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We organiseren drie vormingstrajecten die elkaar op-
volgen en leiden tot een attest: 
animator, hoofdanimator en instructeur. 
Elk vormingstraject bestaat uit drie stappen:
- Een cursus in internaatsverband, meestal van de 
maandag tot zondagmiddag. Je kan meerijden naar 
het jeugdcentrum met de autocar. 
Aandacht voor allerlei praktische inhouden, maar ook 
groepsgeest en groepsvorming! 
- Een stageperiode van 50 uur op kamp, of een ander 
jeugdwerkinitiatief. Je kan ook stage lopen op onze 
kampen. 
- Het feedbackmoment na je stage is de afsluiter van het 
traject. We bekijken het voorbije vormingstraject en wat 
we bijgeleerd hebben.  

EEN GOEDE JEUGDLEIDER WORD JE NIET ZOMAAR.

Je kan inschrijven per post, email, per telefoon, maar 
liefst via de website: www.ikwordleider.be  
In geen geval mag het financiële een hinderpaal 
zijn om je te engageren als jeugdleider. Heb je een 
probleem, laat het weten. Je kan ook inschrijven via 
Steunpunt Vakantieparticipatie.
De bijdrage voor een cursusweek is 150 euro. 
Om je vormingstraject te laten erkennen door de 
Vlaamse Overheid moet je je eveneens registreren op 
www.mijnkadervorming.be  Je krijgt een KAVO-nummer 
dat je naar ons doorstuurt. 

HOE INSCHRIJVEN?

We zoeken enthousiaste leid(st)ers 
voor onze kampen!

Met de steun van DE VLAAMSE OVERHEID      .
V.U. Marc Van Nieuwenhuysen

Jeugdvakanties
DUINEN-HEIDE



Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE is een erkende landelijk 
jeugdvereniging voor jeugdleiders. 
Ons doel is het organiseren van vakantiekampen en het 
opzetten van vormingsinitiatieven voor jeugdleiders. 
Daarvoor zoeken wij voortdurend vrijwilligers en jeugd-
leiders; ook afgestudeerden of studenten aan het hoger 
onderwijs. 
Ben je speels, enthousiast en wil je dolgraag werken 
met kinderen van 5 tot 15 jaar, dan ben  je bij Duinen-Heide 
meer dan welkom. We organiseren kampen tijdens ALLE 
schoolvakanties. Er zijn dus voldoende mogelijkheden 
om je te engageren!

WORD VRIJWILLIGER-JEUGDLEIDER

Ben je 15 jaar of ouder, dan kan je starten aan het 
vormingstraject voor animator.  
Tijdens een 6-daagse cursus krijg je informatie over alle 
aspecten als begeleider in het jeugdwerk. Dit is vooral 
een speel- en doe-cursus waardoor je een ruime bagage 
krijgt aan uiteenlopende spelvormen: heem- en plein-
spelen, bos- en stadsspelen, exploraties, tochten, sport, 
muziek, zang, dans en ritme, creatief spel, knutselen,… 
en wat je kan doen bij regenweer.
Uiteraard vinden we een toffe sfeer en een toffe groeps-
geest erg belangrijk!

WORD ANIMATOR

Ben je animator en minstens 16 jaar, dan kan je deelnemen 
aan het vormingstraject voor  hoofdanimator. 
Als hoofdanimator ben je de spilfiguur. Je krijgt meer 
verantwoordelijkheid voor de goede werking van een 
groep kinderen en je staat in voor de dagelijkse begeleiding 
van jouw medeleiders. In deze vorming komen o.a. aan 
bod : een gevarieerd activiteitenprogramma, ondersteuning 
van leiding en teamwork, werken aan een toffe groeps-
sfeer, opvang van moeilijk gedrag, contacten met 
derden, …
Je bouwt verder aan je ervaring als animator. 

WORD HOOFDANIMATOR

WAAR
 

De cursussen gaan door in een 
aantal jeugdverblijfcentra in 

Vlaanderen en Wallonië. 
Meestal loopt de vormingsweek 
gelijktijdig met een zesdaags 

jeugdkamp. 


