
Een stapje verder in het jeugdwerk! 
Animator zijn is niet langer genoeg voor jou. Je voelt je klaar om meer verantwoor-
delijkheid op te nemen. Tijdens deze week leer je jezelf te verbeteren op vlak van 
expressie, spel, animeren en begeleiden.  
Je oefent op het coachen van een team, het begeleiden van een stagiair,  
het organiseren van een vergadering en nog veel meer. 

Hoofdanimatorcursus

Cursusinhoud
Dit is een zesdaagse cursus waarop er meer aan-
dacht besteed wordt aan het begeleiden van ani-
matoren, samenwerken in teamverband, omgaan 
met kritiek, groepsdynamica, eindverantwoordelijk-
heid nemen …
De leefwereld van het kind, bepaalde doelgroepen 
en gedragingen zijn thema’s die worden uitgediept.

De inhoudelijke pijlers zijn: teamwerking, vergader- 
en evaluatiemethoden, communicatie en verant-
woordelijkheden, organisatie van het groepsleven, 
inspraak en participatie, en creativiteit en spel.

Tijdens deze intensieve week word je begeleid door 
enkele enthousiaste en ervaren instructeurs die 
voor de nodige steun en uitdagingen zorgen.

Jonge Helden is een merknaam van Crefi vzw



Een boeiend traject...
Om het attest van ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ te verkrijgen, 
moet je een  traject doorlopen. Het traject bestaat uit:
- Een cursus: theoretisch deel
- Een stage: praktisch luik. Geslaagd voor de stage? Stuur dan je boekje of een kopie ervan terug naar ons 
op!
- Een terugkomdag: evaluatiemoment dat door de organisatie waarbij je je cursus hebt gedaan, wordt 
georganiseerd.
Meer info over het traject lees je op www.jongehelden.be/stage-kadervorming.

OPGELET: Om aan het traject te beginnen, moet je jezelf registreren via mijnkadervorming.be. 
Bij het aanmaken van een profiel krijg je een persoonlijk KAVO-ID toegewezen krijgen (mogelijks deed je dit 
al voor de start van je ANIMATORcursus). Stuur dit nummer vóór aanvang van deze cursus door naar hel-
een@jongehelden.be . Zo kunnen wij jouw aanwezigheid op de cursus bevestigen en is de overheid ook op 
de hoogte dat je later wilt aanspraak maken op het attest. Je attestnumer van animator moet toegevoegd 
zijn aan je profiel. (of gelijkgesteld door toevoegen portfolio)

Je kan je ook nog verder bekwamen door andere Jonge Helden-cursussen te volgen, zoals de cursus instruc-
teur. Je kan ook een themacursus volgen, zoals Spel en Nieuwe Media. Voor al onze cursussen, zie www.
jongehelden.be/aanbod/cursussen

Het Verblijf
Vormingscentrum Destelheide 
Destelheidestraat 66
1653 Dworp
Tel: 02 380 39 15

Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer
Spoor met de trein via Brussel naar Halle.
Neem in Halle de bus lijn 153 of lijn 155 richting Drogenbos.
Stap af op de grens Alsemberg-Dworp, halte ‘Destelheide’.
Deze ligt tussen ‘Dworp sportschuur’ en ‘Alsemberg Winde-
rickx’. 
Van daar is het nog 5 minuten stappen (bergop). Je volgt 
gewoon de pijltjes ‘Destelheide’. 

Met de auto
Vanuit Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent of Oostende
Volg de ring rond Brussel E19 richting Mons-Charleroi (Pa-
rijs).
Verlaat de E19 aan afrit 20 Huizingen-Sint-Genesius-Rode.
Rij linksaf richting Dworp-Alsemberg (Alsembergsesteen-
weg).
Na ongeveer 3 km bereik je het dorpscentrum van Dworp.
Rij door het centrum. Vóór de helling, bij de wegwijzer 
‘Destelheide’, sla je rechts de Zevenbronnenstraat in.
De eerste straat links is de Destelheidestraat. Het vormings-
centrum ligt op de helling rechts in het groen.



START CURSUS 
maandag 10u 
EINDE 
zaterdag 16u

Bagage
°Identiteitskaart  en ingevulde medische fiche
°Toiletgerei en kleding die tegen een stootje kan, waarin je je 
gemakkelijk kunt bewegen en die VUIL MAG WORDEN (verf, klei…)
°Overtrekken, lakens of slaapzakken zijn niet nodig!
°Schrijfgerei
°Zakgeld: je kunt ‘s avonds in de bar iets drinken. 
Zeker welkom, maar niet verplicht:
°Verkleedkleren

Zet overal je naam op! Neem bij voorkeur geen waardevolle 
spullen mee. Jonge Helden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventueel verlies, schade of diefstal van persoonlijke zaken.

Verzekering
Als  deelnemer ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt enkel tijdens 
de activiteiten en binnen het gebouw en/of domein van het cursus-
centrum. Stoffelijke  schade valt onder de familiale polis en dient 
door de cursist zelf betaald te worden.

Terugbetaling
Heel wat gemeentebesturen betalen (een deel van) het cursusgeld 
terug. Informeer vooraf bij jouw jeugddienst of neem een kijkje op 
www.jongehelden.be/terugbetaling-kadervorming. Je krijgt hier-
voor op het einde van de cursus een bewijs van deelname mee.

 Noodnummer 
  016/ 66 43 70

Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven
016/ 66 43 70
info@jongehelden.be
www.jongehelden.be



Beeldmateriaal
Foto- en beeldmateriaal die wij van deelnemers en begeleiders op onze activiteiten maken, worden apart be-
waard op onze fotoserver. Deze zullen enkel gebruikt worden als herinnering voor deelnemers en ouders ach-
teraf, door deze te publiceren in een foto-album waarvan de link enkel aan deze doelgroep wordt bezorgd. 

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten wordt gevraagd ons de toestemming te geven foto- en filmma-
teriaal te mogen verzamelen. Wanneer wij géén expliciete toestemming krijgen, zullen wij geen beeldmateriaal 
van jou nemen en/of publiceren.

stage bij jonge helden?

Wil je na je cursus graag als stagiair hoofdanimator mee met Jonge Helden? 
Dat kan zeker! 

Om jezelf op te geven als stagiair hoofdanimator bij Jonge Helden, surf je naar onze website www.jongehelden.be/aan-
bod. Bij elk initiatief kan je een knop ‘Begeleiden’ terugvinden. Vul de nodige gegevens in en wij nemen nadien terug 
contact met je op. Opgelet, op onze kampen (met overnachting voor de deelnemers) voorzien wij geen stageplaatsen. 
Teamleden blijven altijd overnachten tijdens de week, dus je hoeft niet in je buurt te zoeken.

Alvast heel graag tot dan, maar voor nu: veel plezier op de cursus!


