
Subsidiereglement voor terugbetaling cursus animator, hoofdanimator of instructeur in 

het jeugdwerk 

 

 
Artikel 1 – Doel 

 

• Animatoren, die een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk 

hebben, verhogen de kwaliteit van de stedelijke vakantiewerking. 

• Deze subsidie stimuleert jongeren om het attest animator, hoofdanimator of instructeur 

in het jeugdwerk te behalen én om zich als geattesteerde animator in te zetten op de 
stedelijke vakantiewerking.   

 
Artikel 2 – Definities  

 

• Definities verschillende attesten volgens sociaalcultureel.be 
o Animator:  

De vorming tot animator is een samenhangend geheel en heeft tot doel 

kandidaten te vormen in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren 
in het jeugdwerk. In het vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, houdingen 

en vaardigheden. Het bevat een theoretisch gedeelte (deelname aan een 
erkende cursus van 60u) en een praktisch gedeelte (stage van 60u). 

o Hoofdanimator: 
De vorming tot hoofdanimator is een samenhangend geheel en heeft tot doel 

zich te vervolmaken in het begeleiden en animeren van kinderen en jongeren in 
het jeugdwerk of het opnemen van verantwoordelijkheden binnen een 

begeleidingsteam. In het vormingsproces wordt gewerkt aan inzichten, 
houdingen en vaardigheden. Het bevat een theoretisch gedeelte (deelname aan 

een erkende cursus van 30u) en een praktisch gedeelte (stage van 30u).  
o Instructeur: 

De vorming is een samenhangend geheel en heeft tot doel een 
verantwoordelijkheid op te nemen in het vormingsproces van 

jeugdwerkverantwoordelijken. In het vormingsproces wordt gewerkt aan 
inzichten en vaardigheden in groepsdynamische processen, in 

communicatievaardigheden en in conflicthantering. Het bevat een theoretisch 
gedeelte (deelname aan een erkende cursus van 30u) en een praktisch gedeelte 

(stage van 60u). 

• Cursus animator in het jeugdwerk  
Om het attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk te behalen, volg 
je een vormingscursus bij een erkende vereniging.  Zo’n traject bestaat uit 3 stappen: 

1. Een cursus volgen bij een erkende vereniging. Zo’n cursus kan in één week of in 
meerdere delen plaatsvinden. Je leert er alle tips en tricks om (groepen) kinderen 

en jongeren te begeleiden: spelen maken en uitleggen, omgaan met moeilijke 
kinderen, spelen inkleden, instaan voor veiligheid. 

2. In een stage breng je alles wat je leerde op cursus in de praktijk op een erkende 
stageplaats. 

3. Je neemt deel aan en positief evaluatie moment 

• Geattesteerd animator in het jeugdwerk 
Je hebt de cursus animator in het jeugdwerk positief afgerond en behaalde je attest. 
Eens je een attest van animator in het jeugdwerk hebt, heb je officieel bewezen dat je 

geschikt bent om kinderen en jongeren in het jeugdwerk te begeleiden.  

• Aanvraagjaar  
Het jaar x is het lopende kalenderjaar, dat vermeld staat op de aanvraag.  

 

 



 

Artikel 3 – Voorwaarden 
 

• De aanvrager is minimum 16 jaar.  

• De aanvrager  
o schrijft zich in voor de cursus animator in het jeugdwerk en loopt minimum 2 

weken stage op de stedelijke vakantiewerking.  
en/ of 

o de aanvrager heeft een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het 
jeugdwerk of hoger behaald in het jaar van de aanvraag of het jaar voor de 

aanvraag en zet zich minimum 2 weken in op de stedelijke vakantiewerking in 
het jaar van de aanvraag.  

