar mogelijke verklaringen achter de verschillende (f)actoren. In de derde fase 

worden de bevindingen van de eerste twee fasen afgetoetst aan de visie van Chirojeugd 

Vlaanderen via een diepte-interview met een vormingsmedewerker.  

 

 

Figuur 7: Overzicht onderzoeksopzet 

  

Fase 1
Survey

•Online survey bij aspiranten en leiding uit verbond Heuvelland 

•Welke (f)actoren beïnvloeden de keuze van deelname aan een Chiro-

animatorcursus?

•Oktober - december 2018

Fase 2
Focusgroep

•Focusgroep met gewesters uit verbond Heuvelland

•Bespreking resultaten survey en op zoek gaan naar mogelijke verklaringen.

•April 2019

Fase 3
Interview

•Diepte-interview met vormingsmedewerker Chirojeugd Vlaanderen

•Aftoetsen resultaten fase 1 en 2.

•Mei 2019
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2. Een survey als basis 

 Respondenten 

De respondenten van de online survey zijn aspiranten, leden van oudste leeftijdsgroep en leiding 

uit verbond Heuvelland. Verbond Heuvelland telt in het werkjaar 2017-2018 volgens het 

Groepsadministratief Programma (GAP) van de Chiro 428 aspiranten en 869 leiding uit de 51 

Heuvellandse Chirogroepen (persoonlijke communicatie, z.j.). 

 Meetinstrument 

De survey bestaat uit een gestructureerde vragenlijst. Deze werd opgesteld aan de hand van de 

mogelijke drempels en stimulansen uit de literatuurstudie. Er werd aandacht besteed aan de 

volgorde en de lengte van de vragenlijst. De vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1. De survey 

bestaat uit drie grote delen. Het eerste deel peilt naar de algemene gegevens en reeds gevolgde 

vorming. In het tweede deel werd het belang van een reeks (f)actoren bevraagd. De items uit deel 

twee worden gescoord op een 5-punt schaal varierend van helemaal niet belangrijk naar heel 

belangrijk. In het derde deel wordt er gepeild naar mogelijke (f)actoren aan de hand van 

stellingen. De stellingen worden gescoord van helemaal oneens tot helemaal eens. Onderstaande 

(f)actoren komen aan bod in de vragenlijst. De lijst met mogelijke factoren is niet sluitend, maar 

omwille van deze reden gekozen om volgende (f)actoren te bevragen in het verdere verloop van 

het onderzoek.  

 

Tabel 3: Overzicht factoren vragenlijst 

Factoren uit vragenlijst 
Factoren scoren op 5-
punt schaal 

Factoren bevraagd a.d.h.v. stellingen 

Prijs van de cursus In mijn Chirogroep is het verplicht om mee te gaan op 
animatorcursus. 

Meegaan met eigen 
verbond 

Het is een traditie in mijn Chirogroep om mee te gaan op 
animatorcursus. 

Promotie van de cursus Ik heb gewoon geen interesse in het volgen van een animatorcursus. 
Locatie van de cursus Ik zou op m’n eentje (zonder vrienden/medeleiding) meegaan op 

animatorcursus. 
Imago van de cursus Ik volg een animatorcursus om het attest animator op mijn CV te 

kunnen vermelden. 
Nieuwe mensen leren 
kennen 

Mijn gemeente geeft subsudies aan de jeugdverenigingen per 
behaald attest aniamtor, daarom ga ik mee op cursus. 

Inhoud van de cursus De Chiropromo (op facebook, Dubbelpunt) geeft mij goesting om 
mee te gaan op animatorcursus. 

Medeleiding die 
meegaat 

Ik ben op de hoogte dat je vanaf aspi (16 jaar) mee mag op 
animatorcursus. 

Het hebben van tijd Mijn gemeente komt tussen in de kosten van een animatorcursus. 
Periode dat de cursus 
doorgaat 

Ik ben de hoogte wat een animatorcursus inhoudt. 

 Met het attest animator kan ik op andere plaatsen dan in de Chiro als 
animator aan de slag. 
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 Verloop 

Chirojeugd Vlaanderen stuurde de online survey via mail naar 1053 aspi’s en leiding uit verbond 

Heuvelland die op 31/10/2018 zijn ingeschreven in het en toestemming gaven om mails te 

ontvangen. De mail bestond uit een inleidende tekst en een link naar de online survey. Daarnaast 

werd de survey verspreid via de sociale media van verbond Heuvelland gedeeld en werden de 

gewesters en verbonders ingeschakeld om via via de survey bij zoveel mogelijk Heuvellandse 

aspiranten en leiding te verspreiden om te zorgen voor een zo groot mogelijke 

onderzoekspopulatie.  

 Analyse 

De gegevens van de online survey werden verwerkt via Excel. Er werd gekozen voor de verwerking 

met Excel omwille van de korte en simpele vragenlijst en de relatief kleine onderzoekspopulatie 

(N=174). Het databestand werd gefilterd op onvolledig ingevulde vragenlijsten en respondenten 

die niet uit verbond Heuvelland kwamen. De gegevens werden bij de analyse op onderstaande 

variabelen geordend om vergelijkingen te maken. De resultaten werden herleid naar procenten die 

onderling vergeleken werden. Bij een verschil van 10 procent of meer werd dit als significant 

verschil beschouwd. 

 

Tabel 4: Variabelen analyse survey 

Variabele 
1 

Man Vrouw X   

Variabele 
2 

Aspi (lid en 16+) Eerste jaar leiding Leiding (en dus 
niet eerste 
jaar) 

  

Variabele 
3 

Neen, ik heb geen 
animatorcursus 
gevolgd 

Ja, ik heb 
animatorcursus 
gevolgd 

   

Variabele 
4 

Gewest Aalst Gewest Leiestreek Gewest 
Denderland 

Gewest 
Vlard 

Gewest 
Zottegem 

3. De focusgroep 

 Respondenten 

In eerste instantie was het idee om opnieuw aspiranten en leiding te bevragen in enkele 

focusgroepen om de resultaten van de online survey uit te diepen. Omwille van een te lage 

opkomst van aspiranten en leiding voor het afnemen van een kwalitatieve focusgroep konden deze 

focusgroepen niet doorgaan. Daarom is de keuze gemaakt om één focusgroep te organiseren met 

gewesters. De gewesten ondersteunen de lokale Chirogroepen waardoor zij dicht bij hun 

aspiranten en leiding staan. Op die manier hebben ze zicht hebben op mogelijke (f)actoren en 

redenen daar achter. Verbond Heuvelland bestaat uit vijf gewesten. Van alle vijf de gewesten werd 

er één of twee vertegenwoordigers gezocht. Bij vier gewesten was de vertegenwoordiging een 

actieve gewester. Aangezien er maar één focusgroep is afgenomen met gewesters en niet met 
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aspiranten en leiding zijn de resultaten niet representatief voor de hele populatie. De 

respondenten ondertekenden een geïnformeerde toestemming.   

 

Tabel 5: Overzicht respondenten focusgroep 

 Vertegenwoordigd gewest … Geslacht Animatorcursus gevolgd?  

R1 Denderland M IeKaa gevolgd (Chiro) 

R2 Denderland M Animatorcursus gevolgd (Chiro) 

R3 Zottegem V / 

R4 Leiestreek V / 

R5 Leiestreek M Animatorcursus gevolgd (Chiro) 

R6 Vlard M Animatorcursus gevolgd (Chiro) 

R7 
 

Aalst V Animatorcursus gevolgd (Chiro) 

R8 
 

Aalst V IeKaa gevolgd (Chiro) 

 Meetinstrument 

Voor de focusgroep werd er gekozen voor een semi-gestructureerde interviewschema om peilen 

naar mogelijke verklaringen en nuances. De topiclijst werd opgesteld aan de hand van de 

literatuur en de resultaten van de survey. Tijdens de focusgroep was de score van de verschillende 

(f)actoren de rode draad en werd aangevuld door de resultaten van de stellingen en de literatuur. 

De vraagvolgorde kon variëren naargelang de evolutie van het gesprek. Doorheen het gesprek 

werden bijvragen gesteld en was er ruimte voor verdieping van aangehaalde topics.  

 Verloop 

Aan de hand van een rangschikking van de bevraagde factoren werd er tijdens de focusgroep 

gezocht naar mogelijke verklaringen en nuances. Het gesprek van de focusgroep werd opgenomen 

met een dictafoon om nadien het gesprek letterlijk uit te typen. Tijdens het gesprek worden 

observaties en opvallendheden genoteerd. 

 Analyse 

Aan de hand van de audio-opname werd het gesprek letterlijk uitgeschreven. Nadien werd de data 

geanalyseerd met het programma MAXQDA. Via dit programma werd het gesprek gelabeld volgens 

de verschillende (f)actoren. Om de (f)actoren mogelijks te kunnen verklaren en te antwoorden op 

de onderzoeksvragen werden de antwoorden van de verschillende respondenten vergeleken.  
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Tabel 6: Labels analyse focusgroep 

Factoren\Periode Stellingen\Andere plaatsen Belangrijk 
Factoren\Eigen verbond Stellingen\CV Laagdrempelig 
Factoren\Imago Stellingen\Geen interesse Gewesten 
Factoren\Imago\Beeldvorming Stellingen\Hoogte aspi  
Factoren\Inhoud Stellingen\Hoogte inhoud  
Factoren\Locatie Stellingen\In m’n eentje  
Factoren\Medeleiding Stellingen\Subsidies  
Factoren\Nieuwe mensen Stellingen\Terugbetaling vorming  
Factoren\Prijs Stellingen\Verplicht  
Factoren\Promo Stellingen\Traditie  
Factoren\Tijd   
Factoren\Tijd\Engagement   
Factoren\Tijd\Lengte cursus   

4. Een educatief medewerker vorming aan het woord 

 Respondenten 

Voor het diepte-interview was de respondent een vormingsmedewerker van Chirojeugd Vlaanderen 

(R9). De respondent ondertekende een geïnformeerde toestemming.   

 Meetinstrument 

Het interviewschema was semi-gestructureerd en opgesteld aan de hand de literatuur en de 

resultaten van de survey en de focusgroepen. De conclusies uit de voorgaande fasen werden 

afgetoetst naar haalbaarheid en herkenbaarheid in de jeugdbeweging. Op welke manier kijkt de 

Chiro naar deze bevindingen?  

 Verloop 

Het interview werd opgenomen met een dictafoon om de verwerking gemakkelijker te maken. 

Tijdens het interview noteerde de onderzoeker opvallendheden. 

 Analyse 

Het interview werd letterlijk uitgetypt om te verwerken. Nadien werd het aan de hand van 

MAXQDA gelabeld volgende dezelfde label structuur die gebruikt werd bij de focusgroep. De 

analyse van het interview werd als aanvulling gebruikt bij de resultaten van de survey en de 

focusgroep.  
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Deel 3: Resultaten 

1. Een survey als basis 

In het totaal vulden 174 Heuvellandse respondenten de online survey in. De respondenten komen 

uit 49 van de 51 Chirogroepen die behoren tot verbond Heuvelland, waar minstens één respondent 

per Chirogroep de survey invulde.  De twee niet-vertegenwoordigde groepen komen beide uit 

gewest Vlard. De verhouding respondenten over de vijf gewesten is gelijklopend met de 

verhouding van het aantal Chirogroepen over de gewesten.  

