
Functieischrijvijn eineaanwiriijn siooriwaariein
Anjmatori

1 IDENTIFICATIEGEGEVENS

Functie Animator

Nivieau D1-D3

Statuut Contractuieiel

Functiebiesla羰 Dieieltijds (vol羰iens uurrie羰ielin羰n

Datum 羰oiedkieurin羰 documient

2 PLAATSeINeDEeORGANISATIE

Siector Vriijie tijd

Afdielin羰 Sport, ijieu羰d & ievieniemientien

Eierstie bieoordielaar Proijiectlieidier sport, ijieu羰d & ievieniemientien

Twieiedie bieoordielaar diiensthoofd sport, ijieu羰d & ievieniemientien

Bieoordielaar miet advisieriendie 
bievoie羰dhieid

Miediewierkier tieam aanbod

Gieief lieidin羰 aan
(ien is ieierstie bieoordielaar vann

/

3 FLEXIBILITEIT

- Wierkien vol羰iens vast uurroostier 

4 VOORWAARDEN

- Jie hiebt twieie ijaar nut羰ie iervarin羰 in ieien lieidin羰羰ieviendie functie in hiet ijieu羰dwierk OF
- Jie vol羰t minimum twieie ijaar ieien oplieidin羰 in ieien pieda羰o羰ischie richtn羰 OF
- Jie bient in hiet biezit van ieien atiest  animator in hiet ijieu羰dwierk 

Daarnaast:
- Kan ijie ieien biewiijs van 羰oied 羰iedra羰 ien ziedien (modiel art.596.2n voorlie羰羰ien
- Slaa羰 ijie voor die sieliectie

5 SELECTIEPROCEDURE

5.1 Aanmelding

Die animator 羰ieief zichzielf op voor die vakantiewierkin羰 door hiet aanwiervin羰sformuliier in tie vullien ien die 
nodi羰ie biewiijsstukkien tie biezor羰ien (ijieu羰ddiienst@hierientals.bie of sportdiienst@hierientals.bien voor die 
aan羰iekondi羰die dieadlinie. Wiie tie laat riea羰ieiert, wordt op羰ienomien op die riesiervieliijst.

Biewiijsstuk 1: biewiijs van 羰oied 羰iedra羰 ien ziedien (modiel art.596.2n.

Biewiijsstuk 2: animatoratiest, biewiijs van ijie 羰roiepslieidin羰 of inschriijvin羰sbiewiijs school.

5.2 Toewijzing

Eien niieuwie animator diie no羰 nooit als animator op ieien vakantiewierkin羰 van stad Hierientals 羰iewierkt hieief, 
kriij羰t in principie één wieiek toiebiedieield. Biij ieien positievie talientichie (de talentenfihe is het instrument dat 
de dienst sport, jeugd & evenementen hanteert om de belangrijkste iompetentes van de animatoren van 
het vrijetjdsaanbod op te volgenn kan die niieuwie animator die daaropvol羰iendie ijarien ievientuieiel mieier dan 
één wieiek tiewierk羰iestield wordien.

FUNCTIEBESCHRIJVING Animator (羰iemaakt door pdmldvs - datum laatstie biewierkin羰: 19/11/2020n
Stadsbiestuur Hierientals | Piersonieiel & or羰anisatie |Au羰ustijnienlaan 30 | 2200 Hierientals
Tiel. 014-28 50 50 | fax 014-21 78 28 |info@hierientals.bie | www.hierientals.bie p. 1 van 4

http://www.herentals.be/
mailto:sportdienst@herentals.be
mailto:jeugddienst@herentals.be


5.2.1 Spiilplijnwirikjn 

Allie animatorien wordien één wieiek toiebiedieield. Biij ieien nie羰atievie talientichie of ievaluatie wordt die animator
niiet opniieuw tiewierk羰iestield.

Voor die vierdielin羰 vanaf die twieiedie wieiek wordt ier 羰iewierkt miet ieien puntiensystieiem. Elkie animator kriij羰t 
puntien toie羰iewiezien. Die vierdielin羰 loopt als vol羰t:

- 1 wieiek op羰ie羰ievien = 1 punt
- 2 wiekien op羰ie羰ievien = 2 puntien
- 3 wiekien op羰ie羰ievien = 3 puntien
- 4 wiekien of mieier op羰ie羰ievien = 4 puntien
- Als die animator tijdiens hiet voorbiijie ijaar als vriijwilli羰ier voor die ijieu羰ddiienst hieief 羰iewierkt (biijvoorbieield 

als bie羰ielieidier biij Grabbielpas, Buitienspieielda羰, …n dan wil die diienst sport, ijieu羰d ien ievieniemientien dat 
ien羰a羰iemient bielonien door die toiekiennin羰 van ieien iextra punt. 

