Zin in een cursus
kadervorming ?

Animator of hoofdanimator,
iets voor jou?
In deze folder vind je een overzicht van
het aanbod aan cursussen tijdens het
schooljaar 2017-2018

jeugd@malle.be

www.malle.be

AANBOD CURSUS
KADERVORMING
KAZOU
Kazou heeft een divers aanbod aan vormingen waarbinnen iedereen een plaats
kan vinden, of je nu een beginnende animator bent of een ervaren jongerenbegeleider die nog verder wil groeien binnen Kazou. Laat je verleiden tot een
Kazouvorming waarop je besmet wordt met de speelse microbe die je nooit meer
loslaat!
Binnen Kazou Antwerpen kan je instromen als monitor via de geattesteerde
basiscursus (voor beginnende animatoren die het erkende attest van animator
willen behalen) of via de instroomcursus (voor animatoren die dit attest reeds
hebben en/of die al zeer veel ervaring hebben in het begeleiden van kinderen
en jongeren).
REGIO MECHELEN- TURNHOUT
28 oktober - 4 november 2017 in Heibrand in Westmalle
7 april - 14 april 2018—locatie nog niet gekend
Meer info: kazou.rmt@cm.be
REGIO ANTWERPEN
instroomcursus: 16 - 18 maart 2018 in De Brink in Herentals
basiscursus: 31 maart – 7 april 2018 in De Horizon in Bredene
Meer info: kazou.antwerpen@cm.be

KONING KEVIN VZW
Het fundament van onze vorming! Kopje onder in de wereld van een animator! Je
ontdekt wat voor spelen er bestaan en hoe je spelen vernieuwend maakt. Je krijgt
een flinke brok speelse kunsteducatie voor de kiezen: beweging, drama, muziek
en beeldende kunst. Je leert hoe je op een speelse maar verantwoordelijke manier
omgaat met kinderen en tieners. Een intensieve week vol vrolijke activiteiten. Niet
te veel theorie, maar handen uit de mouwen en spelen!
Basiscursus: 30 oktober - 4 november 2017 in Drieboomkensberg in Westmalle
Kostprijs: minimum 190,00 EUR, streefprijs 230,00 EUR
Meer info: 016 350 550 of info@koningkevin.be

jeugd@malle.be

www.malle.be

TUMULT
Hoe boks je een spel in elkaar? En boks je ook iemand in elkaar of zijn er toch
betere manieren om te straffen en belonen? Wat doe je bij een tekenbeet? Hoe
knutsel je een vliegend konijn?
Ontdek het op deze zesdaagse cursus, samen met een mix van jongeren. Op de
animatorcursus komen ook heel wat jongeren met een vluchtelingenachtergrond.
Bij Tumult is een cursus dus meer dan spelen en bijleren: de uitwisseling tussen
culturen zorgt voor dubbel zo veel plezier! Na een geslaagde stage ontvang je het
officiële attest 'animator in het jeugdwerk'.
2 – 8 april 2018 in domein Moerkensheide in De Pinte
Kostprijs: 90,00 EUR
Meer info: 015 43 56 96 of marieke@tumult.be

JONGE HELDEN
Heb jij zin om kinderen de tijd van hun leven te bezorgen? Dan is deze cursus net
wat je zoekt! Leer hoe je voor een groep moet staan en hoe je omgaat met
moeilijke situaties. Speel er zelf op los en kom te weten hoe je spelen kan
maken. Verdiep je in drama, muziek, beweging en beeld.
Na deze week kan je als stagiair animator in het werkveld stappen, bij Crefi of
daarbuiten. Na een geslaagde stage krijg je het officieel attest animator in het
jeugdwerk dat wordt uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en waarmee je in
elke jeugdwerkorganisatie aan de slag kan!
30 oktober – 4 november 2017 in Vormingscentrum Destelheide in Dworp
26 – 31 december 2017 in Vormingscentrum Destelheide in Dworp
Kostprijs: 259,00 EUR
Meer info: info@jongehelden.be
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ACTIVAK VZW
Ben of word jij 16 jaar en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in je leven?
Word dan animator! Wat houdt dat juist in? Als animator ga je mee op kamp of
speelplein om de kinderen de week van hun leven te bezorgen.
Maar we sturen je uiteraard niet onvoorbereid mee op kamp. Je volgt eerst een
cursus animator in het jeugdwerk!
Tijdens deze cursus – waar je samen met een bende leeftijdsgenoten de week
van je leven zal beleven - kom je op een speelse manier te weten hoe je een spel
in elkaar steekt, wat je moet doen als kinderen ruzie hebben of hoe je de clown in
jezelf naar boven moet laten komen.
29 oktober – 3 november 2017 in Hoogland in Lokeren
Kostprijs: 190,00 EUR
Meer info: 03 569 98 42 of info@activak.be

