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Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20
januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Op 28 februari keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van
20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid principieel goed.
Vlaams minister van Jeugd Pascal Smet vroeg de SARC op 28 februari om spoedadvies.
SITUERING
Het voorontwerp van besluit geeft uitvoering aan het decreet van 20 januari 2012 over een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid wat betreft kadervormingstrajecten. Daarin wordt
vorming voor jeugdwerkers als kerntaak van het jeugdwerk genoemd. Kadervorming is daar
een onderdeel van.
Op 10 december 2013 gaf de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk positief advies aan het
voorontwerp van decreet maar voegde hier 3 aanbevelingen aan toe. De suggestie om door
invoeging van een extra bepaling een kwaliteitsgarantie in te bouwen werd gevolgd door
inlassing van art.2 §4.
De aanbeveling om de competentieprofielen op te nemen in het decreet werd niet gevolgd
omwille van een eerder pragmatische reden. De implementatie van de nieuwe regelgeving
wordt op korte termijn geëvalueerd. Opdat men aan de bevindingen van die evaluatie ook zo
spoedig mogelijk gevolg zou kunnen geven, werd geopteerd om deze profielen op te nemen
in het uitvoeringsbesluit.
Tot slot vroeg de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk een evaluatie van de hervorming na 5
jaar op te nemen in het decreet. Ook hier werd gekozen voor een inlassing van een evaluatie
in het uitvoeringsbesluit.
Het voorontwerp van besluit betreft de uitwerking van:
- de competenties en bijhorende indicatoren met betrekking tot de
competentieprofielen van animator, hoofanimator en instructeur;
- de duur, de inhoud, de toelatings- en begeleidingsvoorwaarden en de specifieke
regels van de kadervormingstrajecten;
- de termijnen, de inhoud en de procedure voor de aanvraag en de erkenning van een
kadervormingstraject;
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-

de termijnen, de inhoud en de procedure voor het melden van de afzonderlijke
kadervormingstrajecten;
de wijze waarop de kadervormingstrajecten worden bekendgemaakt;
de termijnen en de leeftijdsvereisten voor de uitreiking van de attesten;
de regels voor het opnemen van persoonsgegevens in een databestand.

ADVIES
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk staat positief tegenover het voorontwerp van besluit
dat in lijn is met het decreet waarover de sectorraad op 10 december 2013 positief advies
gaf.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wenst echter 4 opmerkingen toe te voegen.
1. Kwaliteitsgarantie
In een eerder advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van 10 december 2013 over
het voorontwerp van decreet vroeg de sectorraad een kwaliteitsgarantie in te bouwen door
inlassing van een extra bepaling. Deze bepaling werd opgenomen in het decreet. Bij °2 koos
de minister wel voor een ruimere formulering dan ‘faciliteren’:
“Een vereniging die een kadervormingstraject wil organiseren dient vooraf per type
van competentieprofiel bij de administratie een aanvraagdossier in dat ten minste
volgende onderdelen beschrijft:
1° de manier waarop de vereniging het kadervormingstraject organiseert en
begeleidt;
2° de manier waarop de vereniging ondersteunt, stimuleert en garandeert dat de
deelnemer zal werken aan de te verwerven competenties;
3° de manier waarop de vereniging alle begeleiders van het traject vormt en opvolgt.
In het voorontwerp van besluit wordt deze bepaling opnieuw opgenomen in art.2 §1. De
formulering in °2 stemt echter niet overeen met de doorgevoerde wijziging in het decreet. In
het voorontwerp van besluit wordt enkel het werkwoord ‘garandeert’ gebruikt. De sectorraad
vraagt daarom de formulering in het voorontwerp van besluit aan te passen, zodat
deze overeenstemt met de decretale bepaling.

2. Effecten van de hervorming voor jongeren
De nieuwe regelgeving heeft uiteraard niet alleen gevolgen voor de jeugdverenigingen, ook
voor de jongeren brengt het veranderingen met zich mee. Voor de trajecten tot het bekomen
van de attesten hoofanimator en instructeur neemt het aantal uren voor het theoretische
gedeelte en de stage toe. Dit kan resulteren in een hogere kostprijs van cursussen, meer
inhoudelijke inspanningen, meer tijdsinvestering, etc. De Sectorraad Sociaal-Cultureel
werk vraagt daarom om actief rekening te houden met alle effecten van deze
hervorming voor jongeren.

3. Vereiste aantal uren voor evaluatie
In art.4 §1 wordt de opbouw van kadervormingstrajecten verduidelijkt. Voor de evaluatie zijn
minimaal 4 deelnemers vereist, gedurende 4 aaneengesloten uren. Omdat deze
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groepssessies een te hoge drempel kunnen zijn voor kansengroepen, is er voor deze
doelgroep een uitzondering mogelijk. In dat geval volstaat een individuele evaluatie van 2
aaneengesloten uren. De sectorraad vraagt om deze individuele evaluatie niet enkel aan
kansengroepen aan te bieden, maar mogelijk te maken voor alle deelnemers. Ook in een
individueel gesprek met de begeleider kan de deelnemer dieper ingaan op de verworven
competenties. Beide opties moeten als gelijkwaardig aangeboden worden.

4. Evaluatie van de hervorming na 5 jaar
Om de effecten en gevolgen van de hervorming te monitoren en evalueren vroeg de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk in haar advies van 10 december 2013 om de gewijzigde
regeling te evalueren na 5 jaar. Dit geeft de jeugdorganisaties de kans om de nieuwe
attestenregeling in hun beleidsnota 2018-2021 te implementeren. In hun beleidsnota 20142017 hebben heel wat organisaties immers nog niet ingezet op deze nieuwe
attestenregeling, die op 1 oktober 2015 in werking treedt. In afwachting van de implementatie
in de beleidsnota’s en beheersovereenkomsten vraagt de sectorraad dan ook begrip en
ondersteuning bij de overschakeling. Een evaluatie van de hervorming na 5 jaar geeft een
beter zicht op de gevolgen van de hervorming, na implementatie in de beleidsnota’s.
In het uitvoeringsbesluit wordt een evaluatie voorzien voor 31 december 2017, 2 jaar na de
inwerkingtreding op 1 oktober 2015. De sectorraad vraagt hier opnieuw om een
evaluatiemoment te voorzien na 5 jaar. Omwille van bovenstaande redenering geeft een
evaluatie in 2017 volgens de sectorraad een te beperkt zicht op de impact van de
implementatie.

Namens de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Liesbeth Lemiere, secretaris
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