r
o
t
a
im den
n
A or ent
w er
H
in
De
Speelkriebels

Welke info vind je terug in deze folder?
° Cursussen animator in het jeugdwerk - - p4
Welke organisaties zijn erkend? - - p4
Wat daarna? - - p8
Wat zijn de kosten? - - p8
° Vakantiewerking de Speelkriebels - - p10
Monitorenwerking - - p10
Hulpanimatoren - - p11
16 jarigen weekend - - p11
° Extra info nodig? - - p12
° Kadervormingsubsidies - - p13

Hela,
Je bent of wordt 16 dit jaar? Je hebt zin om met kinderen te werken? Je
voelt de speelkriebels daveren in je lijf? Je wilt creatief aan de slag? Je
raakt maar niet wijs uit het grote aanbod van vormingsorganisaties in
ons kleine landje?
Dan ben jij ongetwijfeld de juiste persoon om deze folder eens duchtig
uit te pluizen. Je vindt hier immers heel wat nuttige informatie i.v.m.
cursussen in het jeugdwerk.
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Cursus animator in het jeugdwerk?

Vanaf het jaar dat je 16 wordt, kan je een cursus volgen om ‘animator
in het jeugdwerk’ te worden. Tijdens deze cursus wordt op een toffe
en speelse manier basisinformatie meegegeven om een goede jeugdbegeleider te worden. Samen met andere jongeren word je ondergedompeld in een wereld van spel en plezier. Je kan genieten van sessies
rond grote spelen, tieners, kleuters, animatie, verkleden, fantaseren,
… en veel meer. Het programma is erg gevarieerd. Meestal worden de
cursussen gegeven door een aantal kenners die zelf al járen ervaring
hebben in het jeugdwerk.
Een cursus volgen kan bij verschillende organisaties. Let wel op dat de
organisatie erkend is door de Vlaamse Gemeenschap.

Welke organisaties zijn erkend?
In Vlaanderen bestaan er veel vormingsorganisaties. Zij hebben elk hun
specifieke visie op jeugdwerk. Daardoor houden ze er ook telkens een
andere aanpak op na. Welke organisatie voor jou de beste is, moet je
zelf uitmaken. De jeugddienst kan je wel advies geven over organisaties
waar zij ervaring mee hebben.
Hiernaast vind je een overzicht van alle organisaties in Vlaanderen die
cursussen voor het jeugdwerk inrichten die leiden tot een erkend attest.
We vermelden alleen de organisaties die ook open staan voor nietleden.

Het balanske vzw
Het balanske is een organisatie die regionale en lokale jeugdwerkingen
voor kinderen en jongeren met een beperking wil ondersteunen en voor
hen het gewone jeugdwerk toegankelijker willen maken.
016/63.90.21
www.balanske.be

Activak vzw
Activak vzw biedt vorming aan voor jongeren die graag een stapje in de
wereld zetten. Je kan een cursus volgen vanaf 16 jaar.
03/569.98.42
www.activak.be

Crefi
De filosofie van Crefi is spelen: ervaren, beleven en oplossingen vinden
voor nieuwe situaties.
02/507.88.33
www.crefi.be

Crejaksie
De belangrijkste pijlers van deze liberale humanistische organisatie zijn
het organiseren van jeugdvakanties en de opleiding van monitoren.
02/537.79.18
www.crejaksie.be

Jeugddienst Don Bosco
Geïnspireerd door het opvoedings-project van Don Bosco en steunend
op het enthousiasme en de deskundigheid van haar vrijwilligers, hanteert deze jeugddienst een speelse, ervaringsgerichte en creatieve
aanpak.
016/47.91.15
www.jeugddienstdonbosco.be
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Jeugdtip
Dit is de jeugddienst van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen. Jeugdtip
organiseert tal van binnen- en buitenlandse vakanties en richt een heleboel vormingscursussen in.
053/76.99.88
www.jeugdtip.be

Jeugdvakanties Duinen-Heide vzw
Duinen-Heide is een landelijk erkende jeugdorganisatie voor het organiseren van vorming, het organiseren van jeugdvakantie-kampen, het
opzetten en ondersteunen van vakantieinitiatieven en socioculturele
activiteiten.
09/330.85.81
www.duinen-heide.be

Koning Kevin
De kernopdracht van Koning Kevin is het stimuleren en het ontwikkelen
van een speelse, creatieve en muzische (kunstzinnige) houding. Daarom
programmeert de organisatie een brede waaier aan activiteiten voor
kinderen en jongeren, maar ook voor hun begeleiders.
016/35.05.50
www.koningkevin.be

Lejo vzw
Lejo richt zich specifiek naar jongeren met een lage scholingsgraad én
naar jongeren en jeugdwerkers die zich willen bekwamen in het werken
met bijzondere doelgroepen.
09/223.21.54
www.lejo.be