TOP VAKANTIE VZW
Zodra je 15 jaar bent, kan je starten met jouw traject tot animator in het
jeugdwerk, een traject waarbinnen je de competenties van een animator
probeert eigen te maken. Eerst ga je zes dagen op cursus, word je positief
beoordeeld op het verwerven van de competenties kan je daarna op stage
vertrekken. Als je deze ook met een positief resultaat doorlopen hebt, word je
uitgenodigd op een evaluatiemoment. Wordt tijdens dat moment jouw volledige
traject positief beoordeeld, verkrijg je het attest van animator in het jeugdwerk
en kan je voortaan overal als animator aan de slag: je kan vertrekken naar de
kust, de Ardennen, op Kids' Days of ...
Elke schoolvakantie een cursus in Vakantiecentrum Excelsior in Sint-Idesbald
Alle data vind je op www.topvorm.net
Kostprijs: 180,00 EUR
Meer info: topvakantiedienst@topvakantie.be
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LID VAN EEN
JEUGDBWEGING EN
ZIN IN EEN CURSUS?
CHIRO
Elke Chirocursus zit boordevol spannende nieuwe spelen. Tijdens de
animatorvorming leer je met de gekste materialen nieuwe spelen bedenken
samen met andere cursusdeelnemers. Je krijgt een voorraad begeleidingstips en
leert meer over de leefwereld van de Chiroleden, je netwerk en je leidingsploeg.
Je wilt leden nog coolere Chirodagen laten beleven? Je wilt sterke medeleiding
worden? En je houdt van spelen en chillen met andere leiding en aspi's? Dan is
dit zeker iets voor jou!
31 – 5 november 2017 in Heidepark in Waasmunster
26 – 31 december 2017 in De Karmel in Brugge
5 – 10 februari 2018 in Heidepark in Waasmunster
11 – 16 februari 2018 in Heidepark in Waasmunster
12 - 17 februari 2018 in Heibrand in Westmalle
12 - 17 februari 2018 in De Hagaard in Overijse
2 - 7 april 2018 in Heibrand in Westmalle
9 - 14 april 2018 in Heibrand in Westmalle
9 – 14 april 2018 in De Kalei in Dilsen-Stokkem
9 – 14 april 2018 in De Hagaard in Overijse
8 – 13 april 2018 in De Karmel in Brugge
3 - 8 juli 2018 in De Kalei in Dilsen-Stokkem
Kostprijs: 140,00 EUR
Meer cursussen en info: vorming@chiro.be

KSA
Basiskadervorming (BKV) is een animatorcursus voor de eerstejaarsleiding en
eventueel voor +16’ers. Na een weekje vorming over allerlei thema’s, 50 uren
stage, het invullen van je stageboekje en het evaluatiemoment is het attest
’animator in het jeugdwerk’ helemaal van jou!
28 oktober tot 3 november 2017 in Zonnedauw in Geel
Meer info: lisa@ksa.be
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KLJ
Trainingsdagen, dat is de basiscursus of leidingscursus van KLJ. Ideaal voor
nieuwe leiding om begeleid te worden bij hun eerste stappen in hun nieuwe
carrière. Je krijgt 50u vorming rond speluitleg, spelen maken, afdelingswerking
en moeilijke situaties met leden. Je leert je eigen zwaktes en sterktes kennen en
samen gaan we op zoek naar hoe je stevig van start kan gaan. KLJ-cursussen zijn
daarnaast ontmoetingsmomenten voor KLJ'ers, vol uitwisseling. Je maakt er dus
ook heel wat nieuwe vrienden.
Ofwel ga je 2 keer een verlengd weekend mee in de herfst-, krokus- of paasvakantie (3 overnachtingen), ofwel kies je voor een volledige week cursus in de
herfst- of paasvakantie (5 overnachtingen).
Kostprijs:120,00 EUR
Meer info: 016 47 99 99 of info@klj.be

SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN
In no time een zot creatief spel uit je mouw schudden? Vastberaden omgaan met
moeilijk gedrag van leden? Een bezorgde ouder vlot geruststellen? Je nog eens
volledig inleven in de leefwereld van een kapoen? Dit en nog zoveel meer vormen
de thema’s van een animatorcursus bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Samen met
andere scouts- en gidsenleiding krijg je tips and tricks om sterker in je schoenen
te staan als leiding. Laat je op animatorcursus inspireren door de gebruiken uit
andere groepen en scouteske vriendschappen die ontstaan. Een avontuur om niet
te vergeten.
30 oktober – 5 november 2017 in Moerkensheide in De Pinte
26 – 31 december 2017 in De Brink in Herentals
3 – 9 februari 2018 in De Winner in Overpelt
9 – 15 april 2018 in Woutershof in Kinrooi
30 juni – 6 juli 2018 in De Kluis in Sint-Joris-Weert
4 – 10 augustus 2018 in De Kluis in Sint-Joris-Weert
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SUBSIDIE VOOR KADERVORMING
Kosten cursussen kadervorming nogal wat geld? Niet getreurd: het gemeentebestuur vindt deze cursussen belangrijk en geeft daarom een tussenkomst in de
inschrijvingskosten.
Als je een cursus volgt die leidt tot het behalen van een erkend attest, kan je het
volledige cursusgeld tot maximaal 100,00 EUR terugkrijgen. Dit krijg je uiteraard
niet zomaar. Het attest van deelname (of een kopie ervan) met daarop de prijs en
de erkenning van de cursus, dien je binnen te brengen bij de dienst jeugd, SintJozeflei 6 in Westmalle.
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