
Infobrochure voor toekomstige animatoren in het jeugdwerk

Animator

• Minimum 15 jaar
• Klaar voor een leerrijke tijd vol vrienden 

en plezier?

• Kinderen en jongeren de tijd van hun 
leven bezorgen 

• Originele spelletjes leren maken
• Nieuwe vrienden voor het leven ontmoeten
• Je talenten ontdekken en uitbouwen
• Je CV aandikken met een officieel attest
• Verantwoordelijkheid opnemen
• Je tot creatief genie ontpoppen
•  ...

ben jij? Wil jij?

Word dan

in het jeugdwerk



Stap 1: Registreren
Wil je graag het attest animator in het jeugdwerk behalen en starten met het traject? Dan moet je de 
overheid hiervan op de hoogte brengen. Zij bezorgen je op het einde van de rit het officiële attest. 

Registreer jezelf op www.mijnkadervorming.be, bij je registratie krijg je een persoonlijk lidnummer, 
dit nummer heet KAVO-ID. Eens je geregistreerd bent, kan zowel je cursusverantwoordelijke als je 
stagebegeleider met dit KAVO-ID jouw beoordeling invoeren. Doe je cursus en/of stage bij Jonge Helden? 
Bezorg ons dan zeker je KAVO-ID via jouw profiel.

Animator worden in 5 stappen

Stap 2: Volg een cursus
Denk je bij het woord cursus meteen aan dikke boeken en saaie leerstof? Vergeet het! In de cursus animator ontdek je al spelend 
wat een goede jeugdwerker moet weten: spelopbouw, inkleding, leefwereld van kinderen, bouwen aan een groep ... en nog 
veel meer. Je wordt tijdens zo’n cursus begeleid door straffe instructeurs. Zij geven de aanzet met nieuwe ideeën, verrassende 
technieken of een meeslepend spel, aan jou om te scoren.

Om te mogen starten aan de animatorcursus moet je minimum 15 jaar zijn. Vanaf de start van je cursus heb je 3 jaar tijd om je 
traject af te werken. Aan het einde van de cursus krijg je een officieel trajectboekje, waar de cursusbegeleider in aanduidt of je 
geslaagd bent op cursus en aan de stage mag beginnen. 

Na afloop van de cursus ontvang je een attest van deelname. Dat kan je gebruiken om een deel van het inschrijvingsgeld terug te 
krijgen van je mutualiteit, maar ook van je gemeente.  

Zin om je cursus bij Jonge Helden te volgen? Bekijk dan het overzicht van Jonge Helden-cursussen op de volgende pagina of surf 
naar www.jongehelden.be/aanbod/cursussen.

Stap 3: Stage
Na het theoretisch luik komt het praktisch luik, namelijk een stage. Deze moet in totaal 50 uur bedragen. De stage mag je doen in 
een erkende jeugdwerk vereniging. Een lijst van erkende stageplaatsen vind je op www.mijnkadervorming.be.  
 
De stagebegeleider duidt in het trajectboekje aan of je geslaagd bent op stage. Bij een positieve evaluatie duidt de 
stageplaatsverantwoordelijke ook aan op www.mijnkadervorming.be dat je geslaagd bent.        

Zin in stage bij Jonge Helden? Tof! Jonge Helden heeft tal van kampen en speelweken waarop jij jouw animatorstage kan doen. 
Onze intiatieven gaan door over heel Vlaanderen. Als animator blijf je slapen op de locatie dus zo kan je stage doen waar je maar 
wilt. Je krijgt van ons lekkere maaltijden, al het materiaal om de coolste spellen te spelen en een vrijwilligersvergoeding per dag. 
Zin in zo’n te gekke stageplaats bij Jonge Helden?  Surf dan naar www.jongehelden.be/vrijwilliger-bij-jonge-helden.

Stap 4: Eindevaluatie
Als je een geslaagde stage achter de rug hebt kan je je attest ontvangen. Deed je cursus bij Jonge Helden, dan kunnen wij jouw 
attest aanmaken. Stuur daarvoor een mailtje naar info@jongehelden.be met volgende gegevens:

Stap 5: Proficiat, je bent een animator!
Je kan nu je attest zelf downloaden op www.mijnkadervorming.be! Je kan aan de slag in een jeugdvereniging, een 
vakantieorganisatie, een speelpleinwerking ...

• Je volledige naam
Meer informatie vind je op www.jongehelden.be/kadervormingstraject. 

• Je KAVO-ID • Scans of foto’s van een aantal pagina’s uit je trajectboekje
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Schrijf je dan als de bliksem in voor een cursus en begin aan hét avontuur van je leven!

Op cursus bij Jonge Helden, dat is 6 dagen om: 
• Te leren hoe je voor een groep moet staan en hoe je omgaat met moeilijke situaties.
• Er zelf op los spelen en te weten komen hoe je spelen kan maken.
• Je verdiepen in drama, muziek, beweging en beeld en deze leren te gebruiken om kinderen en jongeren de tijd van hun 

leven te bezorgen.
•  ... en nog zoveel meer, maar vooral heel veel plezier maken! 