 

Tabel 7: Resultaten variabelen survey 

Totaal 100% (N=174) 
49 groepen 

    

Variabele 1 Man  Vrouw  X   
 35,1% 64,9% 0%   

Variabele 2 
Aspi (lid en 
16+) 

Eerste jaar 
leiding 

Leiding (en 
dus niet eerste 
jaar) 

  

 21,3% 16,7% 62,1%   

Variabele 3 

Neen, ik heb 
geen 
animatorcursus 
gevolgd 

Ja, ik heb 
animatorcursus 
gevolgd 

   

 64,4% 35,6%    
Variabele 4 
(verhouding 

afkomst 
respondenten) 

Gewest Aalst Gewest 
Leiestreek 

Gewest 
Denderland 

Gewest 
Vlard 

Gewest 
Zottegem 

 39,7% 8% 18,4% 15,5% 18,4% 
Verhouding 

aantal 
groepen 

Gewest Aalst Gewest 
Leiestreek 

Gewest 
Denderland 

Gewest 
Vlard 

Gewest 
Zottegem 

 37,3% 11,8% 19,6% 11,8% 19,6% 

Tabel 8: Overzicht percentages factoren survey 

 Factoren  

Speelt geen rol 
(<50%) 

Prijs van de cursus 38% 
Meegaan met eigen verbond 47% 
Promotie van de cursus 49% 

Speelt een matige rol 
(50-69%) 

Locatie van de cursus 53% 
Imago van de cursus 60% 
Nieuwe mensen leren kennen 67% 
Inhoud van de cursus 69% 

Speelt een grote rol 
(≥70%) 

Medeleiding die meegaat 72% 
Het hebben van tijd 84% 
Periode dat de cursus doorgaat 85% 

 

De prijs van de cursus krijgt gemiddeld een zeer lage score van 38%. Hieruit kunnen we 

stellen dat voor aspi’s en leiding uit Heuvelland de prijs geen bepalende factor is voor het al 

dan niet deelnemen aan een animatorcursus. Voor de respondenten uit gewest Leiestreek 

(59%) is de prijs meer doorslaggevend dan in de andere gewesten.  
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De factor dat de cursus wordt georganiseerd door eigen verbond is net zoals de prijs niet 

doorslaggevend. Deze factor krijgt 47%. De score varieert niet indien gemeten naar 

verschillende eigenschappen van de respondenten. Elk verbond organiseerde in het werkjaar 

2018-2019 elk één accu met uitzondering van verbond West-Vlaanderen en verbond Limburg. 

Zij organiseren 2 animatorcursussen per jaar. Vanaf 2019-2020 zal elk verbond maar één 

cursus organiseren, ook verbond West-Vlaanderen en verbond Limburg.  

 

De promotie van de cursus scoort 49%. We kunnen stellen dat de promotie ook net geen 

bepalende factor is om al dan niet mee te gaan op animatorcursus. Bij eerstejaars leiding 

krijgt promotie een iets hogere score, namelijk 53%. De respondenten uit gewest Leiestreek 

vinden promotie veel minder bepalend voor hun keuze. Zij geven deze factor maar 38%.  

 

De locatie van de cursus speelt met 53% een kleine rol. De locatie is voor respondenten die 

nog niet hebben deelgenomen aan animatorcursus (56%) belangrijker dan voor respondenten 

die wel al een animatorcursus (47%) hebben gevolgd. Ook tussen de verschillende gewesten is 

er een verschil merkbaar. Voor aspiranten en leiding uit gewest Denderland is de locatie 

opvallend belangrijker (63%) dan voor aspiranten en leiding uit gewest Vlard (47%). De score 

van gewest Aalst, Zottegem en Leiestreek ligt hier tussenin.   

Het imago van de cursus, wat ik er van hoorde is voor 60% van de respondenten van 

belang. Het imago is dus matig doorslaggevend in de keuze om al dan niet mee te gaan op 

animatorcursus. De respondenten uit gewest Zottegem vinden het imago en wat ze er over 

hoorden belangrijker. Zij gaven deze factor gemiddeld 67%. Gewest Denderland geeft het 

belang van het imago van de animatorcursussen slechts 55%.  

 

Het leren kennen van nieuwe mensen op cursus speelt een matige rol (67%) bij het al dan 

niet deelnemen aan een animatorcursus. Opvallend is dat eerstejaars leiding deze factor een 

significant hogere score 72% dan aspiranten die maar 61% geven aan het leren kennen van 

nieuwe mensen op cursus.  

Ook tussen gewest Vlard en gewest Leiestreek is er een zeer opvallend verschil te merken. De 

respondenten van gewest Vlard geven deze factor 72% terwijl gewest Leiestreek hier maar 

59% aan geeft. 

 

De inhoud van de cursus is matig van belang en valt net onder de grens van 70%. De 

inhoud scoort 67%. Vrouwen (73 %)vinden de inhoud van een cursus significant belangrijker 

dan mannen (62%). Binnen de overige variabelen is er geen significant verschil op te merken. 

 

Het meegaan van medeleiding/vrienden op cursus is een belangrijke factor, deze factor 

krijgt 72%. Respondenten die al een animatorcursus gevolgd hebben is meegaan van andere 

leiding/vrienden opvallend minder belangrijk (65%) dan voor wie nog geen animatorcursus 

heeft gevolgd (75%).  
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Het hebben van tijd om deel te nemen aan een animatorcursus naast school en andere 

vrijetijdsactiviteiten speelt voor de respondenten een grote rol (84%). Bij gewest Leiestreek is 

deze factor na de periode de meest bepalende factor in hun keuze. Bij gewest Denderland is 

het net tegenovergesteld en is de factor van minder groot belang (72%). 

 

Net zoals het hebben van tijd, is ook de periode wanneer de cursus doorgaat een zeer 

belangrijke factor (85%) voor aspi’s en leiding uit Heuvelland om deel te nemen aan 

animatorcursus. Ook in de verschillende gewesten is periode een zeer belangrijke factor. In 

gewest Leiestreek krijgt de periode waarin de cursus doorgaat ook weer een zeer hoge score 

(95%). Ten op zichte van gewest Denderland (80%). Dit is de meest doorslaggevende factor 

bij de keuze om al dan niet mee te gaan op een animatorcursus.  

 

Tabel 9: Overzicht percentages stellingen survey 

 Stellingen 
  Eens Oneens 

Helemaal 
oneens 
(<50%) 

In mijn Chirogroep is het verplicht om mee te gaan op 
animatorcursus. 

2% 98% 

Het is een traditie in mijn Chirogroep om mee te gaan op 
animatorcursus. 

14% 86% 

Ik heb gewoon geen interesse in het volgen van een 
animatorcursus. 

33% 67% 

Ik zou op m’n eentje (zonder vrienden/medeleiding) 
meegaan op animatorcursus. 

37% 63% 

Noch eens, 
noch oneens 
(50-69%) 

Ik volg een animatorcursus om het attest animator op mijn 
CV te kunnen vermelden. 

51% 49% 

Mijn gemeente geeft subsudies aan de jeugdverenigingen 
per behaald attest aniamtor, daarom ga ik mee op cursus. 

53% 47% 

De Chiropromo (op facebook, Dubbelpunt) geeft mij 
goesting om mee te gaan op animatorcursus. 

55% 45% 

Helemaal eens 
(≥ 70%) 

Ik ben op de hoogte dat je vanaf aspi (16 jaar) mee mag op 
animatorcursus. 

70% 30% 

Mijn gemeente komt tussen in de kosten van een 
animatorcursus. 

70% 30% 

Ik ben de hoogte wat een animatorcursus inhoudt. 80% 20% 
Met het attest animator kan ik op andere plaatsen dan in de 
Chiro als animator aan de slag. 

89% 11% 

Slechts 2% gaat akkoord met de stelling ‘In mijn Chirogroep is het verplicht om mee te 

gaan op cursus’. We kunnen dus zeggen dat in bijna geen enkele Chirogroep het meegaan op 

animatorcursus een verplichting is. In gewest Leiestreek, Denderland en Vlard gaat zelfs 

niemand (0%) met de stelling akkoord.  

 

Met de stelling ‘Het is een traditie in mijn Chirogroep om mee te gaan op cursus’ gaat 

de minderheid van de respondent (14%) akkoord. Eerste jaar leiding (7%) geeft het minst aan 

dat de cursus een traditie is, tewijl 22% van de aspiranten akkoord gaat met de stelling. 

Alle respondenten (100%) uit gewest Leiestreek geven dat meegaan op cursus geen tradities 

is in hun Chirogroep. In gewest Zottegem zijn er meer respondenten die akkoord gaan met de 

stelling. 25% geeft aan dat het in zijn of haar Chirogroep een traditie is om mee te gaan op 

animatorcursus.  
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Bij de stelling ‘Ik heb gewoon geen interesse in het volgen van animatorcursus’ geeft 

een derde (33%)van de respondenten aan akkoord zijn te zijn. Leiding die al langer dan één 

jaar leiding (37%) zijn meer akkoord dan eerstejaars leiding (28%) en aspiranten (24%). 

Tussen oud-cursisten (18%) en diegene die nog nooit mee zijn geweest (41%) is er een 

opvallend verschil te merken. Ook bij de vijf gewesten zijn er zeer grote verschillen op te 

merken. In gewest Leiestreek geeft 64% aan dat ze geen interesse hebben in het volgen van 

animatorcursus. Ook in Vlard heeft 41% geen interesse in het volgen van animatorcursus. In 

gewest Aalst (32%), Zottegem (22%) en Denderland (25%) is dat al een veel lager aantal.  

 

37% van de respondenten is het eens met de stelling ‘Ik zou op m’n eentje (zonder 

vrienden/medeleiding) meegaan’. Opvallend is dat respondenten die nog geen 

animatorcursus gevolgd hebben (26%) in veel kleinere mate het zien zitten om alleen zouden 

meegaan op een cursus ten opzichte van respondenten die wel al een animatorcursus gevolgd 

hebben (56%). In gewest Denderland zou 44% alleen meegaan, in gewest Vlard is dit slechts 

30%.  

 

De helft van de respondenten (51%) volgt of zou een animatorcursus volgen op het 

attest animator op zijn/haar CV te kunnen zetten. Aspiranten (57%) en eerstjaar leiding 

(59%) vinden het attest animator op hun CV meer van belang dan respondenten die al langer 

leiding zijn (46%). Slechts 36% van de respondenten uit gewest Leiestreek gaat met deze 

stelling akkoord. Het attest op hun CV kunnen zetten is voor hen minder bepalend in hun 

keuze om al dan niet deel te nemen aan een animatorcursus.  

 

Iets meer helft (53%) van de respondenten geeft aan dat ze in hun gemeente subsidies voor 

jeugdvereniging krijgen op basis van het aantal attesten animator. Tussen mannen en 

vrouwen is er een significant verschil op te merken. 62% van de mannen gaat met de stelling 

akkoord ten op zichte van 48% van de vrouwen. Ook bij respondenten die geen 

animatorcursus volgden (46%) is er een significant verschil met respondenten die wel al een 

animatorcursus volgden (65%).  

 

Iets meer dan de helft (55%) van de respondenten geeft aan dat de Chiropromo hen 

goesting geeft om mee te gaan op animatorcursus. Mannen (44%) geven minder aan dat 

Chiropromo hen aanzet om mee te gaan op animatorcursus dan vrouwen (61%). Leiding gaat 

significant minder akkoord (52%) akkoord met deze stelling dan aspiranten (62%).  

Bij gewest Zottegem gaan 66% van de respondenten akkoord met de stelling. In gewest 

Leiestreek is dit slecht 36%. We kunnen stellen dat de bestaande Chiropromo het meest effect 

heeft bij vrouwen, aspiranten en de respondenten uit gewest Zottegem.  

 

Bij 70% van de respondenten komt de gemeente tussen in de kosten van deelname aan 

animatorcursus.  Van de respondenten die al heeft deelgenomen aan een animatorcursus 

geeft 79% aan dat in de gemeente waar hij of zij woont kosten van deelname aan vorming 



28 
 

(gedeeltelijk) worden terugbetaald. Bij wie nog geen animatorcursus heeft gevolgd is dit 64%. 

