
  

  

TAKEN (STAGIAIR) HOOFDANIMATOR 
 
 

De Hoofdanimator (HA) – Stagiair Hoofdanimator (SHA) 

 TAKEN VOORAFGAAND AAN HET VBW  

 De HA verzamelt informatie over het thema van zijn of haar vakantie. 
 De HA zorgt voor de concrete, inhoudelijke voorbereiding van het VBW. Hij of zij weet zich 

hierin gesteund door de CO die hem of haar feedback geeft.  
 
 

TAKEN op het VBW 

 De HA zorgt voor een aangename sfeer in het team.  
 De HA trekt in samenspraak met de CO de brainstorm op gang. Hij of zij kan deze ook 

afremmen indien nodig en kan het tot een werkbaar geheel herleiden.  
 De HA moet in staat zijn om, samen met het team, een evenwichtig raamprogramma op te 

stellen.  
 De HA maakt een goed verslag op van de voorbereidingen waarin zowel de thematische als 

de praktische handvaten voor de vakantie aan bod komen.  
 De HA verdeelt op het einde van het VBW de taken op een evenwichtige manier tussen de 

teamleden.  
 De HA verdeelt, in overleg, de opvolging van de voorbereiding tussen zichzelf, de CO en een 

eventuele SHA.  
 De HA is verantwoordelijk voor het verhaal en de rode draad. Denk er aan, KISS: keep it 

simple and stupid.  
 De HA bewaakt de Jonge Helden-filosofie. 
 De HA zorgt ervoor dat elk teamlid zowel op de voorbereiding als tijdens de vakantie aan bod 

komt. Hij of zij stimuleert het team om nieuwe uitdagingen aan te gaan.  
 De HA heeft een voorbeeldfunctie op het VBW.  

 
 

TAKEN TUSSEN HET VBW EN DE ZOMER 

 De HA maakt een neerslag van het VBW in MiRa. 
 De HA moet op een degelijke en vriendelijke manier feedback kunnen geven op de 

voorbereidingen van de activiteiten.  
 De HA moet in staat zijn om zelfstandig ‘knalactiviteiten’ te kunnen uitwerken.  
 De HA is verantwoordelijk voor de opvolging van de stagiairs. Hierin is men gesteund door de 

CO.  
 De HA is verantwoordelijk voor de afspraken binnen het team.  

 
 

TAKEN TIJDENS DE VAKANTIE 

 De HA moet op een degelijke en vriendelijke manier feedback kunnen geven op de 
volbrachte spelen en op de kennis, vaardigheden en attitudes van elk teamlid.  

 De HA zorgt voor een gepaste evaluatie en begeleiding van de stagiair-animatoren. 
 De HA ondersteunt de CO bij de evaluatie en begeleiding van de SHA. 
 De HA ziet er op toe dat alle evaluatieformulieren ingevuld worden.  
 De HA zorgt voor gepaste en informele contacten met de gastmedewerkers, kookploeg, 

conciërge, …. . Praktische afspraken met deze actoren verlopen steeds via de CO.  



  

  

 
TAKEN NA DE VAKANTIE 

 De HA is aanwezig op het CoHach-weekend in het najaar om de 
zomer te kunnen evalueren. 

 


