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Inleiding 

Heel wat werkingen ondervinden moeite om animatoren te overhalen een cursus animator in het 
jeugdwerk te volgen. In deze infofiche bespreken we een aantal acties die je kan ondernemen om 
animatoren te stimuleren op cursus te gaan. We haalden deze acties uit een mix van de 
speelpleinpraktijk en theorie. 
 
Niet alles zal dus overal maar te kopiëren vallen. Experimenteer en werk aan een cultuur! 

In deze infofiche 

 Weten waarom het moeilijk is 

 Drempels wegnemen 

 Werken aan goesting 

 Verplicht op cursus? 

Weten waarom het moeilijk is 

Voor je allerhande gekke acties gaat bedenken om animatoren te stimuleren 
moet je eerst te weten komen waarom ze nog geen cursus volgden. Misschien 
hebben ze er geen geld voor, is de cursus te ver, komen de periodes niet goed 
uit, is er sprake van koudwatervrees, … 
 
We spreken van ‘drempels’ om niet deel te nemen aan een animatorcursus. We 
overlopen er hieronder een aantal die mogelijk spelen in de keuze om al dan 
niet deel te nemen: 
 
Financieel: De animator kan de deelnameprijs voor de cursus niet betalen of 
voorschieten (cfr. Terugbetalingssystemen) 
 
Informatief: De animator heeft niet genoeg informatie om deel te kunnen 
nemen aan de cursus. 

 Inschrijfprocedure 

 Waar en wanneer? 

 Flyer niet verstaanbaar genoeg 
 
Praktisch: De animator geraakt fysiek niet op de cursus, er is een slaapzak of een slaapmatje nodig 
om mee te doen, de inschrijvingen zijn al snel volzet, … 
 
Sociaal: De animator is bang om alleen op cursus te gaan, er is niemand die hij of zij kent die gaat 
deelnemen 
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Drempels wegnemen 

Kort door de bocht genomen kan je acties die je onderneemt onderverdelen in twee categorieën: 
Dingen die je doet voor iedereen en individuele acties.  
 
De redenen om niet deel te nemen verschillen van animator tot animator. Eén aanpak voor 
iedereen zal dus niet voor iedereen helpen. Daarom moet je naast de ‘gewone’ dingen die je doet 
ook geval per geval proberen achterhalen wat de reden is dat een animator niet op de cursus 
geraakt. Kijk of je daar als speelplein een antwoord op kan vinden. 
 
Wees je er van bewust dat animatoren die om een of andere reden niet op een cursus geraken 
doorgaans niet aan je deur gaan komen kloppen voor hulp. Een vertrouwensband opbouwen en 
proactief tewerk gaan zijn de sleutelwoorden. 
 
In een aanpak voor iedereen is het in de eerste plaats belangrijk om te werken aan goesting. 
Daarnaast is het een goed idee om in de algemene aanpak zoveel mogelijk potentiële drempels weg 
te werken. 
 
Tips om drempels weg te werken 
 

 Financiële drempels (zie ook infofiche terugbetalingssystemen) 
o Zorg dat de terugbetaling zo vlot mogelijk gebeurt 
o Dek de kosten die niet terugbetaald worden door de gemeente 
o Voorzie een mogelijkheid om met het speelplein de deelnameprijs voor te schieten 
o De VDS heeft ook een eigen solidariteitsfonds waardoor animatoren die het moeilijk 

hebben om de cursus te betalen voor de helft op cursus kunnen (zie verder) 
 

 Informatieve drempels 
o Voorzie voor de animatoren extra uitleg over mogelijke locaties om cursus te volgen 
o Geef niet enkel een flyer af 
o Help animatoren met de inschrijfprocedure 
o Waarschuw de animatoren dat ze op tijd moeten inschrijven 
o Voorzie een laptop op een animatorenactiviteit om in te schrijven 

 
 Praktische drempels 

o Breng de animatoren naar de cursus met een busje of spreek op het speelplein af 
om van daaruit te vertrekken 

o Volg de animatoren proactief op: Heb je alles dat nodig is om deel te nemen? 
o Laat de animatoren verkleedkleren lenen van het speelplein 

 
 Sociale drempels 

o Zorg dat animatoren samen inschrijven en samen naar de cursus gaan 
o Boek veel vormingen ter plaatse, zo kennen ze de instructoren al een beetje  
o Stel de animatoren gerust: er zullen veel deelnemers zijn die niemand kennen 
o Spreek ook de ouders van animatoren aan. Soms zijn zij het die overtuigd moeten 

worden 
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VDS-Solidariteitsfonds 

Sinds 2015 heeft VDS een eigen solidariteitsfonds. Cursisten die recht hebben op verhoogde 
tegemoetkoming kunnen daardoor voor de helft van de prijs op cursus. 
 
Je kan via de mutualiteit een attest ‘verhoogde tegemoetkoming’ aanvragen. Bezorg dat aan de VDS 
en dan doen wij de rest. Als aan animatoren van jouw speelplein het moeilijk heeft om de cursus te 
betalen, maar geen aanspraak kan maken op de verhoogde tegemoetkoming kan je als 
speelpleinverantwoordelijke contact opnemen met VDS en dan bekijken we samen hoe de VDS ook 
deze jongeren tegemoet kan komen. 
 
