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Dompel 
jezelf onder 
in het wat 
en hoe van 
een toffe 
sport-
activiteit!

Zin om voor mensen van alle leeftijden, ras-
sen, standen, kleuren en geuren toffe bewe-
gingsactiviteiten te organiseren in je buurt 
ergens op een plein, in je vereniging of tijdens 
een kamp?

Nog een duwtje in de rug nodig om er aan te 
beginnen?

Volg de cursus Bewegingsanimator!!

Meer info en inschrijvingen?
Wil je inschrijven, ga naar www.bloso.be/vts 
Aanbod opleidingen - Begeleidingsgerichte 

opleidingen

Heb je nog vragen, neem contact op met de Vlaamse 
Trainersschool, Ellen Plasmans, 

ellen.plasmans@bloso.be 
of 02/209.47.12



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, gemeen-
telijke 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, sportkampbegelei-
ders van lokale of provinciale sportdiensten,
buurtsportmedewerkers, begeleiders van speel-
pleinwerkingen en jeugdverenigingen.

Met het behalen van een diploma ‘Bewegings-
animator’ ben je in staat om de sportieve organi-
satie waarvoor je werkt een kwalitatieve impuls 
te geven. Een voorwaarde is wel dat je minstens 
17 jaar bent. Er staat geen leeftijdslimiet op het 
volgen van de cursus!

Waar en wanneer?
Bewegingsanimator Genk
Van zondag 1 april tot en met vrijdag 6 april.
Deze cursus wordt in een internaatsformule 
aangeboden. 
Prijs: 120 euro (+ eventuele internaatskosten).

Bewegingsanimator Blankenberge
Van zondag 22 juli tot en met vrijdag 27 juli. 
Deze cursus wordt in een internaatsformule 
aangeboden. 
Prijs: 120 euro (+ eventuele internaatskosten).

Bewegingsanimator Dessel
Module 1 op zaterdag 13/10 en 20/10 telkens 
van 8u30 tot 18u. 

Module 2 van maandag 29/10 tot en met vrijdag 
02/11 telkens van 9u tot 17u. 

Prijs: 120 euro

! in Dessel zijn geen overnachtingsmogelijk-
heden voorzien. 