Uit de Marge
Uit de Marge is het Vlaams landelijk steunpunt voor de ondersteuning
en begeleiding van lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De cursus
animator is specifiek gericht op jongeren die het wat moeilijker hebben
in het ‘reguliere’ jeugdwerk.
09/233.00.56
www.uitdemarge.be

Vivès
Vivès heeft als doel vorming en begeleiding te bieden aan openbare of
particuliere initiatieven die lokaal, regionaal of landelijk inspelen op de
behoeften van kinderen, jongeren aan spelen, speelruimte en speelprojecten. Cursussen animator zijn hiervan een onderdeel.
050/34.06.70
www.vives-vzw.org

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
VDS staat ten dienste van de 397 speelpleinwerkingen in Vlaanderen.
Eén van de aspecten hiervan is de cursus animator boordevol speelplezier: verkleden, bouwen, knutselen, entertainen, dansen, zingen, fantaseren en veel meer dan dat.
016/31.18.50
www.speelplein.net/vlaamsbrabant

Formaat (Jeugdhuiswerk Vlaanderen)
03/226.40.83
www.formaat.be

Humanistische jongeren vzw
02/521.79.20
www.hujo.be
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Wat daarna?
Aan deze cursus is een stage gekoppeld van 50u. Concreet komt dit
overeen met tien dagen ervaring. Dit kan bij een organisatie in het
jeugdwerk naar keuze. Na het volbrengen van deze stage kom je in aanmerking voor een attest ‘animator in het jeugdwerk’, uitgereikt door de
Vlaamse Gemeenschap. Dit kan gebruikt worden in het hele jeugdwerk.
Als je echt de smaak te pakken hebt, kan je na het volgen van je animatorcursus nog aanvullende cursussen volgen. Zo bestaat er o.a. nog
verdere vorming en een cursus hoofdanimator.
Kwanta kosta?
Hoeveel je net betaalt, hangt af van organisatie tot organisatie. Dit bedrag bedraagt gemiddeld € 165,00. Vraag zeker de juiste informatie bij
de door jou gekozen organisatie.
Een deel van dit bedrag kan je terugkrijgen via de jeugddienst van je
gemeente. Het juiste bedrag van de terugbetaling is ook voor de jeugddienst elke keer een raadsel. Dit wordt namelijk berekend op het aantal
subsidieaanvragen dat binnengebracht wordt. Aan de hand daarvan
wordt het voorziene budget verdeeld. Het reglement voor de kadervormingsubsidies vind je achteraan in bijlage. Zeker lezen!
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Vakantiewerking de Speelkriebels

Ben je nog op zoek naar een plaats om je stage te doen of gewoon naar
een vaste stek om een stuk van je vakantie door te brengen?
Dan ben je welkom op de vakantiewerking van de gemeente Herent zelf.
Onze werking verwelkomt in de vakanties (behalve de kerstvakantie) tot
200 kinderen per dag op onze locatie in Veltem.
Maar we zijn meer dan een opvang, wij zijn een echt speelplein!
De kinderen een super fijne tijd laten beleven staat bij ons dan ook op
nummer 1.
Dat kan alleen maar met geweldige monitoren die zich elke dag voor
200% ‘smijten’ en er voor gaan.
Voel jij het kriebelen om de kids een top-tijd te geven?
Laat ons zeker iets weten, er staat een hoop ervaren monitoren klaar
om jullie in te wijden in ons speelplein!

Monitorenwerking
Een hecht team zorgt voor een vlotte werking en een toffe sfeer.
Daarom worden er buiten de vakantie ook activiteiten georganiseerd
voor de monitoren.
Soms gewoon om is bij te babbelen, andere keren doen we een dagtripje of zelfs een ontspanningsweekend staat op het programma. Op die
manier blijf je elkaar zien en leer je telkens nieuwe mensen kennen.
Niks is verplicht natuurlijk maar het is allemaal wel heel plezant!