Je kan alle informatie over het solidariteitsfond vinden op onze website: 
https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/fonds  

Met goesting op cursus 

Vaak zijn de dingen die in de weg staan om een cursus te volgen niet het enige dat in de weg staat. 
GOESTING is het sleutelwoord. Hoe geef je als speelpleinverantwoordelijke zin aan de animatoren 
om op cursus te gaan? 
 

Redenen voor animatoren om op cursus te gaan  

Breid je arsenaal argumenten uit met: 
 

 Om nieuwe vrienden te maken, 

 Het is er super wijs 

 Je kan er vaardigheden leren die je kan toepassen op speelplein 

 Je kan er heel wat waarden en visie oppikken die je kan toepassen op het speelplein 

 Je leert er kwaliteit bieden aan het doelpubliek 

 Je leert er de lat een beetje hoger te leggen 

 Om eens te zien hoe het anders kan, om nieuwe ideeën op te doen van andere speelpleinen 

 Je krijgt na je stage een attest wat mooi staat op je CV en waar je op je speelplein ook 
meer mee kan verdienen 

 

Acties om te werken aan goesting in de ploeg  

 Toon wat er gebeurt op een cursus 
o Foto’s 
o Filmpjes (Op de website van VDS kan je al een aantal filmpjes vinden) 

 https://vimeo.com/134287418  
o Cursusschema overlopen 

 Alle cursusschema’s vind je op onze website: 

 https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/animator µ 

 https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/hoofdanimator  
 Laat de animatoren die al eens cursus volgden aan het woord 
 Laat een lokale ondersteuner van de VDS afkomen om de cursus voor te stellen als Advies 

Ter Plaatse 
 Beloon animatoren die cursus volgden met een incentive 

o Extra vrijwilligersvergoeding 
o Een nieuwe speelpleintrui 
o Een hogere graad van verantwoordelijkheid 
o Een zakje snoepjes 
o Schouderklopjes 
o Een beker met speelpleinsticker 

https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/fonds
https://vimeo.com/134287418
https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/animator
https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/hoofdanimator
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o Een hoge hoed 
o Een gepersonaliseerde drinkbus 
o Meer kaas bij de spaghetti 

 Maak het voor de animatoren duidelijk wie al een cursus volgde (zonder een eliteclubje te 
worden natuurlijk) 

 Zorg voor wat momentum: allemaal samen inschrijven op een animatoravond 
 Organiseer een afstudeerfeestje voor iedereen die op zijn stage slaagde 
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Verplicht op cursus? 

Is het een goed idee om animatoren te verplichten eerst een cursus te volgen voor ze op het 
speelplein komen? 
 

Ja! 
 

 Zo weten we dat iedereen vorming 
gekregen heeft 

 Het is eerlijk als iedereen vorming gaat 
volgen 

 Dat is goed voor de kwaliteit 

 Het toont dat animatoren gemotiveerd 
zijn 

 

Neen! 
 

 Een cursus volgen biedt geen garantie 
dat een animator alle competenties 
van een animator heeft 

 Oudere jongeren voelen zich niet meer 
goed op een cursus waar enkel 16-
jarigen aan deelnemen 

 We zouden de animatoren die echt niet 
op een cursus geraken uitsluiten 

 Het wordt moeilijker om animator te 
worden 

 Er zijn ook animatoren die ‘goed’ zijn 
zonder ooit een cursus gevolgd te 
hebben 

 

 
 
De mening van de VDS 
 
Wees redelijk: het is niet voor iedereen even makkelijk om cursus te volgen. Star vasthouden aan 
die regel maakt dat vooraf al een aantal jongeren uitgesloten worden van het speelplein. 
 
Probeer eerder te stimuleren dan te verplichten. Animatoren die uit eigen beweging naar een 
cursus komen zullen er meer van opsteken dan jongeren die er enkel naartoe gaan om op het 
speelplein te kunnen staan. 
 
Zin krijgen om zich blijvend te vormen is een competentie die later ook van pas zal komen. Je weet 
het misschien niet, maar door goesting te geven biedt je de jongeren kansen aan voor de rest van 
hun leven! 
 
Als je dan toch moet verplichten laat je best eerst de kans aan jongeren om al eens te komen 
proeven van het speelplein. Zo kunnen ze voor zichzelf uitmaken of animator zijn iets voor hen is. 
Je kan hen dan ook ondersteuning bieden in het deelnemen aan de cursus. 

Meer info? 

Meer informatie over bovenstaande of ervaringen van andere speelpleinwerkingen kun je steeds bij 

ons opvragen. Geef een seintje op onderstaand telefoon- of e-mailadres of via je favoriete VDS-

regiosecretariaat. Ook je ervaringen, positief of negatief, horen we graag. Het geeft ons de kans om 

er iets mee te doen naar andere speelpleinen toe!  

 

Pak jij het nog anders aan op jouw speelplein? We horen het graag! Stuur een mailtje naar 

voorbeeld@speelplein.net. Dan zorgen wij er voor dat ook andere speelpleinen kunnen leren van 

jullie geniale ideeën.  

mailto:voorbeeld@speelplein.net

