Stage Instructeur
1. Hoe kan je je attest behalen?
Voor je volledige traject, kijk op: https://cjsm.be/kavo/traject-in-vijf-stappen
Je legt in totaal 50 uur stage af. Hoe je dat doet, dat kies je zelf. Kijk bij punt 2 welk stagetraject je
kan afleggen.
2. Welke stage kan je doen bij Koning Kevin?
Als instructeur kan je op twee manieren stage doen:
 Je begeleidt een cursus (KAVO): max 42 uur/initiatief
 Je begeleidt een vorming op aanvraag (VoA): het aantal uren van de vorming.
Jij kiest zelf op welke manier je jouw stage invult, maar je begeleidt minstens één initiatief uit
beide pakketten.
Omdat we jouw persoonlijk traject belangrijk vinden, stippelen we samen graag een traject uit dat
het beste bij jou past. Bijvoorbeeld:
- Je voorkeur gaat uit naar vorming op aanvraag, dus geef je 1 cursus (42 uur) + 4 keer
vorming op aanvraag van minstens 2 uur = 50 uur stage volbracht
- Je geeft liever cursussen, dus geef je 2 cursussen van elk 42 uur + 1 vorming op aanvraag
van minstens 2 uur = 50 uur stage volbracht
3. Wat verwachten we van jou als stagiair?
Je bezorgt Koning Kevin je correcte contactgegevens (naam, adres, rijksregisternummer,
identiteitskaartnummer, telefoonnummer, rekeningnummer) dit om de verzekering in orde te
brengen. Daarnaast bezorg je ons ook het meest gebruikte e-mailadres.
Doorheen het jaar organiseren we voor instructeurs enkele weekends, ook wel het i-Weekend
genoemd. Je krijgt hier steeds een praktische brief van. Zulke weekends zijn de perfecte gelegenheid
om andere vrijwilligers te leren kennen en bieden we interessante vormingen aan. Hier nemen we
ook de tijd om na te denken over inhouden en de organisatie. Ook als stagiair ben je hier altijd
welkom!
Stage Kadervorming
Je geeft zelf vooraf aan bij de kadervormingsverantwoordelijke dat je stage wil doen, je stuurt dan
een mailtje naar hanne@koningkevin.be. Je reikt de coördinator van de cursus je trajectboekje aan
voordat het initiatief start.
In de aanloop naar een cursus verwachten we je op de voorbereidingsmomenten die met de ploeg
worden afgesproken, alsook op de voorbereidingsdag de dag voordat het initiatief start.
Stage Vorming op Aanvraag
Voor Vorming op Aanvraag geef je door aan de pakketverantwoordelijke dat je stage wilt doen. Je
stuurt een mailtje naar vormingopaanvraag@koningkevin.be. De pakketverantwoordelijke neemt
daarna met jou contact op, zodat jij je kan opgeven voor een vorming.
Als stagiair bij vorming op aanvraag, geef je altijd met 2 een vorming. Je reikt je mede-instructeur je
trajectboekje aan voordat de vorming start. Deze persoon vult dan je trajectboekje verder aan.
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In de aanloop naar de vorming verwachten we dat je de voorbereidende en praktische mails leest
en beantwoord en dat je vragen en onduidelijkheden bespreekt met de pakketverantwoordelijke of
je mede-instructeur(s).
4. Evaluatiemoment
Heb je je stage afgerond, neem dan contact op met de verantwoordelijke van KAVO of VoA.
Tijdens een individueel gesprek of samen met 1 of 2 andere stagiair-instructeurs rond je je traject af,
samen met de verantwoordelijke van KAVO of VoA. Tijdens dit evaluatiemoment blikken we terug
op jouw traject, wisselen we ervaringen uit en kijken we naar jouw toekomst als instructeur.
Wanneer je een positieve evaluatie krijgt, keer je huiswaarts met je attest. HOERA! Vergeet zeker je
ingevulde trajectboekje niet.
5. Wat kan je van ons verwachten?
Vrijwilligerswerk binnen Koning Kevin wordt enorm gewaardeerd en wij proberen dit op
verschillende manieren te doen: schouderklopjes, een medewerkersfeest, de (groei)kansen die je
krijgt, een leuk ontmoetingsmoment, een cultureel uitstapje, etc. Je wordt ook financieel vergoed
omdat we geloven dat jongeren, naast andere waardering, ook nood hebben aan financiële
kostenvergoeding. Die gescheurde broek na een blok speleffecten, vijf telefoontjes naar je medeinstructeur om die ene vorming nog eens aan te passen, je verloren geluksonderbroek, …
engagement heeft een kostenplaatje.
Op de site kan je terugvinden welke vergoeding je krijgt als vrijwilliger:
https://koningkevin.be/vrijwilligersinfo/vrijwilligersvergoedingen
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