Meer info en inschrijvingen?
Wil je inschrijven, ga naar
www.bloso.be/vts - Aanbod opleidingen Meld aan - Zoek ‘Bewegingsanimator’
en schrijf in
Heb je nog vragen? Neem contact op met de
Vlaamse Trainersschool,
02/209.47.21

Bewegingsanimator 2013

vts@bloso.be

In deze opleiding leer je:
· Recreatieve bewegingsactiviteiten op een
verantwoorde en veilige manier animeren
en begeleiden
· De basisprincipes van EHBO
· Het onderscheiden van bewegingsvaardigheden
· Het kunnen inschatten van verschillende 		
doelgroepen
· Het ontwerpen van bewegingsspelen
· Het leren organiseren van tornooien en 		
evenementen
Deze nieuwe vaardigheden leer je vooral
in prakijkgerichte lessen. Je wordt
daarbij begeleid door VTS-docenten
met heel wat praktijkervaring.
Volg de cursus Bewegingsanimator!!

(Re)creatief
bewegen
leren
animeren en
organiseren

Wat?
Als bewegingsanimator laat je kinderen,
tieners, jongeren, volwassenen of senioren op
een veilige manier het plezier van sporten en
bewegen ervaren.
Op een enthousiaste wijze kan je recreatieve
bewegingsactiviteiten animeren en begeleiden.
Je kan flexibel en creatief je sportactiviteit
aanpassen aan de diversiteit van de deelnemers.
Het organiseren en promoten van kleine tot
grote organisatievormen zoals tornooien en
instuiven kan je toepassen in verschillende
contexten o.a. recreatieve sportclub, gemeentelijke sportdienst, buurtsport, speelpleinen,… .

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen die graag
met mensen sportief aan de slag wil gaan, als
vrijwilliger of vanuit een professioneel kader:
sportpromotoren, begeleiders van recreatieve
sportverenigingen, redders, sportkampbegeleiders van lokale of provinciale sportdiensten,
buurtsportmedewerkers, begeleiders van speelpleinwerkingen en jeugdverenigingen.

Met het behalen van een diploma ‘Bewegingsanimator’ ben je in staat om de sportieve organisatie waarvoor je werkt een kwalitatieve impuls
te geven. Een voorwaarde is wel dat je minstens
17 jaar bent.

Waar en wanneer?

Bewegingsanimator Oudenaarde
Van zondag 07/04 tot en met vrijdag 12/04.
Deze cursus wordt in een internaatsformule
aangeboden.
Prijs: 120 euro (+ eventuele internaatskosten).

Bewegingsanimator Brussel (Koekelberg)
Module 1 op zaterdag 19/01, 26/01 en 02/02
telkens van 9u30 tot 16u30
Module 2 van maandag 11/02 tot en met
donderdag 14/02 telkens van 9u tot 18u
Prijs: 120 euro

! in Brussel zijn geen overnachtingsmogelijkheden

Bewegingsanimator Blankenberge
Van zondag 30/06 tot en met vrijdag 05/07.
Deze cursus wordt in een internaatsformule
aangeboden.
Prijs: 120 euro (+ eventuele internaatskosten).