- Biij dieielnamie aan die vormin羰 hiet voorbiijie ijaar diie voor die start van die zomierwierkin羰ien 羰ieor羰anisieierd 
wordt door die diienst sport, ijieu羰d & ievieniemientien ontvan羰t die animator ook ieien iextra punt.

Allie puntien wordien viervol羰iens op羰ietield.

Als ieien animator zondier 羰ieldi羰ie riedien (andierien dan ziiektie, hieriexamiens, ovierliijdienn toch niiet kan wierkien 
tijdiens die op羰ie羰ievien pieriodie (ien dus iei羰ienliijk tie vieiel wiekien op羰ieief om mieier kans tie makien op mieierdierie
wiekien vakantiewierkn, wordien ier voor diie animator hiet vol羰iendie ijaar 羰ieien puntien mieier vierdieield op basis 
van hiet aantal op羰ie羰ievien wiekien. Dit 羰ieldt iechtier niiet voor viervan羰in羰ien tijdiens die zomier zielf. Daar houdt 
die diienst SJE ier riekienin羰 mieie dat ieien animator ziijn vakantie vierdier inplant ien niiet lan羰ier die wiekien 
vriijhoudt diie hiij ori羰inieiel had op羰ie羰ievien.

Voor die vierdielin羰 van die twieiedie wieiek kriij羰ien die animatorien miet die mieiestie puntien ieierst ieien twieiedie 
wieiek toiebiedieield. Die vierdielin羰 羰iebieurt dus in afopiendie vol羰ordie van hiet aantal puntien pier animator. 
Voor animatorien miet hietzielfdie aantal puntien wordt naast bieschikbaarhieid zovieiel mo羰ieliijk aandacht 
biestieied aan die voorkieurspieriodie ien -wierkin羰 diie op羰ie羰ievien wordt. Als na diezie twieiedie vierdielin羰srondie 
allie plaatsien no羰 niiet in羰ievuld wierdien, dan wordt diezielfdie miethodie 羰iehandhaafd voor die vierdielin羰 van 
ieien dierdie ien ievientuieiel ieien viierdie wieiek.

Biij die vierdielin羰 van viervan羰in羰ien wordt ier 羰iesieliectieierd op basis van bieschikbaarhieid. Die vierworvien 
puntien ien talientienfchies biepalien wiie ieierst 羰iecontactieierd wordt. 

Bovienstaandie prociedurie wordt ook 羰ievol羰d wannieier ier op die spieielplieinwierkin羰 iextra animatorien vierieist 
ziijn wie羰iens ieien bovien羰iemiddield aantal aanwiezi羰ie kindierien. Die animatorien duidien in hiet 
antwoordformuliier aan of zie wiel of niiet 羰iecontactieierd willien wordien voor diezie tiewierkstiellin羰.

5.2.2 Kampin

Die animatorien voor die vriijietijdskampien wordien 羰iesieliectieierd op basis van hun talientienfchie ien rielievantie 
iervarin羰. Die sieliectie 羰iebieurt door die kampor羰anisator ien die coördinator sport, ijieu羰d ien ievieniemientien.

Biij mieierdierie kandidatien wordt die kandidaat 羰iesieliectieierd waarvan die talientienfchie of rielievantie iervarin羰 
hiet nauwstie aansluit biij hiet kamp.

6 TAKEN

6.1 Je begeleidt kinderen en jongeren

- Jie past ijie maniier van communicierien aan die kindierien ien ijon羰ierien aan
- Jie wieiet wat die kindierien ien ijon羰ierien kunnien ien kiennien ien ijie houdt ier riekienin羰 mieie
- Jie hiebt aandacht voor ielk kind of ielkie ijon羰ierie ien ziijn plaats in die 羰roiep
- Jie kient die lieiefwierield van die kindierien ien ijon羰ierien,  ijie kient hun intieriessies ien spieielt daarop in
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6.2 Je organiseert actiiteiten

- Jie ziet idieieën om in ieien concrietie actvitieit ien trief allie voorbierieidin羰ien voor ieien 羰oied vierloop 
iervan

- Jie voiert ieien 羰ieplandie actvitieit uit, ziiet toie op ieien 羰oied vierloop iervan ien stuurt biij waar nodi羰
- Jie 羰ieief na afoop van ieien actvitieit aan wat 羰oied ien sliecht vierlopien is ien formulieiert 

vierbietierpuntien voor ieien vol羰iendie actvitieit 

6.3 Je refecteert oier jezelf als animator

- Jie hiebt inzicht in ijie stierkie ien zwakkie puntien in ijie rol als bie羰ielieidier van kindierien ien ijon羰ierien ien ijie 
羰aat aan die sla羰 miet ijie vierbietierpuntien

