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Groep INTRO, samen richting groei

Samen met medewerkers, partners maken we  bij Groep INTRO werk 

van persoonlijke groei. We doen dit via vorming enbegeleiding.

Binnen haar aanbod vorming in de vrije tijd organiseert Groep INTRO 

de cursus “animator in het jeugdwerk “ . 

Word je dit jaar 16 jaar of  ben  je al 16 jaar of ouder en wil je graag 

het officiële attest /brevet  animator in het jeugdwerk behalen , 

schrijf je dan snel in voor  de cursus 

“ animator in het jeugdwerk” 

Het traject ziet er als volgt:

• De infosessie: kennismaking, verwachtingen en afspraken

• De cursus  van 50u vorming

• De stageperiode van 50u

Vanaf de start van deze cursus heb je 3 jaar de tijd om je traject  af 

te maken en je brevet te behalen.
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Wat leer je in deze cursus ?

Werk je graag met kinderen ? Speel je graag in de 
bossen of ga je liever creatief aan de slag ?

Dan is dit de cursus voor jou ! In deze cursus leer je alles 
wat een animator- begeleider moet kennen en kunnen 
om op een goede manier met kinderen te werken.

Volgende modules komen aan bod:

• Hoe spelen maken

• Crea en creativiteit

• Omgaan met pesten in je groep

• Groepsdynamica en teambuilding

• Regels en afspraken maken

• Belonen en straffen

• Werkvormen en verschillende soorten spelen

• Begeleidershouding

• EHBO en veiligheid

• Psychologie van het kind/ van de jongere

• Communiceren met ouders en kinderen

• Diversiteit en toegankelijkheid

• Multimedia 

• Speltechnieken

• En nog veel meer

Hoe pakken we dit aan ?

Actief, ervaringsgericht en dynamisch

In deze cursus leer je op een actieve en ervaringsgerichte manier hoe je

een goede animator wordt. Een mix van supertoffe spelen en

methodieken zorgt ervoor dat je snel alle kneepjes van het vak kent.

Je krijgt een stuk theorie die onmiddellijk in praktijk wordt gebracht via

oefeningen, kwissen, stellingspel, zoektocht, opdrachtentochten,

rollenspelen en uitdagingen enz. Zo garanderen we dat je snel op een

leuke manier heel veeel bijleert.

Niet alleen leer je van onze begeleiders die al jaren lang ervaring hebben in

het werken met kinderen en jongeren, ook leer je van de andere

deelnemers ! En zo wordt deze toffe bende gegarandeerd een dreamteam

!

Praktische info

• cursus

• stagebegeleiding 

• cursusbundel

• verzekering

• eten en drinken

Je krijgt na betaling een bewijs  dat je kan voorleggen bij je 

jeugddienst. Veel jeugddiensten belonen je voor je inzet en 

betalen een groot stuk van je inschrijving terug.

Hoe inschrijven ?

Mail je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer naar 

limburg@groepintro.be en we sturen je een mail met 

het rekeningnummer waarop je het inschrijvingsgeld kan 

betalen. 

.Beperkte plaatsen: min 6 en max 25 deelnemers !!
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