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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
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JEUGDWERK

INSTRUCTEUR

en uithangbord van het speelplein!

in het

Een instructeur 

Niets geeft zoveel voldoening 

als doorgeven wat je zelf al die jaren op het 

speelplein hebt geleerd.       Je bent een échte fan

is een meester in spelen!
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Leuven 
02/04 - 07/04/2018

Gent
27/10 - 29/10/2017
02/11 - 05/11/2017

Beveren 
26/08 - 31/08/2018

zomervakantie

paasvakantie

weekendformule
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CURSUS STAGE

EVALUATIE HOERA !

INTRUCTEUR WORDEN
“Doorgeven wat je zelf leerde over spelen! 

#voldoening #VDSvzw”  
(Olivier Nuyts)

Je bent minstens 17 jaar en hebt een 
attest (hoofd)animator of kan 100 uur 
ervaring in het jeugdwerk aantonen.  
Een cursus duurt 6 dagen,  
overnachtingen inbegrepen.

 

www.speelplein.net/cursus

MEER 
INFO  Leer je mensen kennen, 

maak je plezier en nieuwe 
vrienden!

  Staat het begeleiden van 
vormingen centraal.  

  Ontwikkel je competenties 
om met groepen en 
jongeren om te gaan.

  Leer je voor een groep 
staan, een groep lezen, 
werkvormen, feedback 
geven...

  Ontdek je hoe je een 
vormingssessie opbouwt 
volgens de regels van de 
kunst.

  Geven onze ervaren 
instructeurs de nodige 
input, afgewisseld 
met voldoende 
oefenmomenten.

  Sta je stil bij je eigen 
competenties als 
toekomstig instructeur.  

Op een cursus instructeur van de VDS...
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) organiseert een cursus 
instructeur in verschillende vakantieperiodes en doorheen het 
jaar in weekendformules, verspreid over Vlaanderen.

Een cursus kost € 180: verblijf met overnachting, maaltijden, 
begeleiding, verzekering en  reflectiemoment inbegrepen.  
Jongeren die bij de mutualiteit recht hebben op ‘verhoogde 
tegemoetkoming’ betalen € 90. 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 stageplaats 
in het landelijk erkende jeugdwerk. 
bv. bij de VDS!

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

Je bent geslaagd en ontvangt een erkend 
attest ‘instructeur in het jeugdwerk’, 
uitgereikt door de Vlaamse Overheid.
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Je vindt er ook een fotoalbum dat 

concreter toont wat je mag verwachten 

van onze cursus instructeur.


