
cu
rs

us
? 

in
cl

us
ie

f?
Cursus 

Animator

Cursus 
Specialisatie

“Oranje is als een 
wifi-netwerk. 
Iets dat je altijd 
zoekt & eens je 
het vindt, blijf je 
verbonden. “
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Is spelen met kinderen echt je ding maar lijkt 
het takenpakket animator jou niet haalbaar? 
Dan kun je bij ons terecht als co-animator. Op 
cursus doe je net zoals de anderen mee met 
een groot deel van de sessies en activiteiten. 
Je krijgt de nodige ondersteuning. Op basis 
van je interesses en talenten kan het 
cursusschema aangepast worden. 

Kinderen en jongeren de tijd van hun leven 
bezorgen, daar ben je als animator sterk in. 

Knettergekke spelen in elkaar steken, oog hebben 
voor elk kind in de groep, samenwerken met 

anderen,… Over deze en vele andere thema’s kom 
je meer te weten. Doorheen de cursus bekijken we 

wat je graag doet, welke talenten je hebt en 
hoe je deze kan inzetten als animator. 

go next level
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generaties, dat geeft voldoening. Heb je 
zelf al enkele jaren ervaring in het 

jeugdwerk en hou je ervan om te 
inspireren, anderen te ondersteunen 

en te coachen, schrijf je dan in voor de 
instructeurscursus. 

m
aak het officieel

Schrijf je in 
surf naar www.vrijetijds-
punt.com/cursussen-voor- 
vrijwilligers 
of scan de QR-code.

Kostprijs Herfst
• Sociaal tarief - 60 euro
• Standaard tarief - 185 euro
• Solidariteitstarief - 200 euro

- Lukas Petit - instructeur Animatorcursus

Deel 1    zaterdag 29/10 - dinsdag 1/11    Puytvoet, Sint-Niklaas
Deel 2    vrijdag 11/11 - zondag 13/11    Puytvoet, Sint-Niklaas

Cursus - 50 uur 
Op een interactieve & 
speelse wijze doe je 
nieuwe kennis op. 

Stage - 50 uur
Die kennis pas je toe in 

je jeugdwerking.

Hoera!! 
Je behaalt een attest 

erkend door de Vlaamse 
Overheid!

Onze cursussen bereiden je goed voor op je taken in een 
inclusieve jeugdwerking. Naast het aanleren van een 
aantal spel- en organisatorische vaardigheden, staan 
we stil bij de diverse groep kinderen en jongeren die we 
bereiken. Onze instructeurs nemen je met plezier en 
passie mee in het inclusie verhaal. 

Is het voor jou moeilijk om een standaard traject te 
volgen zoals voorgesteld? Twijfel niet, samen tekenen 
we een traject uit op jouw maat.

go pro

Je wil als animator nog meer bijleren. Dan 
is de specialisatiecursus iets voor 
jou! Deze gaat dieper in op specifieke 
thema’s en bouwt verder op jouw ervaring. 
De instructeurs zoeken interessante 
gastsprekers en maken nieuwe sessies 
op basis van de interesse van de groep 
cursisten. Word een next level animator 
dankzij deze cursus.  

Hoe krijg je een attest?

Herfst 2022    hoofdanimator    zaterdag 29/10 - dinsdag 1/11    
Puytvoet, Sint-Niklaas
Krokusvakantie 2023    animator    dinsdag 21/02 - zaterdag 25/02    
Hoogveld, Zedelgem

Cursus 
Co-animator

Cursus 
instructeur

Contact
Katrijn & Sander
050 47 25 90    0499 75 09 74
vorming@oranje.be

Als hoofdanimator neem je meer 
verantwoordelijkheden op en bouw 
je mee aan de toekomst van je eigen 
jeugdwerking. Tijdens de cursus stomen 
we je klaar om organisatorisch je 
werking in goede banen te leiden, 
animatoren te coachen en om te 
gaan met moeilijke situaties. 

Deel 1    zaterdag 29/10 -  dinsdag 1/11    Puytvoet, Sint-Niklaas
Deel 2    vrijdag 11/11 - zondag 13/11    Puytvoet, Sint-Niklaas

Herfst 2022    

Cursus 
Hoofdanimator

Krokusvakantie 2023   
maandag 20/02 -  zaterdag 25/02    Hoogveld, Zedelgem

Herfst 2022    
Deel 1    zaterdag 29/10 -  dinsdag 1/11
Deel 2    vrijdag 11/11 - zondag 13/11
Puytvoet, Sint-Niklaas

Krokusvakantie 2023   
maandag 20/02 -  zaterdag 25/02    
Hoogveld, Zedelgem

Kostprijs Krokusvakantie
• Sociaal tarief - 60 euro
• Standaardtarief - 210 euro
• Solidariteitstarief - 230 euro

De jeugddienst van je gemeente kan een deel 
van het inschrijvingsgeld terugbetalen. Meer 
info hierover vind je op https://www.speelplein.
net/Vorming/Cursussen/terugbetaling

Is het voor jou niet haalbaar om dit bedrag 
ineens te betalen? Met een afbetalingsplan 
splitsen we het bedrag op in delen om de 
betaling haalbaar te maken. 

Kostprijs Specialisatie hoofdanimator
• Sociaal tarief - 30 euro
• Standaardtarief - 95 euro
• Solidariteitstarief - 100 euro
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V.U. Bert Putman, Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele  / Foto’s Brecht Vanhoutte
Niet op de openbare weg gooien.

Cursus 
Co-anim

ator

Cursus 
instructeur

Vrijetijdspunt streeft naar 
vrije tijd voor iedereen. Onze 
speelpleinw

erkingen en 
jeugdateliers zijn inclusief.

Vrijetijdspunt is een initiatief 
van Oranje vzw

.

Eerlijk is 
eerlijk,

cursus is 
heerlijk
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