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ANIMATOREN
BELANGRIJKE INFORMATIE
DE UURLONEN :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoofdcoördinator(‐trice) – leerkracht ........................................................................................ 17,30 €/uur
Pleinleider(‐ster)/leerkracht ........................................................................................................ 15,13 €/uur
pleinleider(‐ster) .......................................................................................................................... 14,05 €/uur
secretaris(esse)/adjunct coördinator(‐trice)/leerkracht ............................................................. 12,97 €/uur
secretaris(esse)/adjunct coördinator(‐trice) .............................................................................. 11,89 €/uur
animator(‐trice)/leerkracht ......................................................................................................... 11,89 €/uur
animator(‐trice) (gebreveteerd) met 1 jaar ervaring bij Kids Holidays .......................................10,81 €/uur
animator(‐trice) (gebreveteerd) ................................................................................................. 10,27 €/uur
animator(‐trice) (niet‐gebreveteerd) met 1 jaar ervaring bij Kids Holidays .................................. 8,11 €/uur
animator(‐trice) (niet‐gebreveteerd) ............................................................................................ 7,57 €/uur

VOORDELEN :
Elk lid van het pedagogisch personeel geniet eveneens van gratis maaltijden (soep, sandwich en een
vieruurtje) en kan eveneens genieten van de terugbetaling van de transportkosten tussen woon‐ en
werkplaats die gebeuren met het openbaar vervoer (100% voor metro, tram, bus en trein) met afgifte van
de originele bewijsstukken. De afstanden te voet of met de fiets worden eveneens terugbetaald tot een
bedrag van 0,20 €/km voor de fietsers en 0,15 €/km voor de voetgangers.
KWALIFICATIES EN VEREISTE ERVARINGEN :
Voorwaarden om de functie van animator(‐trice) te kunnen uitoefenen :
• minstens 17 jaar oud zijn;
Voorwaarden om de functie van gebrevetteerde animator(‐trice) te kunnen uitoefenen :
• minstens 17 jaar oud zijn;
• houd(st)er zijn van één van de volgende kwalificaties :
 een brevet van animator(‐trice) erkend door de afdeling jeugd en sport van het ministerie van de
vlaamse gemeenschap;
OF :
 een diploma of een getuigschrift van sociale of pedagogische oriëntatie, tenminste van het niveau
van het hoger secundair technisch onderwijs voor sociale promotie;
 een diploma of een getuigschrift van het niveau van het sociaal pedagogisch hoger onderwijs of van
lichamelijke opvoeding tenminste van het korte type, met volledig leerplan of voor sociale promotie;
 een diploma of een getuigschrift van kinderverzorging;
 een brevet van instructeur(trice) in lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven uitgereikt door
de hoofddirectie van de jeugdorganisaties en de organisaties voor volwassenen volgens de criteria
van het ministerieel besluit van 20 mei 1976;
 een brevet van monitor(trice) of train(st)er uitgereikt door het bestuur voor lichamelijke opvoeding,
sport en openluchtleven;
en 150 gepresteerde uren binnen een speelpleinwerking kunnen aantonen.

Voorwaarden om de functie van gebrevetteerde coördinator(trice) te kunnen uitoefenen :
• Minstens 18 jaar oud zijn;
• Houder zijn van één van de volgende kwalificaties :
 Een brevet van coördinator(trice) in speelpleinwerking erkend door de afdeling jeugd en sport van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tevens een bewijs leveren van 1 jaar ervaring in
animatie na het behalen van het brevet van animator(trice).
 een diploma of een getuigschrift van hoger sociaal of pedagogisch onderwijs van het korte type, met
volledig leerplan of voor sociale promotie en een ervaring van 250 gepresteerde uren aantonen
binnen een speelpleinwerking;
CONTRACTUELE VOORWAARDEN :
Voorwaarden om als monitor te worden aangeworven en te worden vrijgesteld van sociale
zekerheidsbijdragen :
•
•

Om het even wie kan monitor zijn. Dus ook : een sportleraar, een werkloze, een student, een
gepensioneerde ....
De activiteiten als monitor mogen in de loop van een kalenderjaar de 25 arbeidsdagen niet
overschrijden bij één of meer werkgevers;

Voorwaarden om van een studentencontract te kunnen genieten :
•

De tewerkstellingsperiode mag de 50 werkdagen niet overschrijden, per kalenderjaar (van 1/1 tot
31/12), De solidariteitsbijdrage bedraagt voor deze periode 8,13 % (5,42 % ten laste van de werkgever
en 2,71 % ten laste van de student).

OPMERKING :eenzelfde persoon kan tijdens een kalenderjaar als monitor en als student werken.

