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TRAJECTBOEKJE co-ANIMATOR

boekje van:
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In het trajectboekje wordt steeds over ‘hij’, ‘hem’ of
‘zijn’ gesproken om de leesbaarheid te verhogen.
Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes.

Departement Cultuur, jeugd, Sport en Media
Afdeling Jeugd
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
www.mijnkadervorming.be
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Doel van het trajectboekje
Voor je ligt een trajectboekje co-animator
Dit trajectboekje is een werkinstrument.
Als co-animator kan je hierin zaken opschrijven en over dingen nadenken.
Gebruik dit boekje:

o p cursus samen met
een instructeur

e n tijdens je stage
samen met je stagebegeleider

Dit boekje heeft 3 functies:
1 Het toont waar je goed in bent
2 	Het helpt jouw speelplein om samen met jou een takenpakket op maat
samen te stellen
3 Je kan de verschillende stappen in jouw traject goed volgen

Heb

je als toekomstige co-animator of als begeleider van een toekomstige co-animator vragen?
Dan kan je terecht bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Je kan meer lezen op
www.speelplein.net/co-animator, een mail sturen naar vdsinfo@speelplein.net of telefoneren naar het
nummer 015 28 73 90.
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deel 1: Algemene gegevens
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wie ben je?
voornaam + familienaam
adres: straat + huisnummer / postcode + gemeente

e-mailadres

telefoonnummer

Vereniging en cursus
vereniging die jou begeleidt

nummer van gevolgde cursus

van

data
adres: straat + huisnummer / postcode + gemeente
naam begeleider ter plekke
e-mailadres
functie in de vereniging
telefoonnummer

tot
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Als stageplaats komen alleen stageplaatsen die op
de website mijnkadervorming.be opgenomen zijn,
in aanmerking. IBO’s, sportinitiaitieven en dergelijke

stageplaatsen
van

vereniging waarbij je stage volgde

kunnen niet als stageplaats binnen dit traject
beschouwd worden.

tot

data

aantal uren
adres: straat + huisnummer / postcode + gemeente
van

tot

data
naam begeleider ter plekke
aantal uren
functie in de vereniging
van

e-mailadres

tot

data

telefoonnummer

aantal uren

Meer dan twee stageplaatsen?
Kopieer dan deze pagina

van

vereniging waarbij je stage volgde

tot

data

aantal uren
adres: straat + huisnummer / postcode + gemeente
van

tot

data
naam begeleider ter plekke
aantal uren
functie in de vereniging
van

e-mailadres

telefoonnummer

tot

data

aantal uren

deel 2: het traject
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Hallo!

15

Beste toekomstig co-animator,
je wilt graag het getuigschrift
van co-animator behalen?
Super!

Om je getuigschrift te behalen, moet je bij aanvang
van het traject minstens 15 jaar oud zijn en
de volgende 3 stappen doorlopen.

cursus

stage

terugkommoment

Je kan samen met andere co-animatoren en
animatoren mee op cursus. Je zal zes dagen al
spelend bijleren.

Je spreekt samen met het speelplein een engagement op maat af. Welke taken zal je opnemen? Wanneer word je op het speelplein
verwacht? Aan welke afspraken moet je je houden? Bij wie kan je terecht met vragen? Alle
afspraken worden in dit boekje gezet. Je voert
tijdens je stage de gemaakte afspraken uit. Je
wordt nu echt co-animator op het speelplein!

Na de zomer ben je welkom op een terugkommoment voor alle co-animatoren. Daar
ontvang je na een geslaagde stage ook je
getuigschrift van co-animator op het speelplein waar je stage liep.

begeleider - Aanspreekpunt
We voorzien extra begeleiding voor jouw talenten en ondersteuningsnoden.

begeleider - Aanspreekpunt
Een ervaren animator zal je stage begeleiden.
Af en toe zit je samen en vertel je hoe het gaat.
Je stagebegeleider zal je feedback geven

getuigschrift
Jouw getuigschrift van co-animator benoemt jouw grootste talenten op het speelplein. Het bewijst dat je dit hele traject
goed doorlopen hebt.
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Talent wat is dat juist?
Ieder van ons heeft talenten. Talent heeft veel te
maken met wat je graag en ook goed doet. Vaak
zien anderen waar je goed in bent en geven ze je
er eventueel complimenten over.

Als je iets graag doet dan:

• babbel je daarover
• denk je daar veel aan
• voel jij je goed als je het doet
• verlies je de tijd uit het oog
• geeft het je energie
• krijg je complimentjes van anderen

ag doet
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goed,
en je kan het ook
talent
wijst dat op een

Hoe herken je een talent?
• Ik haal uit … heel wat energie.
• Ik verlies tijdens … de tijd
uit het oog.
• … gaat als vanzelf voor mij.