Voel jij het ook kriebelen?

Jonge Helden organiseert elke schoolvakantie een of meerdere animatorcursussen. 

Data animatorcursussen 2022

• 31 oktober - 5 november, Dworp (Destelheide) 
 

• 26 - 31 december, Dworp (Destelheide)
• 2 - 7 januari 2023, Dworp (Destelheide) 

Herfstvakantie

Kerstvakantie
• 28 februari - 5 maart, Dworp (Destelheide) wachtlijst 

 

• 4 - 9 april, Dworp (Destelheide) wachtlijst
• 11 - 16 april, Dworp (Destelheide) wachtlijst 

• 4 - 9 juli, Dworp (Destelheide)
• 11 - 16 juli, Dworp (Destelheide)
• 25 - 30 juli, Dworp (Destelheide)
• 15 - 20 augustus, Dworp (Destelheide)
• 22 - 27 augustus, Rotselaar (Sint-Pauluscentrum)

Krokusvakantie

Zomervakantie

Paasvakantie

Over Jonge Helden
Wie zijn wij? 
Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Wij ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen. 
Wij scheppen een kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als creatieve en ondernemende persoon in de 
samenleving te staan. Jonge Helden ontplooien samen hun talenten, kunnen ontdekken, verkennen wat ze kunnen, durven en willen.
En jij, ja jij, bent er één van!

Jonge Helden is bewust een vrijwiligersorganisatie. Wij geloven in de meerwaarde van werken met vrijwilligers. 
In de eerste plaats omdat vrijwilligers onze organisatie zuurstof geven en wij blijvend gevoed en gevormd worden door hun inbreng. 
Daarnaast omdat wij op onze beurt hopen een impact te hebben via hun opgedane ervaringen. Een impact op waar onze vrijwilligers 
voor staan, waar zij voor gaan. Wij willen onze vrijwilligers vormen, coachen en ondersteunen bij hun engagement zodat wij en zij het 
beste in elkaar naar boven halen. 
 

Wat doen wij? 
 

Wij organiseren: 
• Speelweken voor kleuters en lagere school kinderen 
• Kampen voor jongeren
• Cursussen en vorming voor jongeren in het jeugdwerk
• ... en nog zoveel meer! 

Bekijk onze website om nog meer te ontdekken!

Groeien bij Jonge Helden
Als jeugdwerker kan je ook altijd blijven groeien. Zo kan je allerlei extra vormingen volgen, om je eigen creativiteit aan te scherpen, 
je expressieve bagage te vergroten of je vaardigheden als jeugdwerker uit te bouwen. 
Daarom bieden wij tal van zotte themacursussen aan zoals spelborrel, of diversiteit en inclusie, muzisch 4x4... maar ook cursussen 
hoofdanimator en instructeur, voor zij die klaar zijn om meer verantwoordelijkheid op te nemen. Zo kan je jezelf blijven vormen!

Ons volledig aanbod inclusief is? 
Jonge Helden wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans bieden om mee te gaan op speelweek, kamp of cursus. 

Lees hier meer over onze inclusiewerking: www.jongehelden.be/onze-inclusieve-werking.

Wist je 
dat ... 

Meer informatie en een link om in te schrijven vind je op www.jongehelden.be/aanbod/cursussen.

http://www.jongehelden.be/onze-inclusieve-werking
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nog wat overtuiging nodig? 

het vlaamse jeugdwerklandschap

Jouw gemeente

Elke gemeente in Vlaanderen 
en Brussel betaalt een deel 
van het inschrijvingsgeld voor
erkende cursussen terug,
in sommige gevallen zelfs 
100%.

De Vlaamse overheid

Het departement cultuur, jeugd en 
media erkent organisaties die
animatorcursussen mogen 
organiseren. Bovendien volgen zij 
via www.mijnkadervorming.be 
mee het traject op van elke 
startende animator. Zij zijn het ook 
die uiteindelijk jouw attest zullen 
afleveren.

stageplaatsen

Het jeugdwerk ziet jou graag komen 
als stagiair! Een overzicht van erkende 
stageplaatsen kan je terugvinden op
www.mijnkadervorming.be. Je mag je
stage-uren ook verdelen over verschillende 
verenigingen.

cursusanbieders

Erkende organisaties kunnen
kadervormings-cursussen aanbieden.
Voor een overzicht van al die cursussen kan 
je terecht op www.mijnkadervorming.be. Meer 
informatie over de cursussen vind je terug op 
de websites van de organisaties zelf.

Wil je eens proeven van de Jonge Helden-sfeer?  Ga dan mee op kamp! 

• Kamp voor iedereen die tussen 15 en 18 jaar oud is
• Van 14 tot en met 18 augustus 2022
• In het Sint-Pauluscentrum te Rotselaar
• Elke dag lekker eten
• Plezier gegarandeerd! 

Meer informatie op www.jongehelden.be/aanbod/kampen.

Jonge Helden Vital Decosterstraat 84, 3000 leuven       -      Facebook: Jongehelden.be      -      Instagram jonge_helden_ 
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