Ook is er een opvallend verschil tussen mannen (59 %) en vrouwen (75%).  

Bij gewest Denderland geeft 78% procent aan dat de gemeente tussenkomt in kosten van 

deelname aan vorming. Ook bij Vlard (70%), Aalst (75%) geeft de meerderheid van de 

respondenten dit aan.   

In gewest Zottegem en gewest Leiestreek ligt dit opvallend lager. 60% van de respondenten 

uit gewest Zottegem en 43% uit Leiestreek geeft aan dat de gemeente tussenkomst in de 

kosten van deelname aan vorming.  

 

Een grote meerderheid (70%) geef aan dat hij of zij op de hoogte is dat je vanaf aspi (16 

jaar) mee mag op animatorcursus. De respondenten die al mee zijn geweest op (82%) zijn 

opvallend meer op de hoogte dat je vanaf aspi 16 jaar mee mag op cursus met de Chiro dan 

wie nog geen animatorcursus heeft gevolgd (63%). Tussen de verschillende gewesten zijn er 

ook grote verschillen merkbaar. Bij gewest Zottegem geeft 81% aan op de hoogte te zijn 

hiervan. In Leiestreek is dat slechts 36% van de respondenten.  

 

80% van de respondenten is op de hoogte wat animatorcursus inhoudt. Respondenten die 

al een animatorcursus achter de rug hebben is dat zelfs 94%, wat te verwachten was 

aangezien deze respondenten zelf al een animatorcursus hebben gevolgd. Bij wie nog geen 

cursus gevolgd heeft is dat 73 %. Meer mannen (87%) geven aan op de hoogte te zijn van de 

inhou van een animator cursus dan vrouwen (77%). 89% van de aspiranten is het eens met 

deze stelling. Dit is significant meer dan eerste jaars leiding (76%) en leiding (79%). In 

gewest Zottegem geven alle respondenten (100%) aan te weten wat animatorcursus inhoudt. 

In gewest Leiestreek (71%) en gewest Aalst (70%) is dat veel lager.   

 

Met de stelling ‘Met het attest animator kan ik op andere plaatsen dan in de Chiro als 

animator aan de slag’ gaat 89% van de respondenten akkoord. Tussen vrouwen en mannen 

is er een opvallend verschil. 82% van de mannen zijn het eens met de stelling, waarbij dat 

93% is bij de vrouwen. De respondenten uit gewest Leiestreek (71%) en gewest Vlard (78%) 

is dat significant minder.  
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2. De focusgroep 

Tabel 10: Overzicht resultaten focusgroep 

Zeer opvallend 

- Rol van gewesten is enorm belangrijk!  
o Promo en bekendheid 
o Mede-organisator van Accu 
o Gewest = de verbinding tussen het verbond en 

leiding/aspi’s.  
- Onbekend is onbemind.  

o Beeld dat leeft over Accu komt niet overeen met de 
werkelijkheid 

- Promo  
o Visuele promo is belangrijk 
o Meegeven wat Accu inhoudt en op welke manier Accu 

verloopt. 
o Persoonlijke promo door mensen en die dicht bij 

leiding/aspi’s staan (medeleiding, gewesters) 

Onthouden 

- Tijd maken in een goed gevuld leven is geen eenvoudige 
verwachting van aspi’s en leiding.  

- Medeleiding die meegaat is belangrijk. Als er mensen zijn op 
cursus die ze kennen (mede-deelnemers, begeleiding, meerdere 
van de Chirogroep) dan zijn leiding/aspi’s meer geneigd om te 
gaan. 

- Ook heeft medeleiding een belangrijke rol in het doorgeven van 
het enthousiasme over Accu. Als medeleiding niet gaat of niet 
enhousiast wordt dit gevoel vaak doorgegeven in de groep. 

- Tradities/verplichting. Het is in de meeste groepen geen 
traditie meer om mee te gaan op Accu. Vroeger bij IK bestond die 
traditie wel nog. 

Minder opvallend 

- Locatie  
o belanrijk omwille van de bereikbaarheid, maar ook 

omwille van het betrekken van gewesten/leiding/… 
- De periode van de zomervakantie meer benutten? 
- Andere plaatsen/CV 
- Eigen verbond is een kans om mensen te leren kennen 
- Geen interesse  

o Is een accu nog nuttig voor leiding die al enkele jaren 
leiding is? 

- Inhoud  
o verwachtingen die er zijn, zitten al in de cursusbundels 

- Imago  
o hangt wat samen met onbekend is onbemind 

- Nieuwe mensen leren kennen  
- Prijs is niet doorslaggevend 

 

Periode dat de cursus doorgaat 

Schoolvrije periodes zoals weekends en vakanties zijn de meest ideale periodes om 

aniamatorcursussen te organiseren. Wel moet er zorgvuldig om gegaan worden met periodes waar 

feestdagen in voorkomen. De periodes met feestdagen zijn vaak nog gebonden aan familiale 

verplichtingen zoals familiefeest en -bezoeken. De zomervakantie wordt aangehaald als goede 

periode voor aspiranten. Tijdens de zomervakantie hebben de meeste aspiranten een lange 

periode vrij door de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs of werk. Ook is de 

zomervakantie de periode waarin de meeste aspiranten het lid-zijn achter zich laten en leiding 

worden. Het volgen van een animatorcursus is dan een mooie aanvulling en voorbereiding op de 

overgang van lid naar leiding. 

“Aspi’s die gaan studeren […] dat dat perfect aansluit als ze dan leiding worden.” (R3) 
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Voor studerende leiding is de zomervakantie minder interessant omwille van vakantiewerk en 

herexamens.  

 

Het hebben van tijd om deel te nemen aan een animatorcursus.  

De meeste Chiro-kalenders zijn vaak al vol gepland met activiteiten van de eigen Chirogroep. Ook 

in de persoonlijke agenda staat dikwijls al veel gepland zoals schoolwerk, reizen, vakantiewerk, 

chillen … De leiding en aspiranten moeten dus kiezen waar ze hun kostbare tijd aan geven.  

“Zoals de paasvakantie, de meerderheid van de leiding heeft zelf een klein kamp en moet 

daarnaast dan nog een beetje blokken.” (R1)  

De basiswerking van de Chirogroep vraagt al veel tijd en als er een pauze is, maken ze daar 

gebruik van maken in plaats van het ook in te vullen met Chiro. Het engagement van leiding is 

gedaald volgens de respondenten. Het stellen van prioriteiten is daar bij een belangrijke factor. 

Het druk hebben is volgens de respondenten ook een maatschappelijke tendens. 

“Is dat niet wat de algemene tendens van ‘society of today’?” (R2)  

Vooral het gevoel van het druk hebben speelt een rol. Het feit dat ze dingen zouden missen. 

Waarom zouden ze dan meegaan op een cursus waarvan ze niet helemaal weten wat het is? 

“Vooral het gevoel hebben, denk ik, dat ze het druk hebben. Want ik merk dat het een 

ding is om echt geen tijd te hebben, maar ook gewoon dat gevoel […] Dat ze dan 

misschien te veel zouden missen […] dat er rond zich zoveel gebeurd en dat weggaan met 

iets dat je helemaal niet kent, namelijk zo’n cursus, vaak […] voelt als geen tijd maken 

voor al de rest, en dat dat een moeilijke stap is.” (R6) 

Een Accu duurt zes dagen wat een groot engagement vraagt van leiding en aspiranten. In het 

oude animatortraject bestond de cursus uit IeKaa (één weekend) en ESBee (vier dagen). Er zijn 

zowel voorstanders al tegenstanders van de zesdaagse cursus. Beginnen met een weekens is 

laagdrempeliger, maar één keer zes dagen zorgt er ook voor dat je er in één keer vanaf bent.   

“Ik denk dat één week aan ene kant dan interessanter is, omdat dan is het al in ene keer.” 

(R5) 

Na een cursus ook nog de tijd hebben om op tijd op je eigen Chiro-zondag te geraken om werking 

te geven is in Vlard ook belangrijk.  

“Der zijn mensen die dan zeiden ben dan liever op m’n gemake op tijd op de chiro op 

zondag dan.” (R6) 

 

Aan de slag met attest animator op andere plaatsen en het attest op je CV 

In gewest Zottegem is het de gewoonte om op zestienjarige leeftijd mee te gaan op 

animatorcursus bij het speelplein met vrienden uit het secundair onderwijs. Ook worden er vanuit 

de gemeenten speelpleinwerking en zomerkampen georganiseerd waarbij een attest animator je 

een plaats verzekerd of voorrang geeft.  

Als je later wil werken in de sociale sector dan kan het attest animator interessant zijn, om op je 

CV te zetten en naar de werkgever toe.  

“Dat je zo voordeel kunt hebben van een attest te hebben, zeker als je in de sociale sector 

ofzo wilt werken.” (R4) 
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Als je buiten de sociale sector studeert/werkt dan is die meerwaarde minder aanwezig. Sommige 

leiding of aspiranten zijn bezig met wat de waarde is van een attest animator in de toekomst maar 

zeker niet iedereen.  

 

Meegaan op cursus van je eigen verbond 

Waarom meegaan met eigen verbond? De kans dat er mensen, zoals gewesters die begeleiden, 

zijn die je al kent is groter. Als je al met een grotere bende op animatorcursus gaat is het minder 

belangrijk om met je eigen verbond mee te gaan. Niet alle leiding en aspiranten weten dat elk 

verbond minstens één animatorcursus per jaar organiseerd, wat het een verwaarloosbare factor 

maakt. Daarnaast hangt de locatie ook meestal samen met het verbond.  

 

 

Geen interesse om deel te nemen aan animatorcursus 

Tijdens de focusgroep kwamen er een aantal redenen naar boven waarom leiding en aspiranten 

geen interesse zouden hebben. Als ervaren leiding is een animatorcursus minder interessant om te 

volgen. Daarnaast is de drempel groter geworden ten op zichte van het oude traject met IeKaa en 

ESBee.  

 “Bevalt het u niet of is dat niets voor u, dan hebt ge het geprobeerd.” (R6) 

Als laatste wordt er minder gestimuleerd door mensen in je nabije omgeving zoals medeleiding, 

gewesters, groepsleiding, … om mee te gaan op animatorcursus. Het is geen vanzelfsprekendheid 

meer zoals bij IeKaa in het oude traject.  

 

Op de hoogte zijn dat je als aspirant mee kan op cursus 

In de verschillende gewesten gaan ze akkoord met deze stelling. Het is moeilijk om leiding te 

overtuigen, dan is dat voor aspiranten eens zo moeilijk. 

“Als je de aspileiding niet kunt overuitgen is het moeilijk om de aspi’s zelf te overuigen.” 

(R7)  

Een aspitrant of aspibivak helpen wel om de drempel voor aspi’s te verlagen omdat op deze 

evenementen vaak ook aan préleidingvorming wordt gedaan.  

 

Op de hoogte zijn van de inhoud van de cursus 

“Ze denken dat ze het weten.” (R6)  

Het is niet omdat leiding in de survey aangeeft op de hoogte te zijn van de inhoud van een 

animatorcursus dat ze dat ook effectief zijn. Het beeld dat leeft is dat je op animatorcurus leert 

hoe je een serieuze leider moet zijn, maar klopt niet helemaal met de realiteit.  

“Je merkt dat ook wel als je begeleidt. Het eerste uur zitten ze allemaal mooi aan tafel met 

de pennenzak voor zich en dan kijken ze naar u.” (R7) 

Het spelenderwijs leren van animatorcursus is niet gekend bij de leiding en aspiranten. Zelfs 

gewesters zijn niet altijd op de hoogte wat de inhoud is van een animatorcursus. Het is niet 

eenvoudig om dit aan leiding op een goede manier uit te leggen. 