• Anderen zeggen dat ik goed kan …
Maar zelf vind ik dat heel gewoon!
• Ook al heb ik stress, heb ik slecht
geslapen of voel ik me niet zo kiplekker, … kan ik nog even goed.

• Ik kijk altijd erg uit om te …
• Terwijl ik bezig ben met …
geniet ik er enorm van en vind
ik het niet lastig.
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extra schrijfruimte
In te

vullen door de toekomstige animator en de begeleider
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intake
Welke ervaring heb je op het speelplein?

Waar ben je goed in op het speelplein?

Wat doe je nog niet waarvoor je wel eens een kans wil krijgen tijdens de stage?

Ervaar je bepaalde problemen waardoor je denkt dat de opleiding of stage moeilijk kan verlopen?

Dit wil ik de cursusbegeleiders nog vertellen:
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Kennismakingsmoment
Denk op voorhand al even na: op welke vragen wil je zeker een antwoord?
mijn vragen

antwoorden

Dit zijn mijn instructeurs:

foto
urs
r
t
ins ucte

13

Cursus
Cursus
Waar:
Wanneer:

De volgende pagina's mag je
tijdens de cursus invullen.
Je zal elke dag een momentje krijgen om
hier de tijd voor te nemen.

Je kan hier deze dingen in noteren:

• Wat was het leukste van de
dag, mijn topmoment?

• Waarover heb ik bijgeleerd?

• Wat moet ik zeker onthouden
voor op het speelplein?

Met deze mensen lig ik op de kamer:
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dag 1: mijn herinneringen
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dag 1
Vandaag op het programma:
• Onthaal
• Kennismaking

• Vollenbak spelen
• Wat is ‘speelplein’ eigenlijk?

Wat was vandaag mijn topmoment?

Heb ik vandaag al veel nieuwe mensen leren kennen?

Heb ik vandaag veel nieuwe spelletjes leren kennen?

Welke spelletjes wil ik tijdens mijn stage zeker ook op het speelplein spelen?
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dag 2
Vandaag op het programma: • Hoe maak je een spel?
• Leefwereld van kinderen:
van kleuters tot tieners

• I nkleding: steek een spel in een
nieuw jasje
• Keuze

Wat was vandaag mijn topmoment?

Heb ik veel bijgeleerd over kinderen?

Kan ik zelf een spel in elkaar steken?

Hoe oud zijn de kinderen met wie ik het liefste wil spelen?

Deze tips om een spel te bedenken wil ik graag onthouden:

Kan ik een spel inkleden in een thema?

Dit zijn mijn favoriete thema 's:

Deze tips om een spel te bedenken wil ik graag onthouden:
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dag 2: mijn herinneringen
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dag 3: mijn herinneringen
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dag 3
Vandaag op het programma:
• Speelimpulsen
• Activiteiten die geen spel zijn

• Wat voor animator ben jij?
• Toneel spelen

Wat was vandaag mijn topmoment?

Voor deze sessie heb ik gisterenavond gekozen:

Ik voel me klaar om kinderen speelimpulsen te geven

Heb ik veel bijgeleerd?

Dit waren mijn favoriete impulsen:
Wat wil ik hier van ook op het speelplein proberen?

Ik hou van ''plaY'' spelletjes zonder regels en zonder doel

Wat voor animator ben ik?
Ik voel me meer een :

De leukste play-ideeen van vandaag:

20

dag 4
Vandaag op het programma: • Veiligheid
• Diversiteit:
elk kind is anders

• Omgaan met
moeilijk gedrag
• Keuze

Wat was vandaag mijn topmoment?

Gisterenavond heb ik animatie gespeeld.
Speel ik graag toneel ?

Ik kan er voor zorgen dat de kinderen
op het speelplein altijd veilig zijn :

Ik heb wat bijgeleerd in de sessie "diversiteit" :

Welke tip wil ik zeker onthouden?

Welke tip wil ik zeker onthouden?

Ik kan goed omgaan met kinderen die
moeilijk gedrag vertonen :

Voor deze sessie heb ik vandaag gekozen :
Welke tip wil ik zeker onthouden?
Heb ik veel bijgeleerd?
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dag 4: mijn herinneringen
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dag 5: mijn herinneringen
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dag 5
Vandaag op het programma:
• Generale speelpleinrepetitie!

Wat was vandaag mijn topmoment?

Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Omcirkel:
SPELLETJES BEDACHT – EEN VERHAAL BEDACHT – MATERIAAL KLAAR GELEGD
TONEEL GESPEELD – EEN SPEL UITGELEGD – MIJ VERKLEED
MEEGESPEELD MET ANDEREN - MET KINDEREN GESPEELD – ANDEREN GEHOLPEN
OPGERUIMD – GEDANST - MIJ GEAMUSEERD

Dit waren de leukste spelletjes van vandaag :

Ik vond het leuk om samen te werken met
andere animatoren:
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dag 6
Vandaag op het programma:
• Opkuis

• Evaluatie

• Afscheid

Wat was vandaag mijn topmoment?

Ik vind opruimen plezant.

Ik voel me klaar om aan mijn stage als
co-animator te beginnen.

Als iemand mij vraagt "hoe was het op cursus", zal ik over deze dingen vertellen:
Het grappigste moment:

Toen voelde ik me trots:

De leukste mensen:

Het lekkerste eten:

Dit heb ik bijgeleerd:

Het leukste dansje:
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dag 6: mijn herinneringen
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Mijn talent
Op de vierde dag van de cursus
staat een sessie rond talenten gepland. Neem er dan dit deel van je
trajectboekje bij!

In deze talentsessie overlopen we al onze talenten
en kijken we naar waar we goed in zijn.

Kleef hier de tekening die je van jezelf maakte.
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Mijn talent

Dit zijn mijn talenten:

Zo kan ik dit talent op het speelplein inzetten:
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stage
Vul dit
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Gegevens speelplein
Naam speelplein

Naam begeleider + funtie op het speelplein

telefoonnummer + email adres

adres: straat + huisnummer / postcode + gemeente

Wanneer loopt jouw stage?
van: 		

tot:

Datum

Dagen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
van: 		

tot:

Uren

Zijn

wat gebeurt er

er nog speciale dagen waarop je aanwezig zal zijn?

(opbouw, startdag, eindopkuis…)
van: 		

tot:

Datum

wat gebeurt er
van: 		

tot:

Datum

wat gebeurt er
van: 		

Datum

tot:
wat gebeurt er
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deel 3: de competenties
Mijn taken op het speelplein

Vul dit samen in met je stagebegeleider op het speelplein voor de start van je stage:.

Wie kan me helpen op het speelplein als ik het ergens moeilijk mee heb?
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Feedbackgesprek 1
Dit vond ik al heel leuk om te doen :

Hier is het speelplein tevreden over, hier krijg ik complimenten voor :

Dit vind ik nog moeilijk :

Hier ga ik de komende dagen extra op letten :

Dit wil ik graag eens proberen:
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Feedbackgesprek 2
Dit vond ik al heel leuk om te doen :

Hier is het speelplein tevreden over, hier krijg ik complimenten voor :

Dit vind ik nog moeilijk :

Hier ga ik de komende dagen extra op letten :

Dit wil ik graag eens proberen:
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Feedbackgesprek 3
Dit vond ik al heel leuk om te doen :

Hier is het speelplein tevreden over, hier krijg ik complimenten voor :

Dit vind ik nog moeilijk :

Hier ga ik de komende dagen extra op letten :

Dit wil ik graag eens proberen:
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Beoordeling na de stage
De stagebegeleider vult dit in op het einde van de stage.

Hier is de stagiair co-animator echt goed in :

Dit blijven werkpuntjes voor in de toekomst :

Omcirkel als waar :

Naam + handtekening stagebegeleider

Wij zien de stagiair graag terug als
co-animator op ons speelplein
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Terugkommoment
Vul dit
et de
s amen m
r v an je
b e geleide ment
o
m
terugkom

Gegevens speelplein
waar

wanneer
Meebrengen: een voorwerp of foto van op het speelplein dat je belangrijk vindt.

een tekening van Mijn gevoel:

hier ben ik in gegroeid:
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EEN VRAAG OVER JOUW TRAJECT?

Neem dan contact op met
jouw regionale steunpunt
ANTWERPEN, VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL
Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen
Tel. 015 28 73 90
vds.antwerpen@speelplein.net
vds.vlaamsbrabant@speelplein.net
vds.brussel@speelplein.net

LIMBURG
Vaartstraat 14/A, 3500 Hasselt
Tel. 015 28 73 90
vds.limburg@speelplein.net

OOST-VLAANDEREN & WEST-VLAANDEREN
Tarbotstraat 61/F, 9000 Gent
Tel. 015 28 73 90
vds.westvlaanderen@speelplein.net
vds.oostvlaanderen@speelplein.net
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