
 

 

 
Stage Animator 

 

1. Hoe je attest behalen? 

Voor je volledige traject, kijk op https://cjsm.be/kavo/traject-in-vijf-stappen  

 

Je legt in totaal 50 uur stage af. 

 

2. Welke stage kan je doen bij Koning Kevin? 

Op een internaats- of externaatsvakantie tellen we 8 uur stage per dag met een maximum van 38 uur 

per initiatief. 

 

 uur actief aanwezig moet zijn, je wordt 

geëvalueerd op de hele periode dat je aanwezig bent. 

 

3. Wat verwachten we van jou als stagiair? 

Je bezorgt ons je correcte contactgegevens (naam, adres, rijksregisternummer, 

identiteitskaartnummer, telefoonnummer, rekeningnummer) dit om de verzekering in orde te 

brengen. Daarnaast bezorg je ons ook het meest gebruikte e-mailadres. 

 

Je geeft zelf vooraf aan dat je stage zal doen en reikt de stagebegeleider je trajectboekje aan voordat 

het initiatief start. 

 

In de aanloop naar een vakantie verwachten we je op de voorbereidingsmomenten die met de ploeg 

worden afgesproken, alsook op de voorbereidingsdag de dag voordat het initiatief start.  

 

Ga je begeleiden op een initiatief in de zomer, dan verwachten we je op het 

voorbereidingsweekend = Koning Kevin weekend. Dit vindt plaats eind april en je krijgt hiervan 

een praktische brief. Op dit weekend krijg je extra vormingen aangeboden en ga je alvast aan de slag 

met je begeleidersploeg voor de voorbereidingen van je initiatief. 

 

Na de zomer vindt er een Zomerafsluit plaats te Heiberg in Kessel-Lo. Hier verwachten we jou om 

samen de materiaalkelder te ordenen voor de winter. Daarnaast doen we een uitgebreide evaluatie 

over de werking en sluiten we af met een ontspannend moment met alle vrijwilligers! 

 

4. Evaluatiemoment 

Tijdens het evaluatiemoment blikken we samen terug op jouw traject, wisselen we ervaringen uit en 

zoeken we samen naar oplossingen voor dingen die minder goed liepen tijdens je stage. We 

vertrekken vanuit de praktijk en vanuit jouw ervaringen om terug te kijken naar de inhoud van 

basiscursus. Wanneer je een positieve evaluatie krijgt, keer je huiswaarts met attest. HOERA! 

Vergeet zeker je ingevulde trajectboekje niet! Inschrijven voor een evaluatiemoment kan op 

https://koningkevin.be/evaluatiemoment  

 

https://cjsm.be/kavo/traject-in-vijf-stappen
https://koningkevin.be/evaluatiemoment
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5. Wat kan je van ons verwachten? 

 

Vrijwilligerswerk binnen Koning Kevin wordt enorm gewaardeerd en wij proberen dit op 

verschillende manieren te doen: schouderklopjes, een medewerkersfeest, de (groei)kansen die je 

krijgt, een leuk ontmoetingsmoment, een cultureel uitstapje, etc. Je wordt ook financieel vergoed 

omdat we geloven dat jongeren, naast andere waardering, ook nood hebben aan financiële 

kostenvergoeding. Die gescheurde broek na je vakantie, vijf telefoontjes naar je medebegeleider 

omdat het wc-papier op was, een verloren sok… engagement heeft een kostenplaatje.  

 

Stagiair: 6,2 euro/etmaal 

 

 