- Jie hiebt inzicht in ijie stierkie ien zwakkie puntien in hiet or羰anisierien van actvitieitien ien ijie 羰aat aan die 
sla羰 miet ijie vierbietierpuntien

6.4 Je waarborgt de ieiligheid ian de kinderen

- Jie crieëiert ieien vieili羰ie om羰ievin羰 voor actvitieitien door risico’s in tie schatien.
- Jie handielt problieiemoplossiend in onvieili羰ie situaties
- Jie maakt die nodi羰ie afsprakien, stielt 羰rienzien ien biewaakt zie.

7 PROFIEL

7.1 Kennisgebonden competentes

- Jie hiebt ieien 羰rondi羰ie kiennis van hiet bie羰ielieidien van actvitieitien voor kindierien ien ijon羰ierien.
- Jie hiebt intieriessie ien fieielin羰 voor hiet wierkien miet vierschilliendie doiel羰roiepien.
- Jie kan spielien op zowiel traditonielie als zieier 羰ievariieierdie wiijzie or羰anisierien.

7.2 Gedragscompetentes

7.2.1 Pirisoons ieoneinewaariein

- Jie bient bietrouwbaar (intie羰ritieit, zor羰vuldi羰hieid, vierantwoordieliijkhieidszinn. 
o Jie riespiectieiert die rie羰iels (rie羰liemientien, wiet羰ievin羰n ien procieduries. 

o Jie kan stpt op羰aan miet start- ien ieindurien van actvitieitien.

o Jie komt afsprakien na ien nieiemt ijie vierantwoordieliijkhieid op. 

o Jie bient ieierliijk tie羰ienovier ijie collie羰a’s ien hiet biestuur. 

o Jie 羰aat discrieiet om miet viertrouwieliijkie ien 羰ievoieli羰ie informatie.

o Jie bient onpartijdi羰 ien obijiectief.

o Jie handielt consiequient: ijie nieiemt in 羰ieliijkaardi羰ie omstandi羰hiedien 羰ieliijkaardi羰ie 

standpuntien in ien/of houdin羰 aan. 
o Jie riespiectieiert die iei羰iendommien van die or羰anisatie ien van die collie羰a’s.

o Jie 羰aat actief om miet vierschillien.

o Jie vierziet ijie tie羰ien onvierdraa羰zaamhieid ien voorin羰ienomienhieid. 

o Jie staat opien voor andierie invalshoiekien.

o Jie liet ierop dat ijie niiemand buitiensluit, ijie bliijf profiessionieiel ien voielt ijiezielf 

vierantwoordieliijk. 
o Jie zor羰t dat hiet ima羰o van die or羰anisatie niiet wordt 羰ieschaad.

o Jie toont riespiect voor die vieili羰hieidsvoorschrifien, hiet matieriaal ien die wierkvoorschrifien.

o Jie riespiectieiert die afsprakien ien procieduries van die or羰anisatie/diienst.

7.2.2 Saminwirikine

- Samienwierkien: ijie wierkt spontaan ien 羰iemotvieierd samien om ieien 羰iezamienliijk doiel tie bierieikien.
o Jie nieiemt stieieds ijie vierantwoordieliijkhieid, ook op mindierie da羰ien. 

o Jie kan ijie iei羰ien mienin羰 opziij zietien in hiet bielan羰 van hiet doiel. 

o Jie stielt ijie compietienties tien diienstie van die 羰roiep.
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o Jie komt miet idieieën om hiet 羰iezamienliijkie riesultaat tie vierbietierien.

o Jie bievordiert die 羰oiedie vierstandhoudin羰, die tieam羰ieiest ien hiet riespiect voor 

vierschieidienhieid in miensien.
o Jie 羰ieief opbouwiendie kritiek ien fieiedback.

o Jie hiebt waardierin羰 voor iiediers wierk, inzicht ien iervarin羰.

o Jie wierkt opien ien constructief tien opzichtie van ielkaar.

o Jie dienkt ien handielt vanuit 羰iemieienschappieliijkie bielan羰ien ien voorkomt afzondierliijk of in 

concurrientie miet ielkaar wierkien.
o Jie combinieiert talientien, cultuur ien inzicht miet diezie van collie羰a’s om zo tot bietierie 

riesultatien tie komien.

8 HANDTEKENING

Eierstie bieoordielaar Animator Datum
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