Groepsbegeleiders
De groepsbegeleiders zijn aanwezig om de cursisten te begeleiden en staan ten
dienste van de cursisten. Hieronder worden de verwachtingen van groepsbegeleiders
geformuleerd.

Doelstellingen en verwachtingen van groepsbegeleiders
-

Een positieve groepssfeer creëren
Een groepje cursisten begeleiden
Waken over het welbevinden, motivatie en betrokkenheid van cursisten
Pestgedrag in de kiem smoren
Het trajectboekje per cursist van het groepje invullen doorheen de cursus
Groepsbegeleiders zijn een volledige week aanwezig op de vormingsweek.

Concrete verwachtingen
Voor de cursus
 Aanwezigheid themadag BAVO in Gent
 De groepsbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van een thema,
inkleding, cursusdans. Uiteraard mogen sessiegevers hier ook aan meewerken,
maar het is een verantwoordelijkheid die bij de groepsbegeleiders ligt.
 Per onderdeel van de voorbereiding (thema en inkleding, cursusdans) wordt
een aanspreekpunt aangesteld. Deze persoon volgt alle voorbereidingen op in
samenwerking met andere groepsbegeleiders. Deze persoon stuurt tegen de
afgesproken deadline een voorstel door en dit wordt vervolgens aan de
stuurgroep voorgelegd en indien nodig bijgestuurd.
 De groepsbegeleiders spreken onderling af of ze op voorhand eens samen
komen om te knutselen, toneel in te oefenen, … Dit is geen verplichting.
Groepsbegeleiders spreken onderling af hoe ze dit aanpakken.
 Groepsbegeleiders krijgen op voorhand via de infobundel info over alle
voorbereidingen van de basisvorming (planning, bezoekdagen, afspraken, …).
Ze kunnen op voorhand of na de basisvorming feedback doorgeven aan de
medewerkers. Tijdens de basisvorming zelf wordt de voorbereiding niet meer
herbekeken
(planning,
regeling
bezoekdagen,
eetmomenten,
feedbackmomenten
met
groepjes,
…).
Uitzonderlijk
kan
de
cursusverantwoordelijke beslissen om iets aan te passen aan de
voorbereiding/planning.
 Onthaal voorbereiden






Koffie/thee/water/… wordt aangeboden
Praatje slaan met cursisten
Rondleiding van het gebouw
Invullen slaapplaatsen cursisten

 Sessie welkom voorbereiden
o Kennismakingsspelletjes
 Cursusdans in elkaar steken en aanleren

Bij aanvang van de cursus
 Onthaal
 Kennismakingsmoment
wordt
voorbereid
groepsbegeleiders
 Cursusdans aanleren aan alle cursisten

en

gegeven

door

de

Tijdens de week
Sfeer bevorderend werken
Iedereen betrekken in de cursus
Iedereen leren kennen
Feeling met eigen groepje: hoe zit de sfeer? Welke dynamieken spelen er in de
groep? Wie neemt welke rol op zich?
 Collegialiteit naar medegroepsbegeleiders/ geen concurrentie
 Taakverdeling die opgemaakt werd door cursusverantwoordelijke volgen





Doorheen de dag
 Bij aanvang van de dag: samen zitten met eigen groepje omtrent “vraag van
de dag”
 Dagschema bijhouden dat werd bezorgd + aan cursisten bezorgen
 Doorheen de dag deelnemen aan de sessies (inbreng is afhankelijk van de
vraag van de sessiegever)
 Bij de avondontspanning erop letten dat de cursisten zich niet te veel
afzonderen. Bevorderen van het groepsgevoel.
 Tijdens de avondontspanning zijn de groepsbegeleiders aanwezig in de zaal om
mee te zorgen voor sfeer en te zorgen dat alle cursisten betrokken worden. Bv.
wanneer een cursist in een hoekje alleen staat, hem/haar vragen mee te
dansen of eens een babbeltje slaan. Bv. Groepsbegeleiders gaan niet
gezamenlijk buiten gaan staan.
 Indien groepsbegeleiders zeer vermoeid zijn, kunnen ze altijd vragen aan de
cursusverantwoordelijke of ze een keer vroeger mogen gaan slapen of eens
uitslapen.
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 De groepsbegeleiders proberen tijdens eetmomenten zich te verspreiden onder
de groep cursisten en proberen zo de groepssfeer te bevorderen.
 Groepsbegeleiders krijgen via de sessiegevers op het avondplenum info over
welke rol ze moeten aannemen tijdens de sessies de dag nadien. Sessiegevers
leggen uit of aanwezigheid verplicht is of niet, of hoeveel groepsbegeleiders ze
nodig hebben, welke rol ze aannemen (bv. actief deelnemen net zoals de
cursisten). Indien dit niet duidelijk is, is het de verantwoordelijkheid van de
groepsbegeleider om aan de sessiegever meer verduidelijking te vragen.
 Indien een groepsbegeleider opmerkt dat één of meerdere cursisten zich niet
aan
de
afspraken
houden,
wordt
dit
gesignaleerd
aan
de
cursusverantwoordelijke.

Na de cursus
 Groepsbegeleiders organiseren en leiden het terugkommoment gedurende het
spaghettifestijn.
 Groepsbegeleiders geven na de cursus feedback over de cursus door aan de
cursusverantwoordelijke.

 Uitzonderingen hierop zijn uiteraard steeds mogelijk
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