
 

Speelpleinen zomervakantie 2018 
 

Wat? Gemotiveerde animatoren die graag met kinderen omgaan 
 

Wanneer? Van 9 juli tem 17 augustus 
 

Waar? Basisschool De Goudenregen te Ganshoren 
 

Wat bieden we aan? 2 weken (of meer) vol plezier en leuke ervaringen gekoppeld aan 
een aantrekkelijke vergoeding. 

 
Meer informatie en solliciteren via maja_trullemans@hotmail.com of 

prins.sandy@hotmail.com 
 
 
 

Solliciteren kan t.e.m. 15 mei 2016 
 

Meer info en solliciteren: www.degoudenregen.be of 

mailto:maja_trullemans@hotmail.com?subject=Solliciteren%20als%20animator%20op%20de%20speelpleinen
mailto:prins.sandy@hotmail.com?subject=Solliciteren%20als%20animator%20op%20de%20speelpleinen
http://www.degoudenregen.be/
http://www.degoudenregen.be/


 
 
 
Praktische informatie animatoren 
Takenpakket 
De animatoren begeleiden de activiteiten van de kinderen.  

- Ze staan in voor de voorbereiding van de activiteiten, in samenwerking met de 
hoofdanimatoren. 

- Ze verzorgen het activiteitenaanbod. 
- Ze zorgen ervoor dat de kinderen spelen en ze spelen zelf mee. 

Wie komt in aanmerking? 
Om animator te zijn, moeten kandidaten minstens aan een van de onderstaande profielen voldoen: 

- attest van animator (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus animator); 
- diploma jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO); 
- diploma sociale en technische wetenschappen (TSO); 
- diploma gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO); 
- diploma verzorging (BSO); 
- diploma kinderzorg (BSO); 
- certificaat begeleider buitenschoolse opvang (CVO); 
- certificaat begeleider kinderopvang (CVO); 
- volgt de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;  
- stages in kader van lerarenopleidingen; 
- kan elders verworven competenties aantonen; 

 

De speelpleinen werken met minstens één animator per begonnen schijf van acht kinderen. 
Animatoren engageren zich voor minstens twee opeenvolgende weken.  

Hieronder een overzicht van hoeveel een animator bruto verdient per week. Als een animator meer 
dan twee weken deelneemt aan een speelplein, wordt de vergoeding naar de volgende leeftijd 
afgerond. 

 

Animatorleeftijd  Vergoeding per week  
netto 

Vergoeding per 
week bruto 

16 jaar 287 euro  295 euro 
17 jaar 312 euro 321 euro 
18 jaar 336 euro 346 euro 
19 jaar 361 euro 371 euro 
20 jaar 385 euro 396 euro 
21 jaar en ouder 410 euro 422 euro 

 
Als een animator al werkt, voorziet de VGC ook hier 45% meer op de brutolonen (berekend op het 
loon van een fulltime leerkracht). Animatoren zullen dan ongeveer het nettobedrag overhouden 
dat overeenkomt met het bedrag voor hun leeftijd. 

Er wordt geen vergoeding aangeboden voor woon-werkverkeer. 

 

Contact: prins.sandy@hotmail.com of maja_trullemans@hotmail.com 
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