
We geven een aanzet tot de taken en houding die de VDS van een hoofdanimator verwacht. 
Het is wel zo dat ook je stageplek eigen verwachtingen en taken oplijst. Deze kunnen ver- 
schillen van speelplein tot speelplein. Dit komt door de grootte, de cultuur, de structuur en de  
tradities van een werking. Het is dus belangrijk dat jouw speelpleinwerking zijn eigen ver- 
wachtingen duidelijk voor jou op papier zet.

Je blijft meespelen om de feeling en het contact met de kinderen niet te verliezen. 
Nieuwe animatoren kunnen op deze manier ook veel van je opsteken.

Maar een hoofdanimator is toch vooral de motor van een ploeg animatoren. Samen met hen zorg 
je ervoor dat alle kinderen een spetterende vakantie beleven op het speelplein. Je bent niet 
langer verantwoordelijk voor een deeltje van de werking. Je zorgt ervoor, samen met een hele 
ploeg, dat het totale aanbod er staat. Jij zorgt ervoor dat de speelpleinmachine goed draait. 
Concreet komt dit neer op de volgende eigenschappen…

meedraaien als hoofdanimator!

een echte HOOFDANIMATOR is....
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WAT VERWACHT DE VDS VAN EEN HOOFDANIMATOR OP EEN SPEELPLEIN?

een hoofdanimator is in de eerste plaats een animator! 

Taken: de voorbereiding begeleiden, (stage)begeleiding en 
evaluatie van de animatoren, animeren van de animatoren, 
animatorenactiviteiten organiseren, ervoor zorgen dat iedereen 
zich goed voelt, tijdens de zomer het groepsproces in de ploeg 
stimuleren, dagelijks de werking evalueren.

Vaardigheden: een goed voorbeeld zijn voor de animatoren 
(stijl, houding… ), een band opbouwen met alle animatoren, 
een juiste afstand bewaren, zelf creatief denken en de  
creativiteit van animatoren stimuleren, animatoren kunnen 
motiveren en enthousiasmeren, sfeer maken, een vergadering 
leiden, iets ‘gedaan krijgen’ van animatoren.

Taken: taakverdelingen maken en opvolgen, inschrijvingen 
coördineren, afspraken maken met externen (bus, brouwer, 
traiteur ...), uitstappen regelen, administratie (aanwezig-
heden, kasverslag ...), naar de winkel gaan, verantwoordelijk 
voor sleutels, materiaal, orde…

Vaardigheden: betrouwbaar, stipt en correct zijn, een kijk  
hebben op het geheel van de werking, initiatief nemen, van 
aanpakken weten, een concreet plan kunnen realiseren,  
afspraken maken en opvolgen, goed kunnen communiceren met 
het bestuur en de ploeg.
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Taken: grote activiteiten of themanamiddagen organiseren, zelf 
activiteiten begeleiden en meespelen, erop toezien dat er een 
tof en gevarieerd aanbod is, de (podium)animatie trekken.

Vaardigheden: een kijk hebben op spelen en op een sterk
speelaanbod/programma, nieuwe speelideeën introduceren op 
het speelplein, enthousiast voor een groep staan.

Taken: contact met de ouders verzorgen (briefjes maken… ), ont- 
vangen en rondleiden van bezoekers, meewerken aan de promo,  
de PR van het speelplein, contact met de gemeente.

Vaardigheden: zicht hebben op de inbedding van het speelplein 
(jeugddienst, jeugdraad, meerjarenplan van de gemeente, werking 
van de gemeente… ), zicht hebben op de VDS en andere onder- 

 
van het speelplein, vriendelijk en correct kunnen communiceren.

Taken: aandacht voor alle kinderen, bijzondere aandacht/bege-
leiding bieden aan kinderen die daar nood aan hebben, EHBO en 
verzorging op zich nemen, (extra) moeilijke situaties mee  
oplossen.

Vaardigheden: een brede kijk op kinderen en hun diverse ontwik-
keling, met alle kinderen overweg kunnen (kleuters, tieners,… ), 
basistechnieken EHBO kennen, kunnen omgaan met extra  
moeilijke situaties.

Taken: participeren aan zoveel mogelijk activiteiten van het speel-
plein, meewerken en meedenken aan de verdere uitbouw van het 
speelplein, opbouwende suggesties doen vanuit je ervaring, je inzet-
ten voor het speelplein, taken en verantwoordelijkheden opnemen.

Vaardigheden: betrokken zijn, trouw blijven aan het speelplein,  
opbouwende suggesties voor verbetering kunnen geven, kritisch  
kijken, geïnteresseerd zijn in het bredere geheel van de werking, een 
beetje verliefd zijn op het speelplein, alleen het beste willen voor de  
werking, speelpleinwerk hoog in het vaandel dragen.