Hulpmonitor
Nog niet oud genoeg om de cursus te volgen maar kan je niet wachten
om erin te vliegen? Of ben je nog niet zeker of ‘het monitorschap’ iets
voor jou is?
Vanaf het jaar dat je 15 wordt kan je op het speelplein ‘de Speelkriebels’
komen staan als hulpmonitor.
Je draait mee met ervaren monitoren en leert zo al een stuk de kneepjes van het vak. Net als andere monitoren ga je een verantwoordelijk en
intensief engagement aan. Denk er dus goed over na voor je van start
gaat.
16 jarigenweekend
Elk jaar in november organiseren we voor alle tieners (die het daaropvolgend jaar 16 worden), een weekend.
Je kan het omschrijven als een mini-basiscursus waarin alle facetten aan
bod komen om een krak te worden in het begeleiden van kinderen.
Denk maar niet aan een schoolse uitleg en teveel stilzitten.
Het is een weekend vol fun en toffe mensen.
Alle Herentse 15-jarigen krijgen hier op tijd een brief voor in de bus
maar ook andere jongeren uit buurgemeenten zijn natuurlijk welkom!
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Extra informatie nodig?
De jeugddienst staat voor je klaar. Je kan met alle vragen en opmerkingen altijd terecht bij ons. Wij zijn …
Jeugddienst Herent
Britt Breyne en Yentl Tobbackx
 Spoorwegstraat 6
3020 Herent
 016/85.30.73
 vakantiewerking@herent.be
Je bent welkom tijdens onze openingsuren:
Maandag - vrijdag: 08.30u-12u
Maandag: 17.30u-19.45u
Woensdag: 14-16u
Check ook onze site www.jeugddienstherent.be of word vriend op facebook van ‘de speelkriebels’
Graag tot de volgende!

Reglement kadervormingssubsidies
Algemene bepalingen
1. De subsidies die de gemeente Herent voorziet, zijn beschikbaar
voor alle jongeren woonachtig in Herent, die een cursus volgen in het
leidinggeven en het begeleiden van jongeren.
2. Jongeren, woonachtig buiten Herent, maar actief binnen een erkende Herentse jeugdvereniging, die een bewijs kunnen voorleggen dat
ze in hun eigen gemeente geheel of gedeeltelijk buiten het kadervormingsreglement vallen, kunnen de resterende kosten voor subsidiëring
indienen bij de gemeente Herent.
3. De vormingen komen pas in aanmerking voor subsidies als ze gegeven zijn door een erkende, landelijke organisatie.
4. Subsidies kunnen enkel worden toegestaan binnen de perken van de
gemeentebegroting en de jaarlijks voorziene budgetten.
Bij krediettekort worden de toelagen procentueel verlaagd.
5. Het gemeentebestuur heeft het recht vormingen waarvoor subsidies
worden aangevraagd op echtheid te controleren.
Categorieën
A.
Inwoner van Herent
1. Hiertoe behoren alle inwoners die een cursus volgden maar niet
aangesloten zijn bij een plaatselijke jeugdvereniging.
2. De aanvraag moet voorzien zijn van
- naam, adres en geboortedatum van de cursist
- een attest afgeleverd door de inrichter van de kadervormingsactiviteit
waaruit blijkt dat de aanvrager heeft deelgenomen aan de cursus, stage
of vormingsactiviteit
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- een betalingsbewijs, indien de deelnameprijs niet vermeld is op het
attest
- een bankrekeningnummer waarop de toelage kan overgeschreven
worden
3. Elke aanvraag in deze categorie krijgt 80% per deelnemer per cursus
terug met een maximum van 140€.
4. Verplaatsingskosten worden niet gesubsidieerd

B.
Actief lid van een plaatselijke jeugdvereniging
1. Hiertoe behoren alle inwoners die een cursus volgden en wel aangesloten zijn bij een plaatselijke jeugdvereniging.
2. De aanvraag moet voorzien zijn van
- naam, adres en geboortedatum van de cursist
- een attest afgeleverd door de inrichter van de kadervormingsactiviteit
waaruit blijkt dat de aanvrager heeft deelgenomen aan de cursus, stage
of vormingsactiviteit
- een betalingsbewijs, indien de deelnameprijs niet vermeld is op het
attest
- een bankrekeningnummer waarop de toelage kan overgeschreven
worden
- een bewijs van actief lidmaatschap, afgeleverd door de verantwoordelijke van de betreffende jeugdorganisatie, indien van toepassing

3. Elke aanvraag in deze categorie krijgt 100% per deelnemer per
cursus terug met een maximum van 140€.
4. Verplaatsingskosten worden niet gesubsidieerd.
Procedure
1. De aanvraag voor subsidie wordt ten laatste op 31 oktober op de
gemeentelijke jeugddienst binnen gebracht.
2. Aanvragen voor cursussen gevolgd na 15 november, moeten ingediend worden vóór 31 januari van het kalenderjaar volgend op dat
waarin de cursus heeft plaats gehad en worden ook in dat kalenderjaar
betoelaagd.
3. De aanvraag gebeurt op de voorziene formulieren en is vergezeld
van nodige bewijzen.
4. Na berekening van de subsidies wordt het subsidiedossier voorgelegd aan de jeugdraad. Zij formuleren een advies aan het college van
burgemeester en schepenen.
5. Het goedgekeurde subsidiebedrag wordt uitbetaald in januari met
als vermelding ‘kadervormingssubsidie’.
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Jeugddienst Herent
Spoorwegstraat 6
3020 Herent
vakantiewerking@herent.be
016/85.30.73