“Ik moet zeggen dat ik zelf tot voor kort ook niet van alles goed op de hoogte was” (R1) 
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Inhoud van de cursus 

Volgens de respondenten zijn volgende thema’s belangrijk in een animatorcursus: hoe maak je 

een spel, inspiratie opdoen, blik verruimen, uitwisseling, wat als er iets fout loopt.  

“Je komt terug met een vat vol ideeën.” (R7) 

De manier waarop een animatorcursus gegeven en begeleid wordt is ook belangrijk. Afwisseling is 

belangrijk, het op een speelse en actieve manier leren. Net zoals de sfeer op cursus van belang is. 

De leefregels mogen op cursus niet te strikt zijn, het blijven natuurlijk aspiranten en leiding en 

geen kleine kindjes. 

 

Imago van de cursus 

Imago is een belangrijke factor in de focusgroep. De verhalen die gevormde leiding vertellen 

spelen een grote rol. Eens dat er bevestigd wordt in de leidingsploeg dat het leuk en interessant is, 

gaat dit beeld mee bij de volgende generatie aspiranten en leiding.  

“Ne keer dat ge wat volk op de been hebt gekregen die kan bevestigen dat het plezant is, 

dan zijt ge vertrokken denk ik voor een paar generaties.” (R1) 

Het imago op dit moment van animatorcursus vat een van respodent samen als “Onbekend is 

onbemind.” (R2) Er wordt wel aangegeven dat de nieuwe marketing voor één duidelijk beeld zorgt 

dat op lange termijn het imago ten goede zal komen. 

 

Medeleiding die meegaat op cursus 

Medeleiding is een grote factor op meerdere vlakken. Medeleiding kan ruimer gezien worden dan 

enkel leiding die nog actief is in de Chirogroep. Het kan ook oud-leiding van je groep zijn, leiding 

van andere groepen, gewesters of verbonders die je kent, … Enerzijds is medeleiding belangrijk bij 

het maken van promo en het enthousiasmeren van leiding. Gevormde leiding die verhalen vertelt 

is goede promo en kan ervoor zorgen dat andere leiding ook mee gaat op cursus. Anderzijds als er 

medeleiding meegaat op cursus stimuleert dit om zelf ook deel te nemen. Je kan erop vertrouwen 

dat er mensen zijn op cursus die je al kent. Dit maakt een animatorcursus minder onbekend en 

zorgt voor een lagere drempel om deel te nemen. 

 

Ik zou op m’n eentje op Accu gaan 

Hoe meer mensen er gaan, hoe meer geneigd je bent om te gaan. Dat je vertrouwd bent dat er 

iemand is die je al kent, dat voelt vertrouwd aan.  

 “Ik moest ook alleen gaan. Als ge met meer mensen bent, ben je meer geneigd om mee te 

 gaan.” (R5) 

 

Locatie van de cursus 

De locatie kan op verschillende manier geinterpreteerd worden: de afstand om daar te geraken, de 

bereikbaar met openbaar vervoer of auto, het verblijf zelf, … Een grote afstand en moeilijk 

bereikbaarheid kunnen de drempel om deel te nemen aan een animatorcursus vergroten. Een 

grote afstand moeten afleggen betekent namelijk ook dat je er meer tijd in moet investeren.  
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Het Chirohuis waar de Heuvellandse accu doorgaat is voor aspiranten en leiding uit Heuvelland ook 

geen ideale locatie qua afstand en bereikbaarheid. Je bent snel lang onderweg, zeker met 

openbaar vervoer. Animatorcursus lokaler organiseren zou hier een mogelijk oplossing voor zijn.  

 “Het is soms een te ver van hun bed show, fysiek” (R6) 

 

Nieuwe mensen leren kennen 

Uitwisseling speelt een grote rol in het leren kennen van nieuwe mensen. Als er nieuwe mensen 

van jouw gewest kan dat voor nieuwe connecties zorgen, wat een positieve sfeer tussen naburige 

Chirogroepen kan versterken.  

“Daar gebeurde dan allerhande tafereeln op dat weekend, maar dat koppelt ge terug naar 

de Chiro’s en dat was dan wel ne keer leuk. Zeker als ge dan later zelf in het gewest 

terecht komt, merkt ge aah die sfeer heerst daar precies nog altijd wel zo.” (R1) 

Het is ook voor sommige een eerste stap richting een kaderploeg. Het leren kennen van nieuwe 

mensen is een meerwaarde van de cursus. Maar of het ook een overtuigende factor is, dat is wordt 

niet bevestigd.  

 

De financiële kant van een animatorcursus  

De terugbetaling van deelname aan vorming en met welke voorwaarden is afhankelijk van 

gemeente tot gemeente.  

“Dat is afhankelijk van gemeente tot gemeente, dus het kan zijn in het gewest 

bijvoorbeeld dat sommige dat wel terugkrijgen en sommigen niet.” (R3)  

In de meeste gemeenten in verbond Heuvelland wordt kadervorming terugbetaald. Niet iederen is 

op de hoogte dat dit kan. Vaak leren ze dat pas op de cursus zelf. In sommige gemeenten is het 

een administratieve rompslomp om dit in te dienen.  

“Ik dat persoonlijk ook altijd zo’n beetje een gedoe van dan moet ge iets indienen, tegen 

dat ge dat dan terug …” (R4) 

In enkele gemeenten krijgen verenigingen (extra) subsidies op basis van het aantal gevormde 

animatoren per vereniging. Dit kan voor groepen een mogelijke drijfveer zijn om deel te nemen 

aan accu.  

 

De promotie van de cursus 

Het nieuwe promofilmpje van Accu wordt positief onthaald. Het geeft een goed beeld van wat je 

van een animatorcursus kan verwachten, welke sfeer er hangt. Beelden maken het tastbaar.  

“Ik dat dat die filmpjes ook schitterend zijn […] dat toont wel heel goed wat de sfeer is op 

zo’n animatorcursus en dat maakt he tmeteen tastbaar. Dan is het zo niet de zevende 

persoon die iets doorvertelt, maar gewoon ge zijt daar” (R6) 

Promotie heeft ook verschillende doelen: het zorgt voor naamsbekendheid, het kan je overtuigen 

om deel te nemen, helpt herinneren, …  

“Facebook denk ik ook om te weten […] de meerderheid ook welals ze het evenement zien 

passeren […] maar het is inderdaad wel de moment dat er over gesproken wordt dat de 

knoop wordt doorgehakt denk ik.” (R1) 
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Persoonlijke communicatie en promo worden zeker belangrijk geacht. Leiding die al is meegeweest 

op cursus en verhalen verteld hebben een grote meerwaarde. Ook belrondes zijn een effectieve 

manier van promo maken.  

Hoe meer er over Accu gepraat wordt bij aspiranten en leiding, hoe bekender het wordt en hoe 

kleiner de drempel wordt om deel te nemen. Met de nieuwe marketing is het nu heel duidelijk wat 

animator is. Het zorgt voor een eenduidig beeld dat op lange termijn veel beter gaat zijn.  

“In het begin gaf iedereen zijn eigen naam daaraan: AT, ACCU, en nu is er één duidelijke 

naam en marketing ook. Veel duidelijk, dat gaat een grote rol spelen.” (R7) 

 

Gewesten hebben een belangrijke rol bij de promo van vorming. Zij staan tussen leiding en 

verbond. Toch maken gewesters niet veel promo voor animatorcursus. Ze geven aan dat ze zelf 

niet altijd goed op de hoogte zijn van wat een animatorcursus juist is en vinden het daardoor 

moeilijk om op een goede manier promo te maken bij aspiranten en leiding. Niet alle gewesten zijn 

ook op de hoogte dat vorming een van hun taken is.  

“Wat volgens mij duidelijker mag worden, naar gewesten toe, dat dat een taak is van een 

gewest om mee promotie en dergelijke te maken voor animatorcursus en andere 

verbondelijke activiteiten.” (R7) 

Ze ontbreken dus de informatie en de tools om promo te maken. De informatie en 

promomaterialen moeten dus beter doorstromen naar de gewesten zodat zij ook samen met het 

verbond promo kunnen maken bij leiding en aspiranten.  

 

Een traditie of een verplichting? 

In Leiestreek wordt deelnemen aan animatorcursus niet echt gestimuleerd in de groepen. Er is 

geen tradities of verplichting. Ook in de andere gewesten is deze traditie niet meer levendig. In 

het oud traject met IeKaa en ESBee was er wel een traditie om als nieuwe leiding deel te nemen 

aan IeKaa. In gewest Zottegem is er bij sommige groepen de traditie om als zestienjarige op 

animatorcursus te gaan met het speelplein en daar als animator aan de slag te gaan.  

 

Is het volgen van animatorcursus belangrijk? 

De vraag of animatorcursus belangrijk is komt tijdens de focusgroep ook naar boven. In alle 

gewesten is er eensgezindheid dat elke Chirogroep toch enkele leiding zou moeten hebben die een 

animatorcursus gevolgd heeft. Het verruimt de blik op verschillende vlakken van leiding. 

 

De rol van gewesten 

Gewesters vinden het niet altijd eenvoudig om promo te maken of te communiceren over 

animatorcursus. Onder andere door gebrek aan informatie en tools om dit op een goede manier te 

doen. Gewesten erkennen wel dat hun rol in het bekendmaken van vorming groter kan zijn. Dat 

het mee hun taak is en dat zij dichter bij de groepen staan. Sommige gewesten werken met een 

meter- en petersysteem, wat een ideale manier is om Accu mee gekend te maken.  

Een goede band tussen verbond en gewest is ook belangrijk.  
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 “Hoe meer wij ons betrokken voelen en hoe meer dat we het geovel hebben dat we er veel 

 over weten en gelijk dat je zegt dan, hoe steviger je in uw schoenens taat om iets uit te l

 eggen op de moment dat er een vraag komt.” (R1) 

De band tussen verbond en gewest heeft ook invloed op de doorstroming van informatie en 

communicatie rond animatorcursus en vorming. Hoe beter de band is tussen verbond en gewest, 

hoe beter de info ook zal doorstromen. Het gewest zal zich ook betrokkener voelen en sterker in 

hun schoenen staan. 

 

In het oude traject met IeKaa en ESBee lag de volledige verantwoordelijkheid van IeKaa bij het 

gewest. Gewesten hadden eigenaarschap over IeKaa. In het nieuwe traject ligt de organisatie van 

Accu bij de verbonden.  

3. Educatief medewerker vorming aan het woord 

Hervormingen 

Het nieuwe decreet bracht veel veranderingen met zich mee in het vormingslandschap van de 

Chiro. De oude cursus die bestond uit IeKaa en eSBee werden hervormd naar een zesdaagse 

animatorcursus. Ook op dit moment worden er nog aanpassingen gedaan om de kadervorming in 

de Chiro beter af te stemmen op het decreet en op de eigen werking.  

 “Ik merk van sommigen dingen […] wel de meerwaarde van in zien, maar dat we nog niet 

 de juiste vorm hebben gevonden. Bijvoorbeeld dat reflectiemoment.”(R9) 

 

Inzetten op aspiranten 

Aspiranten zijn een doelgroep waar de Chiro kan op inzetten. Aspi’s hebben vaak meer tijd 

aangezien ze het engagement van leiding nog niet dragen. Een animatorcursus is ook een goede 

voorbereiding op het leiding-zijn. Het laat deelnemers nadenken over het maken van een spel, 

begeleidingshouding, netwerk. Door op Accu ervaringen uit te wisselen met andere wordt hun blik 

verruimt.  

 “Ik merk wel dat dat echt uitdagingen meebrengt in de Chiro.” (R9) 

De cursusbundels worden op dit moment meer aangepast aan aspiranten door de commissie 

vorming. Het zoeken naar een juiste balans in uitwisselingen en delen van ervaringen is belangrijk 

aangezien sommige aspiranten nog geen ervaringen hebben om te delen.  

