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Inschrijven en meer info?
www.speelplein.net/cursus

Voor alle cursusvragen:
tel 015 28 73 90

cursus@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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Mol 
01/04 - 06/04/2018
08/04 - 13/04/2018

Loenhout 
01/07 - 06/07/2018

Geel
08/04 - 13/04/2018

Meeuwen-Gruitrode
12/02 - 17/02/2018

Kemmel 
12/02 - 17/02/2018
02/04 - 07/04/2018

Geraardsbergen
30/10 - 04/11/2017
12/02 - 17/02/2018
09/04 - 14/04/2018

Blankenberge
02/07 - 07/07/2018

Neerpelt
09/04 - 14/04/2018

Wemmel
01/07 - 06/07/2018

Beveren 
02/04 - 07/04/2018
01/07 - 06/07/2018

Beersel (BXL)
11/02 - 16/02/2018
02/07 - 07/07/2018

Dworp
11/02 - 16/02/2018
01/04 - 06/04/2018
08/04 - 13/04/2018

Affligem
04/07 - 09/07/2018

Hasselt
02/04 - 07/04/2018

St. Truiden
30/10 - 04/11/2017
08/04 - 13/04/2018     (VBR)

Kortrijk
30/10 - 04/11/2017

Balen
11/02 - 16/02/2018

Zutendaal
02/07 - 07/07/2018

paasvakantie

zomervakantie

herfstvakantie

krokusvakantie

ANT

WVL

OVL

VBR

LIM
BXL

CURSUS STAGE

EVALUATIE HOERA !

ANIMATOR WORDEN
“1 van de leukste weken ooit! 
#speelplein #newfriends #fun”  

(Lore Gyzels)

Je bent minstens 15 jaar en volgt een 
cursus animator. Een cursus duurt 6 dagen, 
overnachtingen inbegrepen.

 

www.speelplein.net/cursus

MEER 
INFO  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...
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) organiseert een cursus 
animator in elke vakantieperiode, verspreid over Vlaanderen.

Een cursus kost € 190: verblijf met overnachting, maaltijden, 
begeleiding, verzekering en  reflectiemoment inbegrepen.  
Jongeren die bij de mutualiteit recht hebben op ‘verhoogde 
tegemoetkoming’ betalen € 95. Vormt het bedrag of de betaling 
toch een probleem, dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Op www.speelplein.net/cursus vind je een link naar  
‘terugbetaling cursussen’. Je kan zien welk bedrag jouw stad 
of gemeente van het inschrijvingsgeld terugbetaalt. 

Goesting?

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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Je vindt er ook een fotoalbum en 

filmpje dat concreter toont wat je mag 

verwachten van onze cursus animator.


