Opleidingsaanbod voor kandidaat-lesgevers
In deze flowchart ontdek je welke opleidingen aangeraden of verplicht zijn voor bepaalde
vrijwilligers en vrijwilligersfuncties.
De deelnamevoorwaarden en praktische info voor de verschillende opleidingen vind je
steeds op www.jeugdrodekruis.be, via de hyperlinks in dit document.

Groene kadertjes zijn er voor opleidingen
die we je aanraden.
Ik sta graag voor een groep en heb interesse om

Blauwe kadertjes zijn er voor opleidingen

eerstehulplessen te geven aan kinderen en jongeren, of

die je verplicht moet volgen om de

om opleidingen te geven aan andere vrijwilligers.

voorgestelde functie te mogen uitoefenen.

Rode kadertjes zijn er voor opleidingen die
Nee

je verplicht moet volgen om een bepaalde

Ja

functie uit te oefenen.

In heb interesse om

Ik heb interesse om

opleidingen te geven aan

eerstehulplessen te geven

andere vrijwilligers.

aan kinderen en jongeren.

Ja

Ja

Nee

Volg dan de instructeursopleiding! Nadien
kan je aan de slag als
kadervormingsbegeleider bij Jeugd Rode
Kruis.

Ik wil graag jeugdmonitor

Ik wil graag initiator

worden. Ik kan dan de

worden. Ik kan dan

eerstehulpcursussen voor

de eerstehulp-

kinderen en jongeren

initiaties begeleiden

begeleiden, én de

aan kinderen en

initiaties voor + 16-

jongeren tot 16 jaar.

jarigen.

Volg dan zeker Module 5:

Volg dan de

vakdidactiek jeugdmonitor of de

initiatoropleiding!

Omscholingstweedaagse tot

Nadien kan je aan de

jeugdmonitor! Nadien kan je aan

slag als initiator bij

de slag als jeugdmonitor bij Jeugd

Jeugd Rode Kruis.

Rode Kruis.
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Ik speelde reeds het inleefspel Youth on the Run.

Nee

Ja

Het inleefspel Youth on the Run is een
aanrader voor jou!
Het opleidingsweekend ‘begeleider Youth
on the Run’ is een aanrader voor jou!
Nadien kan je aan de slag als begeleider
tijdens het inleefspel.

We verwelkomen je graag op de Startdag!
De eerstvolgende editie gaat door op 3-4
september, in Limburg.
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