Om aspiranten te bereiken moeten we ook inzetten op sociale media en voornamelijk Instagram.  

 

Promo 

Met de nieuwe promocampagne wordt er sinds het werkjaar 2018-2019 meer ingezet op 

meaningful marketing. Dit wil zeggen transparant en open communiceren over wat een 

animatorcursus inhoudt. Zo wordt de dagklapper gedeeld.  

 “Accu is wel een soort sterk merk aan het worden in de Chiro.” (R9) 

Een persoonlijke aanpak werkt beter dan een foldertje of ene affiche. Persoonlijke promo is 

moeilijker te coördineren vanuit de jeugdbewegingskoepel. Het spontaan vertellen hoe het was op 

Accu moet spontaan gebeuren.  
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Samen op Accu 

De meeste deelnemers vertrekken niet alleen op animatorcursus. Het is een groepsgebeuren. Op 

welke animatorcursus meegaan, blijkt niet zo veel uit te maken. Chirojeugd Vlaanderen ziet veel 

mobiliteit tussen de verschillende verbonden.  

 “Een cursus is nooit alleen of grotendeels mensen van één verbond.” (R9) 

 

Het wauw-gevoel op cursus 

Als Chiro moeten we blijven inzetten op het creeëren van een wauw-gevoel op Accu. Accu is meer 

dan wat vormingsblokken. De inkledingen, sfeermomenten en spelen maken mee de cursus tot 

een geslaagde week en blijven lang hangen in het geheugen. 

 “Ge wilt dat die deelnemers naar huis gaan en die hun oogkes fonkelen en de week nadien 

 op de LK komen en zeggen […] dat was nu eens echt een fantastisch leuke week.”  
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Deel 4: Conclusie en aanbevelingen 

1. Bespreking 

Bij de bespreking grijpen we terug naar de onderzoeksvraagn: Welke (f)actoren bepalen het al 

dan niet deelnemen aan een Chiro-animatorcursus bij aspiranten en leiding uit het 

verbond Heuvelland? 

 

We merken dat er in de Chirogroepen weinig traditie is om mee te gaan op animatorcursus. Een 

kleine minderheid heeft ook geen interesse om deel te nemen aan een animatorcursus.  

 

Gewesten hebben een belangrijke rol in vorming. Na het wegvallen van IeKaa is de 

verantwoordelijkheid van deze taak ook weggevallen, maar gewesten erkennen wel dat ze deze 

taak meer zouden kunnen opnemen. Dit komt mede door de grotere afstand tussen gewest en 

vorming. De gewesten gaven zelf een aantal mogelijk oplossingen aan: betere band tussen 

verbond en gewest, promomateriaal zoals flyers en affiches, methodiek over animatorcursus, …  

 

Het hebben van tijd en de periode waarin de cursus doorgaat is enorm belangrijk voor de 

respondenten bij het maken van de keuze om mee te gaan op Accu. Het is niet eenvoudig om 

naast schoolwerk, een leidingsengagement en weekendwerk tijd te maken voor een 

animatorcursus. In elke schoolvakantie, behalve de herfstvakantie, gaat er een Chiro-

animatorcursus door. De periodes van de Accu’s zijn afgestemd op de schoolvakanties. Eventueel 

kunnen er in de zomervakantie nog meer cursussen georganiseerd worden. 

Agenda’s zijn druk ingevuld. De basiswerking vraagt al veel tijd net als andere dingen in het leven 

van leiding en aspi’s (school, reizen, vakantiewerk, vrienden, …). 

 

Leiding/aspiranten denken op de hoogte te zijn, maar hun beeld van een serieuze cursus komt 

niet altijd overeen met de realiteit van het spelenderwijs leren. Ook gewesters zijn niet altijd goed 

op de hoogte. Dit maakt het moeilijk om uit te leggen aan andere wat het juist inhoudt en anderen 

te enthousiasmeren om deel te nemen aan animatorcursus. Tijdens de focusgroepkomen er enkele 

leuke ideeën naar boven om leiding en aspiranten een duidelijker beeld te geven over Accu:  

- Een bezoekdag op cursus zodat ze de sfeer kunnen opsnuiven, een spel kunnnen 

meedoen. Het geeft hen op een leuke manier een goed beeld van wat accu is.  

- Een workshop/quiz/methodiek die je kan doen op een gewestactiviteit, bij een 

leidingsploeg, op aspiweekend … 

- Langsgaan bij alle groepen om op een persoonlijke manier promo te maken. 

 

Persoonlijk promo is zeer belangrijk en heeft een groter effect dan flyers en affches. Het is 

belangrijk dat er gepraat wordt over accu. Gewesten meer inzetten in het promo voeren en 

bekend maken van animatorcursus, hiervoor kunnen ze wel nog tools en info gebruiken die ze nu 

missen.  
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Verhalen van medeleiding en mensen rondom hen die al zijn meegeweest zijn belangrijk voor 

het imago van animatorcursus. Enthousiaste verhalen kunnen zorgen dat andere leiding 

gemotiveerd wordt om animatorcursus te volgen. 

 

Nieuwe mensen is belangrijk voor uitwisseling en ook gewoon plezant, ook als je mensen leert 

kennen van andere Chiro’s in de buurt is dat een meerwaarde. Of het echt een overtuigende factor 

wordt in het midden gelaten. 

Het is afhankelijk van gemeente tot gemeente over de kosten van deelname aan vorming worden 

terugbetaald. Soms is het onduidelijk waar dat kan en wat je er dan precies voor moet doen.   

 

Aspiranten is een doelgroep die op dit moment nog niet ten volle wordt betrokken. Deze 

doelgroep heeft nog geen leidingsengagement waardoor ze meer tijd hebben dan leiding. Voor 

aspi’s is het volgen van een animatorcursus een ideale voorbereiding op het leiding-zijn.  

 

Het meegaan van medeleiding of vrienden op Accu speelt ook een grote rol. Leiding en 

aspiranten gaan zelden alleen op cursus. 

 

Gewesten geven aan dat het niet eenvoudig is om leiding te motiveren om deel te nemen aan 

Accu. Ze hebben vaak zelf niet voldoende informatie om op een goede manier promo te maken en 

voelen zich niet betrokken. Hierdoor zijn gewesten weinig met vorming bezig. Ook zijn er grote 

verschillen 

2. Praktische beleidsaanbevelingen 

Zoals in het interview werd aangegeven kan Chirojeugd Vlaanderen meer inzetten op aspiranten 

als doelgroep. Daarnaast kan de Chiro gewesten meer ondersteunen bij hun vormingstaak.  

Cursusplanning steeds zo gespreid mogelijk maken.  

3. Beperkingen eigen onderzoek 

Zoals elk onderzoek heeft ook dit onderzoek zijn beperkingen. Zowel bij het kwantitatieve gedeelte 

als bij het kwalitatieve gedeelte lag de onderzoekspopulatie relatief laat. Hierdor is het niet 

mogelijk om uitspraken te doen. Gelijkaardig onderzoek met een grotere steekproef zal een 

minder vertekend beeld geven. Ook ging het om één specifiek gebied van het Chirolandschap 

waardoor mijn geen vergelijkingen kan maken met andere regio’s over verbonden.  

 

Het stellen van de juiste vragen kan kwalitatief onderzoek verbeteren. Het was niet eenvoudig om 

tijdens het leiden van het gesprek ook steeds aandacht te volgen en de juiste vragen te stellen. 

Een meer geoefend onderzoeker kan de kwaliteit van de resultaten nog verhogen.  

 

Omwille van de lage opkomst bij de focusgroep met aspi’s en leiding moest er een nieuwe 

focusgroep gepland worden. De nieuwe focusgroep bestond uit respondenten met een ander 

engagement binnen de Chiro, namelijk gewesters. De graven naar achterliggende redenen achter 
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de factoren is moeilijker aangezien het niet om dezelfde doelgroep gaat als de bij survey. De 

meeste respondenten van de focusgroep hadden al een hele Chiro-carrière en waren nog gekend 

met de voorgaande animatortraject met IeKaa en eSBee. Tijdens de focusgroep werd er 

regelmatig met lichte heimwee teruggegrepen naar het oude animatortraject. 

4. Aanbevelingen verder onderzoek  

Een advies voor verder onderzoek is om meerdere regio’s te onderzoeken waardoor er vergelijking 

mogelijk is. Op die manier wordt de onderzoekspopulatie vergroot en kunnen verschillen of 

gelijkenissen tussen verschillende regio’s en verbonden vergeleken worden.  

 

De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen vergeleken worden met gelijkaardig onderzoek bij 

andere jeugdbewegingen. Worden Scouts en Gidsen Vlaanderen en KSA Nationaal geconfronteerd 

met dezelfde uitdagingen als de Chiro? Op welke vlakken kunnen we van elkaar leren en elkaar 

ondersteunen?   

5. Conclusie 

Deze masterproef ging op zoek naar de mogelijke (f)actoren die de keuze van het al dan niet 

deelnemen aan een Chiro-animatorcursus beïnvloeden bij de aspiranten en leiding van verbond 

Heuvelland. Na een kwantitatieve survey, een kwalitatieve focusgroep en een diepte-interview 

konden er een aantal motiverende en belemmerende factoren worden beschreven. Aspiranten en 

leiding geven dat het hebben van tijd en de periode van de cursus een grote rol speelt bij het al 

dan niet deelnemen. Als er andere leiding of vrienden meegaan, zijn ze meer geneigd om mee te 

gaan op een Chiro-animatorcursus. Gewesten, kaderploegen die de lokale groepen ondersteunen, 

hebben een belangrijke rol in vorming. Maar zij geven aan dat ze enerzijds tools en info ontbreken 

om op een goede manier leiding en aspi’s warm te maken voor vorming en anderzijds zich niet 

betrokken voelen bij de organisatie van animatorcursus. Als laatste is mensen persoonlijk 

aanspreken en warm maken voor vorming een motiverende factor. Enthousiaste verhalen van op 

Accu zeggen veel meer dan woorden in een flyer. Kortom een heleboel (f)actoren waar Chirojeugd 

Vlaanderen in de toekomst mee aan de slag kan.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Vragenlijst 

(Niet) mee op animatorcursus ?! 
Hey Heuvellandse aspi/leiding! 

Super dat je even de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen voor mijn thesis. Mijn thesis gaat over 
waarom aspi's/leiding wel of niet meegaan op animatorcursus. Het invullen van de vragenlijst duurt 
max. 10 minuten. Alle gegevens die je invult in deze vragenlijst worden anoniem verwerkt.  

Indien je vragen zou hebben over deze vragenlijst of mijn onderzoek kan je mij altijd bereiken via 
hanne@verbondheuvelland.be 

Alvast heel hard bedankt om deze vragenlijst in te vullen! Je bent nu al een held! ;)  

Veel groetjes,  
Hanne Crauwels 

*Vereist 

Wat is je geslacht? * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Man  

 Vrouw  

 X  

Ik zit in volgende Chirogroep (naam Chirogroep + gemeente) * 

Bijvoorbeeld: Chiro Huppeldepup, Wetteren 

 

Ik ben dit Chirowerkjaar (2018-2019) ... * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Aspi (lid en 16+)  

 Eerste jaar leiding  

 Leiding (en dus niet mijn eerste jaar leiding)  

Heb je animatorcursus gevolgd? * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Neen, ik heb geen animatorcursus gevolgd. Ga naar vraag 7. 

 Ja, ik heb animatorcursus gevolgd. Ga naar vraag 5. 
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Bij welke organisatie heb je animatorcursus gevolgd? * 

Vink alle toepasselijke opties aan. 

