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Inschrijven en meer info?
bit.ly/stadgent_animatorcursus_2017

Voor alle cursusvragen:
tel 09 233 93 20 

cursusgent@speelplein.net

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw
Lange Ridderstraat 22

2800 Mechelen

word

JEUGDWERK

ANIMATOR
in het

Als animator maak je, 

samen met je speelpleinvrienden werk

van een plezant en gevarieerd speelaanbod

waarin kinderen zich goed voelen

en écht vakantie beleven!
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CURSUS STAGE

EVALUATIE HOERA !

Je inschrijving is pas definitief wanneer we ten 
laatste 14 dagen voor de start van de cursus jouw 
deelnamegeld ontvangen hebben. Stort € 80 op 
rekeningnummer BE41 7360 1393 3510 van VDS 
vzw met vermelding van je volledige naam en 
de cursusperiode waarvoor je inschrijft. Als je 
inschrijving in orde is ontvang je ongeveer 10 dagen 
voor de start van de cursus de nodige praktische 
richtlijnen in verband met de cursus:juiste locatie, 
wat je moet meebrengen...

Een cursus kost € 80, verblijf, maaltijden, begeleiding, 
verzekering, eventuele overnachting en evaluatiemoment 
inbegrepen. Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van 
deelname waarmee je bij de stedelijke jeugddienst van Gent 
het volledige bedrag van je inschrijving  kan recupereren als 
je bent aangesloten bij een Gents jeugdwerkinitiatief. Als de 
betaling voor jou een probleem vormt, overleg dan zeker met 
je speelpleinwerking.

Inschrijven kan op 2 manieren:
1  Stuur een e-mail met jouw gegevens (naam, adres, telefoon-

nummer, geboortedatum, e-mail en rijksregisternummer) en 
de cursus waarvoor je wenst in te schrijven naar  
cursusgent@speelplein.net

2  Telefonisch op het nummer 09 233 93 20.

Goesting?

Opgelet! 

ANIMATOR WORDEN
“1 van de leukste weken ooit! #speelplein #newfriends #fun”  (Lore Gyzels)

Je bent minstens 15 jaar, woont in Gent 
en wilt animator worden op een Gents 
speelplein. Een cursus duurt 6 of 7 dagen, 
en is met OF zonder overnachtingen.

  Leer je mensen kennen, 
maak je plezier en nieuwe 
vrienden!

  Doe je massa’s speelbagage 
op en leer je activiteiten en 
speelimpulsen voorbereiden. 

  Ontdek je spelenderwijs 
wat speelpleinwerk is en 
hoe je kinderen en tieners 
op sleeptouw neemt. 

  Werk je aan een speelse, 
maar verantwoordelijke  
houding met aandacht voor 
élk kind. 

  Word je begeleid door 
een team van straffe 
instructeurs die zelf 
met beide voeten in het 
speelpleinwerk staan. 

Op een cursus animator van de VDS...

DAT DOE JE ZO 

Je loopt 50 uur stage op een erkende sta-
geplaats: een speelpleinwerking of elders 
in de jeugdwerksector.

Op dit evaluatiemoment (4u) blikken we 
terug op je stage, samen met  
andere cursisten.

Je bent geslaagd en ontvangt een erkend 
attest ‘animator in het jeugdwerk’, uitge-
reikt door de Vlaamse Overheid.
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OF www.speelplein.net/cursus

MEER 
INFO

Je vindt er ook een fotoalbum en 

filmpje dat concreter toont wat je mag 

verwachten van onze cursus animator.

Cursus met 
overnachting:
krokusvakantie:

van 27/02 tot  
en met 4/03  
de cursus start op 27/02 om 9 

uur en eindigt op 4/03 om 12u

Cursus zonder 
overnachting:
paasvakantie:

Van 03/04 tot  
en met 08/04

zomervakantie:

Van 03/07 tot en  
met 08/07 
Deze cursussen starten elke dag 

om 9 uur en eindigen om 19 uur