 
Artikel 4 – Bedrag subsidie 

 

• Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 100 % van de totale kostprijs van de 
inschrijving cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk op 
voorwaarde dat de aanvrager stage liep op de stedelijke vakantiewerking én zich 

minimum 2 weken ingezet heeft op de stedelijke vakantiewerking in het kalenderjaar van 
de aanvraag op voorwaarde dat de aanvrager het attest behaalde in het jaar van de 

aanvraag of het jaar na de aanvraag. 

• Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 50% van de totale kostprijs van de 
inschrijving cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk als de 
aanvrager geen stage liep op de stedelijke vakantiewerking én zich wel minimum 2 

weken ingezet heeft op de stedelijke vakantiewerking in het kalenderjaar van de 
aanvraag op voorwaarde dat de aanvrager het attest behaalde in het jaar van de 

aanvraag of het jaar voor de aanvraag.   
 

Artikel 5 – Aanvraagprocedure 
 

• De subsidie kan enkel aangevraagd worden door invulling van het voorziene 
aanvraagformulier. Dit formulier kan verkregen worden in het Vrijetijdspunt Polenplein 

15 8800 Roeselare of online via de website van stad Roeselare. 
Na invulling en ondertekening dient het formulier samen met het betalingsbewijs en/ of 

behaald attest worden bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen, ter 
attentie van het Vrijetijdspunt Polenplein 15 8800 Roeselare. 

 

• Indien een subsidieaanvraag wordt ingediend waarbij het aanvraagformulier niet of niet 
volledig is ingevuld en/of waarbij de nodige stukken ontbreken, zal de aanvraag als 

onontvankelijk worden afgewezen. 
 

 
Artikel 5 Bis – Toekenningsprocedure en uitbetaling 

 

• De subsidie wordt toegewezen op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de 
vooropgestelde criteria 

• Een subsidie van 100% van de totale kostprijs als de aanvrager stage liep in de 
stedelijke vakantiewerking en zich minimaal 2 weken heeft ingezet op de stedelijke 
vakantiewerking, wordt in twee schijven uitbetaald: 

o 50% van de totale kostprijs wordt uitbetaald na de stage op voorwaarde dat de 
aanvrager beschikt over een betalingsbewijs en deelnamebewijs van de cursus 

in het jeugdwerk in het kalenderjaar x of x+1. 
o 50% van de totale kostprijs wordt uitbetaald nadat de aanvrager zich minimum 

2 weken als geattesteerde animator, hoofdanimator of instructeur heeft ingezet 
op de stedelijke vakantiewerking.  
De aanvrager beschikt over een betalingsbewijs en attest van de cursus in het 
jeugdwerk in het kalenderjaar x of x+1.  



• Een subsidie van 50% van de totale kostprijs als de aanvrager  
o Het attest animator behaalde in het jaar van de aanvraag of het jaar voor de 

aanvraag en geen stage liep op de stedelijke vakantiewerking. 
o Zich minimum 2 weken ingezet heeft op de stedelijke vakantiewerking als 

geattesteerd animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk in het jaar 
van de aanvraag. 

o De aanvrager beschikt over een betalingsbewijs en attest van de cursus in het 
jeugdwerk in het kalenderjaar x of x-1.  

o Deze aanvrager beschikt over een inschrijvingsbewijs én attest animator in het 
jeugdwerk of hoger toegekend door een erkende vereniging.  

 
Artikel 6 – Uitbetaling 

 

• De subsidie wordt definitief vastgesteld op voorlegging van de gevraagde bewijsstukken. 
 

• De subsidie, wordt uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het 
aanvraagformulier. 
 

 
Artikel 7 – Controle 

 

• Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie. 

 

 
Artikel 8- Betwistingen/beroep 

 

• Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het 
College van Burgemeester en Schepenen.  
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de 

toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte 
tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het College van Burgemeester en 

Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het 
ontvangstbewijs gelden als bewijs.  

 
 
Artikel 9 – Inwerkingtreding 

 

• Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020. 

• Dit reglement is geldig tot en met 31 december 2026. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van oktober/november 2019 
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