  

Chirojeugd Vlaanderen  

  

VDS  

  

Scouts en Gidsen Vlaanderen  

  

Joetz  
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Kazou  

  

Krunsj  

 Anders:  

Heb je na het volgen van animatorcursus het attest animator behaald? * 

Markeer slechts één ovaal. 

 Neen, ik moet mijn stage én mijn reflectiemoment nog doen.  

 Neen, ik heb mijn stage gedaan, maar moet nog een reflectiemoment volgen.  

 Neen, ik ben niet van plan om mijn stage/reflectiemoment te doen.  

 Ja, ik heb mijn attest animator behaald.  
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Welk belang hecht je aan onderstaande redenen om wel of niet deel te nemen aan de 

animatorcursus van de Chiro? Duid slechts één antwoord per reden aan. * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 

Helemaal 

niet 

belangrijk 

Niet 

belangrijk 
Neutraal Belangrijk 

Heel 

belangrijk 

Prijs van de cursus      

Locatie van de 

cursus      

Periode dat de 

cursus doorgaat      

Inhoud van de 

cursus      

Promotie van de 

cursus      

Imago van deze 

cursussen, wat ik er 

over hoorde 
     

Er gaan 

medeleiding/vrienden 

mee op cursus 
     

Nieuwe mensen 

leren kennen      

Het hebben van tijd 

om deel te nemen 

aan zo'n cursus 

(naast school, 

andere hobby's, …) 

     

De cursus wordt 

georganiseerd door 

je eigen verbond 

Heuvelland. (Jouw 

groep is een 

onderdeel van 

verbond Heuvelland. 

Elke deelnemer kan 

kiezen waar hij/zij 

meegaat op cursus. 

Je bent niet 
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Helemaal 

niet 

belangrijk 

Niet 

belangrijk 
Neutraal Belangrijk 

Heel 

belangrijk 

gebonden aan je 

eigen verbond.) 

Geef je mening over volgende stellingen. Duid slechts één antwoord per stelling aan 

(deel 1/2). * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
Helemaal 

oneens 
Oneens Eens Helemaal eens 

Het is een traditie in 

mijn Chirogroep om 

mee te gaan op 

animatorcursus. 

    

Ik zou op m'n eentje 

(zonder 

vrienden/medeleiding) 

meegaan op 

animatorcursus. 

    

In mijn Chirogroep is 

het verplicht om mee 

te gaan op 

animatorcursus. 

    

Ik ben op de hoogte 

wat een 

animatorcursus 

inhoudt. 

    

Ik ben op de hoogte 

dat je vanaf aspi (16 

jaar) mee mag op 

animatorcursus. 

    

De Chiropromo (op 

facebook, 

Dubbelpunt) geeft mij 

goesting om mee te 

gaan op 

animatorcursus. 
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Geef je mening over volgende stellingen. Duid slechts één antwoord per stelling aan 

(deel 2/2). * 

Markeer slechts één ovaal per rij. 

 
Helemaal 

oneens 
Oneens Eens Helemaal eens 

Mijn gemeente 

geeft subsidies 

aan de 

jeugdverenigingen 

per behaald attest 

animator, daarom 

ga ik mee op 

cursus. 

    

Mijn gemeente 

komt tussen in de 

kosten van een 

animatorcursus. 

    

Met het attest 

animator kan ik op 

andere plaatsen 

dan in de Chiro 

als animator aan 

de slag. 

    

Ik volg een 

animatorcursus 

om het attest 

animator op mijn 

CV te kunnen 

vermelden. 

    

Ik heb gewoon 

geen interesse in 

het volgen van 

een 

animatorcursus. 

    

Ga naar vraag 10. 

Je bent er bijna!  

Je bent aan de laatste pagina gekomen van de vragenlijst! Super dat je de vragenlijst volledig 

hebt ingevuld ;) Maar mijn onderzoek zit er nog niet op. Met de resultaten van deze vragenlijst 

ga ik in een aantal groepsgesprekken verder op zoek naar antwoorden. Hoe ziet dat eruit zo'n 

groepsgesprek? Wel, samen met een aantal andere aspi's/leiding gaan we het hebben over 
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waarom jullie wel/niet mee gaan op een animatorcursus en op welke manier we meer 

Heuvellandse aspi's en leiding kunnen enthousiasmeren voor animatorcursus. Iedereen die 

mee doet aan een groepsgesprek maakt kans op coole Chirogadgets!  

Heb jij interesse om deel te nemen aan de groepsgesprekken? Laat dan hieronder je 

naam en mailadres achter.  

(Naam en mailadres worden enkel gebruikt om je te contacteren voor de groepsgesprekken 

in het kader van dit onderzoek.) 

  

  

  

  

  

Ga naar "Hoera!." 

Hoera! 

Je bent officieel aan het einde van de vragenlijst! Nog eens een fantastische dankjewel om de 

vragenlijst in te vullen. Met vragen over deze vragenlijst of mijn onderzoek mag je zoals ik al 

eerder vermeldde altijd mailen naar hanne@verbondheuvelland.be Hanne Crauwels 
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Bijlage 2: Geïnformeerde toestemming 

 

 

 

Betreft: geïnformeerde toestemming in kader van onderzoek masterproef agogische 

wetenschappen 

 

 

Ik, ongetekende, ……………………………………………………………………………… verklaar hierbij dat ik, als 

respondent aan focusgroep in kader van masterproef agogische wetenschappen, 

 

(1) De uitleg over de doelstellingen van het onderzoek op een begrijpelijke en gemakkelijke 
toegankelijke vorm en in een duidelijke en eenvoudige taal geïnformeerd ben. 
 

(2) Totaal uit vrije deelneem aan het wetenschappelijk onderzoek. 
 

(3) De toestemming geef aan de onderzoeksleider om mijn resultaten op anonieme wijze te 
bewaren, te verwerken en te rapporteren. Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. 

 

(4) Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op iedere 
moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden. 

 

(5) Ervan op de hoogte van dat ik op aanvraag een samenvatting van de 
onderzoeksbevindingen kan krijgen. 

 

(6) Op de hoogte ben dat de resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor 
wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden. 

 

(7) Voor eventuele vragen, klachten, verdere opvolging, weet ik dat ik na mijn deelname 
terecht kan bij: Hanne Crauwels (hanne.crauwels@vub.be) 

 

 

Gelezen en goedgekeurd op ……………………………………[datum], 

 

Handtekening     Handtekening 

 

 

 

 

De respondent De onderzoeker, student master agogische 

wetenschappen 

 

ons kenmerk contactpersoon datum
Geïnformeerde toestemming Hanne Crauwels 

hanne.crauwels@vub.be 
04-04-2019
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Bijlage 3: Interviewschema focusgroep 

 

Introductie  

Welkom allemaal. Eerst en vooral ontzettend bedankt dat jullie hier tijd voor willen maken. Ik 

schrijf mijn masterproef over animatorcursus in de Chiro en specifiek over welke (f)actoren leiding 

en aspiranten stimuleren of belemmeren bij het al dan niet deelnemen aan animatorcursus van de 

Chiro. Waarom? We merken dat er enorm weinig deelnemers zijn op animatorcursus uit 

Heuvelland. Daarom dacht ik, ik schrijf er mijn thesis over.  

Vooraf aan deze focusgroep heb ik een online vragenlijst rondgestuurd naar alle aspi’s en leiding 

uit verbond Heuvelland. Deze vragenlijst hebben 174 aspi’s en leiding ingevuld. Op basis van wat 

zij hebben ingevuld heb ik een aantal thema’s geselecteerd voor deze focusgroep. 

Ik ga jullie antwoorden van deze focusgroepen gebruiken om de resultaten van de vragenlijst te 

versterken. Alle gegevens van de focusgroep worden anoniem verwerkt, jullie naam zal dus niet in 

mijn thesis te lezen zijn.  Daarom wil ik jullie ook vragen om een geïnformeerde toestemming te 

ondertekenen, welke ik eerst met jullie ga overlopen. Ik zal dit gesprek ook opnemen zodat ik 

achter het gemakkelijk kan uittypen en samen vatten.  

Voor we van start gaan wil ik eerst even nog enkele afspraken met jullie overlopen. Deze 

afspraken zijn belangrijk om alles zo duidelijk mogelijk te registreren. 

- Er zijn geen foute antwoorden. Alle antwoorden en meningen zijn waardevol.  
- Laat elkaar uitpraten en praat niet door elkaar. Als je graag op iemand wilt inpikken of aan 

het woord wil, steek dan je hand op. Dit maakt het voor mij gemakkelijk om achteraf alles 
uit te typen. Ik zal er als gespreksleider voor zorgen dat iedereen aan het woord komt.  

- Jullie krijgen ook allemaal een naamsticker. Dat is voor mij gemakkelijk om namen te 
noemen als ik mensen aanduid. Zeg ook altijd eerst je naam/gewest voor je praat zo kan 
ik het gesprek goed uittypen. 

- Praat vanuit de ervaringen uit je eigen gewest. Jullie hebben allemaal een overzicht 
gekregen van de groepen uit je gewest. Dit dient als hulpmiddel om alle groepen mee te 
nemen. 

- Deze focusgroep zal zo’n XXXX duren. In het midden is er een kleine pauze. 
- Zorg dat je allemaal iets neemt om te drinken voor we starten. Zo hoeft er niemand 

nodeloos recht te staan.  

Voorstellingsronde  

Maak SCHEMA wie waar zit.  

Om simpel te beginnen doen we eerst een voorstellingsrondje. Iedereen mag aan de hand van 

volgende dingen jezelf voorstellen: 

- Je naam zeggen 
- Hoe oud je bent 
- uit welk gewest je komt of welk gewest je vertegenwoordigt 
- Wat jouw functie is in het gewest/ten opzichte van het gewest 
- Hoelang je in het gewest zit 
- Of je zelf een animatorcursus hebt gevolgd en bij welke organisatie 

 

Topics  

De groepsdiscussie is opgebouwd uit XX thema’s. Eerst gaat het over XX, daarna praten we over 

XX. 
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ESSENTIE 

- Eerste vaststellingen toetsen 
- Zoeken naar verklaringen 
- Zoeken naar nuances 

Wat vinden aspi’s en leiding belangrijk?  

Vooraleer ik begin met wat ik denk dat belangrijk is waarom leiding/aspiranten wel of niet 

meegaan op animatorcursus, wil ik eerst bij jullie horen wat de redenen (kunnen) zijn. 

 Wat zijn volgens jullie de belangrijkste factoren waarom leiding/aspiranten WEL meegaan 
op animatorcursus? 

 Wat zijn volgens jullie de belangrijkste factoren waarom leiding/aspiraten NIET meegaan 
op animatorcursus. 
 

Dit is de rangschikking die uit de vragenlijst is gekomen. We gaan deze overlopen, dus ze komen 

allemaal aan bod. [Rangschikking in het groot ophangen aan de muur aan 2 zijden zodat iedereen 

het goed kan lezen.] Tussendoor pikken we wat in op stellingen die rond die factoren hangen.  

 De PERIODE waarin de cursus doorgaat blijkt de belangrijkste factor ze zijn zoals jullie 
kunnen zien op het overzicht. 

o Welke periodes/vakanties zijn vaak rustig voor leiding/aspiranten?  
o Welke periodes/vakantie zijn vaak druk? 
o Welke periodes/vakanties zijn voor aspi’s en leiding meest ideaal om mee te gaan 

op animatorcursus?  

 

 TIJD is naast de periode ook een zeer belangrijke factor. 
o Wat maakt volgens jullie dat leiding/aspiranten tijd hebben voor dingen van de 

Chiro naast de wekelijkse werking/vergadering?  
o Hoe ervaren jullie de tijd (beleving van tijd) van leiding/aspiranten over het 

algemeen?  
 Wat maakt  dat mensen denken/vinden dat ze geen tijd hebben om mee te 

gaan en andere mensen daar wel tijd voor maken/hebben? 
 

 Hebben ze het druk of niet?  
 Met welke dingen zijn ze naast de Chiro nog allemaal bezig? 
 Andere engagementen naast de Chiro? 
 Is dit anders dan een paar jaar geleden? 
 Merkt iedereen die drukte/rust op? 
 Leiestreek 9,3/10 
 Denderland 7,2/10 

 

 Naast de factoren tijd en periode zijn is ook het meegaan van MEDELEIDING/vrienden 
belangrijk. Daarnaast geeft ook 36,7% aan dat ze niet in hun eentje zouden meegaan op 
accu. 

o Op welke manier spelen  vrienden/medeleiding een rol rond vorming. 
o Op welke manier kunnen groepjes/groepen aanspreken om mee te gaan op ACCU? 
o Hogere score bij wie nog geen cursus heeft gevolgd.  

 

 Als volgende factor de INHOUD van de cursus.  
o Wat moet er aan bod komen op een animatorcursus? 
o Klopt het beeld van de inhoud dat ze hebben met de realiteit? 
o Vrouwen (7,3/10) vinden inhoud belangrijker dan mannen (6,2/10) ? 
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o Denken jullie dat leiding en aspiranten voldoende op de hoogte zijn van wat een 
animatorcursus bij de Chiro inhoudt? Volgens vragenlijst zegt 80% dat ze op de 
hoogte zijn.  

 Op welke manier kan dit het best overgebracht worden? 
 Aalst maar 69,5%, vs. Zottegem 100% 

 

 Is leiding volgens jullie op de hoogte dat je kan meegaan vanaf 16 jaar? 
o 70% is het hier mee eens. Leiestreek maar 35,7% van de respondenten. 

 

 NIEUWE MENSEN leren kennen is ook een belangrijke factor. 
o Welke elementen die komen kijken bij het leren kennen van nieuwe mensen is 

volgens jullie belangrijk? 
 

 IMAGO (wat je er over hoort) 
o Welk imago stimuleert om mee te gaan op animatorcursus? 
o Welke imago remt af? 
o Hoe is volgens jullie het imago van animatorcursus in de Chiro? 

 Welke organisaties hebben een beter/slechter imago? 
 Waarom is dit beter/slechter? 

 En het imago van verbond Heuvelland 
 En zijn animatorcursus? 

 

 LOCATIE waar de cursus doorgaat. 
o Wat wordt er precies bedoelt volgens jullie met locatie? Hoe vullen 

aspiranten/leiding dat in? (bereikbaarheid met OV/met auto, in eigen provincie, 
duur van reizen, …) 

o Gaan de Chirocursussen door op een goede locatie? 
 Waarom wel/niet? 

 

 

 PROMOTIE van de cursus. 
o Via welke kanalen wil leiding/aspiranten promo ontvangen? 

 Welk kanaal werkt het best? 
o Welke soort promo spreekt het meeste aan? 

 Wat maakt dat die het meeste aanspreekt? 
 Is de promo gericht om individu of groep? 

o Welke rol heeft Chiro Nationaal volgens jullie het maken van promo voor 
animatorcursus? 

o Welke rol heeft het verbond in het maken van promo? 
o Welke rol heeft het gewest in het maken van promo 

 

 Meegaan met de animatorcursus van je EIGEN VERBOND. 
o Om welke redenen wil je mee met je eigen verbond? 
o Is het voor leiding/aspiranten duidelijke dat je mee kan met eender welk verbond?  

 

 De PRIJS van de cursus.  
o Waarom denken jullie dat de prijs minder belangrijk is? 
o Wie betaald de prijs voor een animatorcursus bij inschrijving? 
o Is in alle gemeenten van jullie gewest een terugbetaling van deelname aan 

vorming? 
o In welke gemeenten is er geen/onduidelijke terugbetaling van deelname aan 

vorming? 
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 Is iedereen daar van op de hoogte dat dat bestaat? 
 Is de regelgeving daar rond duidelijk voor leiding/aspiranten? 
 Leiestreek score van 5,9? 

 

Extrinsieke factoren 

 Mijn gemeente geeft (deels) subsidies aan de jeugdverenigingen per behaald attest 
animator. 

o In welke gemeenten van jullie gewest wordt er op deze manier subsidies gegeven 
aan jeugdverenigingen? 

o Wat vinden jullie daarvan? 

 

 Ik volg een animatorcursus om het attest animator op mijn CV te kunnen vermelden. 
o Hebben jullie het gevoel dat dit hard leeft? 

 

 Met het attest animator kan ik op andere plaatsen dan in de Chiro aan de slag als 
animator. 

o Op welke andere plaatsen/organisaties gaan ze aan de slag? 
 

 Het is traditie/verplichting in mijn groep om mee te gaan op animatorcursus 
o Traditie 

 Wat houdt die traditie juist in? 
 Kan je die traditie verwoorden als een verwachting ? 
 Voor leiding of voor aspi’s? 
 Zottegem veel traditie, hoe merken jullie dat op? 

o Verplicht 
 Vinden jullie dat het een verplichting moet zijn?  

 

 Ik heb gewoon geen interesse in het volgen van een animatorcursus.  
o Om welke redenen heeft leiding/aspiranten geen interesse? 
o In de cijfers merken we op dat hou leiding die meer als 1 jaar leiding is  minder 

interesse heeft om mee te gaan 
 Is het nuttig om mee te gaan op animatorcursus als je al wat langer leiding 

bent?  
o Leiestreek en Vlard hoge percentages 

 Herkennen jullie dit? 
 Waaraan kan dit liggen 

o Kunnen deze mensen toch overtuigen om mee te gaan? 
 Op welke manier? 

 

 Welke dingen zijn jullie opgevallen? Cijfers eigen gewest laten zien? 

 

 

Mogelijke oplossingen (gewesten, manier van promo) 

Uit ander onderzoek komt ook de rol van gewesten aan bod. Deze blijkt ook belangrijk in het 

stimuleren van leiding/aspiranten. 

o Op welke manier stimuleren jullie leiding/aspiranten op dit moment om mee te gaan op 
ACCU? (rechtstreeks/onrechtstreeks) 

o Hoe zien jullie de rol van een gewest om leiding te stimuleren? 
o Welke tools ontbreken jullie om dit te doen? 

Als laatste vraag mogen jullie helemaal ‘out of the box’ denken. 
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o Droomvraag: Wat is volgens jou de ideale manier (los van tijd, geld, …) om aspiranten en 
leiding warm te maken om mee te gaan op animatorcursus in de Chiro? 

Zijn er dingen je kwijt wilt of nog niet hebt kunnen zeggen? 

 

Afsluiter 

Nog eens allemaal ontzettend bedankt om deze tijd te maken om hier aanwezig te zijn! Om jullie 

te bedanken heb ik ook nog een kleine attentie. Daarnaast heb ik voor iedereen ook een envelop 

met een kostennota in. Deze mag je invullen en opsturen naar de bijhorende gegevens. Dan zullen 

jullie d vervoerskosten terugbetaald krijgen van de Chiro.  

Controleer ook even je een geïnformeerde toestemming hebt ingevuld en af gegeven. 
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Bijlage 4: Interviewschema interview 

Inleiding 

- Welkom  

- Onderzoek nog eens kort kaderen  

o Onderzoek Welke (f)actoren bepalen het al dan niet deelnemen aan een 

Chiro-animatorcursus bij aspiranten en leiding uit het verbond 

Heuvelland? 

o Verloop van onderzoek:  

 Survey bij 174 leiding en aspiranten uit verbond Heuvelland: eerste 

toetsing mogelijke (f)actoren. 

 Focusgroep met 8 gewesters uit verbond Heuvelland: uitdiepen resultaten 

survey en op zoek naar verklaringen. 

 Interview met vormingsverantwoordelijke: visie vorming Chirojeugd 

Vlaanderen en toetsen resultaten/conclusies uit survey/focusgroep. 

- Vragen of het opgenomen mag worden + uitleg geïnformeerde toestemming (+tekenen) 

- Anonimiseren  gebruiken ‘vormingsmedewerker Chiro?’  

- Duur van interview 1 à 2 uur 

- Zijn er daar nog vragen over?  

Deel 1: Personalia 

- Wie ben je? 

- Wat is je functie binnen de Chiro? Hoelang al? Wat houdt dit functie in? 

- Welke vorming (in het jeugdwerk) heb je zelf gedaan? En bij welke organisatie(s)? 

- Welke opleiding(en) heb je gedaan? 

Deel 2: Visie van Chiro op vorming 

- Wat is de visie van Chirojeugd Vlaanderen op vorming?  

Visie op vorming (Work in progress) 

Belangrijk element in de ondersteuning van Chirogroepen.  

Wat wordt er bedoeld met vorming? In visietekst gaat het specifiek over 

kadervorming (doelbewust, methodisch, georganiseerde groepsmomenten van 

vorming). Preleidingsvorming benaderen we ook als kadervorming. Het gaat over 

aspibivak, aspitrant, meerdaagse cursussen, Ambriage, methodiekdagen, 

inhoudelijke gewest/verbondsavonden. 

Vorming als middel om te werken aan de Chirodroom (3 Chirowaarden en 

methoden) Met vorming een aantal doelstellingen bereiken. Actief zijn 

(betrokkenheid, fysiek, spel, ervaringsgericht), gemeenschapsgericht (leefgroep, 

diversiteit, werkvormen met uitwisseling, ontmoeting, actuele thema’s), 

participatief (voorbereiding in groep, deelnemers vullen inhoud in, deelnemers 

krijgen verantwoordelijkheid), intuïtief (indrukken en ervaringen zijn persoonlijk en  

gemeenschappelijk een meerwaarde, plezier, Chirosfeer, symbolen, rituelen) 
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- Hoe kijkt Chirojeugd Vlaanderen naar kadervorming (nieuw decreet kadervorming)? 

o Specifiek voor animatorcursus 

o Is een animatorcursus belangrijk voor aspiranten en leiding om te volgen? 

 Wat maakt dat het wel of niet belangrijk is? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van een animatorcursus? 

 Visie op aspiranten op accu versus alive-visie 

 

o Is een animatorcursus belangrijk voor leiding om te volgen? 

 Wat maakt dat het wel of niet belangrijk is? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van een animatorcursus? 

- Welke rol heeft de koepel in animatorcursus? Wat doen jullie/is jullie taak precies?   

o (Bijvoorbeeld promo, inhoud samenstellen, …) 

o En de verbonden/gewesten/coredi’s? 

- Welke tendensen/valkuilen merken jullie op in vorming? 

o Wat hebben jullie hierin al ondernomen? 

- Welke dromen/plannen heeft Chirojeugd Vlaanderen nog op vlak van vorming? 

o Specifiek voor animatorcursus? 

TIMECHECK DOEN 

Beleidsnota Chiro: acties rond vorming 

In de beleidsnota 2018-2021 komen er een aantal acties en indicatoren rond vorming aan bod. In 

dit stukje wil ik nagaan op welke manier jullie hier mee aan de slag gaan. 

Operationele doelstelling 2.4: ‘De Chiro zorgt voor een goede omkadering van vorming’ 

- Actie: we geven aan het begin van elk Chirojaar een promoproduct uit voor het geheel 

van het (niet-)geattesteerde vormingsaanbod 

o Indicator: jaarlijks realiseren we een promotieproduct voor alle 

vormingsmomenten/cursussen van dat Chirojaar en we verspreiden dat naar alle 

lokale groepen. 

 

1. Wat zijn deze promoproducten zoal? 

2. Op welke manier gebeurt het verspreiden naar lokale groepen? 

Operationele doelstelling 2.5: ‘De Chiro pakt drempels aan voor deelname aan vorming’ 

- Actie: We onderzoeken de drempels bij deelname aan vormingsmomenten en cursussen 

binnen Chirojeugd Vlaanderen. 

o Indicator: tijdens de periode 2019-2020 zijn drempels voor deelname aan vorming 

in de Chiro onderzocht. 

o Indicator: we gaan aan de slag met de onderzoeksresultaten m.b.t. drempels voor 

vorming. 

 

1. Op welke manier werd dit onderzocht/gaat dit onderzocht worden? 

2. Wat willen jullie juiste te weten komen? 
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- Actie: We organiseren een campagne over het imago van vorming 

- Actie: Groepen die we niet bereiken op vorming stimuleren we extra om deel te 

nemen. 

 

1. Op welke manier doen jullie dit/willen jullie dit doen? 

 

Deel 3: Resultaten onderzoek 

 

OPVALLENDHEDEN UIT FOCUSGROEP (SPELEN GROTE ROL) 

1. In de focusgroepen kwam de rol van gewesten duidelijke aan bod. De gewesten 

erkennen dat ze hier een rol in hebben, maar niet voldoende tools en betrokkenheid 

hebben om deze op te nemen.  

THEORIE: Rol van gewesten binnen vorming (animatorcursus specifiek) is niet duidelijk en 

wordt niet opgenomen in Heuvelland. Geven aan betrokkenheid en tools te missen om dit 

te doen. 

a. Ervaren jullie als koepel dit als een probleem? 

b. Hoe zien jullie de rol van gewesten bij animatorcursus 

c. Is de rol van de gewesten duidelijk vanuit de koepel? 

d. Welke dingen heb je al geprobeerd? 

e. Wat zouden mogelijk oplossingen zijn? 

i. Als koepel 

ii. Voor het verbond 

f. Het verhaal van IK en SB (oud traject) leeft nog heel hard bij gewesters, hoe 

kijken jullie daar naar? 

i. Leeft dit ook nog bij leiding/aspi’s? 

ii. Hoe zijn jullie hiermee aan de slag gegaan? 

 

2. Een uitspraak die aan bod kwam in de focusgroep was ‘Onbekend is onbemind’ 

a. Is Accu voldoende gekend (dat het bestaat, inhoud, …) bij de 

groepen/leiding/aspiranten? 

b. Op welke manier zorgen jullie voor bekendheid? 

 

3. Een persoonlijke aanpak komt in de focusgroepen naar voor als de belangrijkste manier 

om promo te maken en aspiranten en leiding te enthousiasmeren voor animatorcursus. 

Animatorcursus is in vele Heuvellandse Chirogroepen geen vaak voorkomend 

gespreksonderwerp.  

THEORIE: Persoonlijke promo, het vertellen van verhalen is de belangrijkste en meest 

effectieve manier om aspiranten en leiding te overtuigen om mee te gaan op 

animatorcursus.  

a. Hoe wordt er op dit moment promo gemaakt? (Wie doet wat?) 

b. Bij wie moet deze taak/rol liggen? 
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c. Hoe staan jullie tegenover deze stelling? 

d. Welke tools (workshops, promomateriaal, …) bestaan er rond animatorcursus/tools 

voor gewesten/groepsleiding/…? 

i. Hoe worden die aan verbonden/gewesten/GL/… aangereikt? 

e. IMAGO 

 

4. Leiding en aspiranten geven in survey aan dat ze weten wat de inhoud van een 

animatorcursus is, terwijl gewesters aangeven dat dit beeld niet overeen komt met de 

werkelijkheid van een animatorcursus.  

THEORIE: leiding denkt te weten wat een animatorcursus inhoud en hoe dit wordt 

gegeven, maar dit beeld komt niet overeen met de werkelijkheid. (INHOUD QUA BLOKKEN 

OF MANIER VAN GEVEN NIET DUIDELIJK?) 

a. Hoe ervaren jullie dat? 

b. Zoja, gaan jullie daar mee aan de slag? En op welke manier? 

 

5. De Chirohuizen zijn niet zo goed bereikbaar, voornamelijk met openbaar vervoer. 

Hierdoor is het voor leiding soms moeilijk om nog naar hun groep te geraken om werking 

te geven.  

a. Hoe kijken jullie hiernaar? 

i. Bereikbaarheid 

ii. Na cursus nog Chiro geven 

b. Wat wordt er gedaan om dit aan te pakken? (Shuttlebus, carpool, …) 

c. In de focusgroep heb ik een droomvraag gesteld: “Wat zouden mogelijke 

oplossingen zijn als je niet naar geld/tijd moet kijken?”. Een van de antwoorden 

hierop staat hieronder. 

i. Hoe staan jullie tegenover deze uitspraak 

ii. Hoe staan jullie tegenover accu’s organiseren in lokale jeugdverblijven in 

plaats van Chirohuizen? 

Gewoon weg met die maar 5 Chirohuizen, en veel lokaler gaan werken. Het zou 

heel mooi zijn mocht dat terug bij gewesten kunnen vallen maar als dat niet kan, 

dat we gewoon met het verbond er 3 doen en dat we veel meer steun van 

gewesten hebben daarin en dan is het sowieso veel lokaler is, voelt iedereen zich 

meer betrokken, gaan die aspi’s zich meer betrokken voelen en die leiding. Nu is 

het soms een te ver van hun bed show, fysiek en qua betrokkenheid  

Als het dan dichter bij hen is, qua afstand, letterlijk of dichte bij hun deur dat dat 

dan  

Dat zou 2 vliegen in één klap zijn als het ware. Dan kennen de gewesten het 

verbond beter, door iets samen in elkaar te steken en gaan de Chiro’s hun 

betrokken 

 

6. Vroeger bij IeKaa en eSBee leefde er in vele groepen een traditie bij nieuwe leiding om 

deel te nemen aan IK. Gewesters geven aan dat dit nu geen traditie meer is. 
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a. Wat maakt dat dit geen traditie meer is? 

b. Hoe kijken jullie als koepel hiernaar? 

 

7. Aspiranten en leiding hebben een druk leven (studies, vrienden, …) waardoor ze 

prioriteiten moeten stellen en keuzes maken. Eigen werking staat boven kadervorming, 

waardoor de kostbare tijd van leiding en aspiranten vaak al goed gevuld is en er geen tijd 

overschiet voor kadervorming. 

a. Merken jullie die ook op?  

b. Wat maakt volgens jullie dat sommige leiding (bijvoorbeeld in verbonden waar er 

wel veel deelnemers zijn) wel de keuze maken voor kadervorming? 

c. Is het pakket van leiding te zwaar? (geen tijd meer om vorming te volgen?) 

i. Wat maakt dat het te zwaar is? 

ii. Hoe dat aanpakken? 

d. Welke rol heeft de lengte van de cursus hierin? 

 

8. Het meegaan van medeleiding of mensen kennen op cursus blijkt een grote factor te zijn. 

Alleen meegaan zin velen niet echt zitten, terwijl ze wel aangeven dat ze nieuwe mensen 

willen leren kennen (contradictie). 

a. Merken jullie dit op, dat in groep gaan/mensen kennen belangrijk is? 

b. Hoe merken jullie dat op? 

 

9. Leiding en aspiranten lijken geen interesse te hebben om verschillende redenen. Een van 

de redenen uit de focusgroep is dat het niet meer aantrekkelijk is voor leiding die al enkele 

jaren leiding is. (Omdat ze al even leiding zijn? Omdat het niet duidelijk is wat de 

meerwaarde is?) 

a. Is accu nog een meerwaarde voor ervaren leiding? 

i. Hoe wordt dit verwerkt in promo? 

b. Andere redenen zijn kennen het niet echt, wordt niet over gepraat 

i. Hoe kijken jullie als koepel hier naar? 

 

10. Vanuit de focusgroep en survey lijkt het een beetje op een vicieuze cirkel: Weinig 

deelname  er wordt niet over gepraat in groepen  geen persoonlijk promo  geen 

traditie  geen interesse  weinig deelnemers 

a. Hoe kijken jullie naar deze veronderstelling? 

b. Op welke manier de cirkel doorbreken? Aan welke schakel iets veranderen? 

c. Wat zijn mogelijke oplossingen? (Accu in leefwereld van aspiranten en leiding 

brengen op welke manier?) 

TIMECHECK DOEN 

LIJKEN MINDER EEN ROL TE SPELEN 

1. De Chiro heeft in bijna elke schoolvakantie een animatorcursus (behalve herfst). Uit de 

focusgroepen kwam naar voor dat de zomervakantie een ideale periode is in de overgang 

van aspi naar leiding. 
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a. Hoe kijken jullie naar deze stelling? 

b. Hoe kijken jullie naar accu in de zomervakanties? 

 

2. Het aan de slag gaan op andere plaatsen of het vermelden van attest op CV blijkt hier 

en daar wel te leven, maar geen grote factor te zijn in het al dan niet deelnemen. 

a. Hoe ervaren jullie dat? 

b. Herkennen jullie dit? 

 

3. Meegaan met het eigen verbond is ook geen doorslaggevende factor. Het enige dat hier 

eventueel bij meespeelt is dat leiding/aspiranten begeleiding kennen en daarom met 

specifiek die cursus meegaan. 

a. Herkennen jullie dit? 

 

4. Ook de prijs is geen doorslaggevende factor. Voor niet iedereen is al het altijd duidelijk dat 

je kosten van deelname kan terugvragen of vinden die ingewikkeld. 

a. Herkennen jullie dit? 

b. Op welke manier proberen jullie dat aan te pakken? 

 

5. Heb je zelf uit Chiro of persoonlijk ervaring nog tips/ideeën die mogelijks de deelname 

kunnen verhogen? 

Deel 4: Afsluiting 

6. Nog dingen toevoegen/aanvullen/opmerkingen? 

7. Bedanking 
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Bijlage 5: Competentieprofiel animator in het jeugdwerk 

Competentieprofiel animator in het jeugdwerk 
1. Kinderen en jongeren 

begeleiden 
- Je past je manier van communiceren aan de 

kinderen en jongeren aan 
- Je weet wat de kinderen en jongeren kunnen 

en kennen en je houdt er rekening mee 
- Je hebt aandacht voor elk kind of elke jongere 

en zijn plaats in de groep 
- Je kent de leefwereld van de kinderen en 

jongeren - je kent hun interesses en speelt 
daarop in 

2. Activiteiten organiseren - Je zet een idee om in een concrete activiteit en 
treft alle voorbereidingen voor een goed 
verloop ervan 

- Je voert een geplande activiteit uit en ziet toe 
op een goed verloop ervan en stuurt bij waar 
nodig 

- Je geeft na afloop van een activiteit aan wat 
goed en slecht verlopen is en formuleert 
verbeterpunten voor een volgende activiteit 

3. Over zichzelf reflecteren 
als animator 

- Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten 
in je rol als begeleider van kinderen en 
jongeren en je gaat aan de slag met je 
verbeterpunten 

- Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten 
bij het organiseren van activiteiten en je gaat 
aan de slag met je verbeterpunten 

4. De veiligheid van kinderen 
en jongeren waarborgen 

- Je zorgt voor een veilige omgeving voor 
activiteiten door gevaren in te schatten 

- Je handelt probleemoplossend in onveilige 
situaties 

- Je maakt de nodige afspraken - stelt grenzen 
en bewaakt ze 

5. Respectvol handelen - Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en 
handelt ernaar 

- Je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig 
met respect voor elk kind en elke jongere 

- Je gaat vertrouwelijk om met discrete 
informatie 

6. Samenwerken - Je werkt samen met anderen op een 
constructieve manier aan dezelfde taak of een 
gemeenschappelijk resultaat 

- Je staat open voor positieve en negatieve 
feedback en je gaat er constructief mee aan de 
slag 

7. Enthousiasmeren - Je doet - door je eigen enthousiasme - de 
kinderen en jongeren zin krijgen in een 
activiteit 
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