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Overzicht opleidingen Jeugd Rode Kruis 2018 
 

Hieronder vind je een lijst van de Jeugd Rode Kruisopleidingen zoals die momenteel zijn gepland. 

Inschrijven kan via ACT (http://act.rodekruis.be) of met de inschrijfstrook via deze link. 

Prijzen zijn onder voorbehoud van kleine wijzigingen ten gevolge van indexering. Voor enkele opleidingen 

moeten de locaties en data nog bevestigd worden. De kalender wordt op onze verschillende kanalen 

regelmatig geüpdatet. Details over de opleidingen vind je op de volgende pagina’s. Voor verdere info 

over deze opleidingen kan je terecht bij Jeugd Rode Kruis, via jeugdrodekruis@rodekruis.be of 015 44 35 

72.  

 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het inschrijvingsgeld vaak gedeeltelijk of volledig terugbetaald 

kan worden door de gemeente. Je dient hiervoor het bewijs van deelname van de deelnemer af te geven 

op het gemeentehuis. Informeer hierover bij je gemeente. 
 

Voor meer informatie rond de opleidingen van Jeugd Rode Kruis verwijzen we jou door naar: 

 alle Jeugd Rode Kruisopleidingen 

 het opleidingsaanbod per vrijwilligersfunctie 

 Stappenplannen nieuwe opleidingen: wie volgt wat?  

 

30 jun. ‘18 Introductiedag JRK Speelweken Hoofdzetel (Mechelen) 

   

7 jul. ‘18 Module 1: Voorbereidingsdagen Hoofdzetel (Mechelen) 

14 jul. ‘18 Module 1: Voorbereidingsdagen en  

Module 2: LEGO-examen 

Hoofdzetel (Mechelen) 

27 jul. – 2 aug. ‘18 Animatoropleiding1 PVM (Malle) 

28 jul. – 2 aug. ‘18 Hoofdanimatoropleiding2 PVM (Malle) 

27 – 29 jul. ‘18 Verantwoordelijkenopleiding PVM (Malle) 

28 jul. ‘18 Initiatoropleiding PVM (Malle) 

28 – 29 jul. ‘18 Module 3: Krijtlijnen voor lesgevers in spe PVM (Malle) 

30 jul. ‘18 Module 4: Krijtlijnen+ PVM (Malle) 

31 jul. – 4 aug. ‘18 Module 5: Vakdidactiek jeugdmonitor – week PVM (Malle) 

   

   

                                                           
1 Animatoropleiding wordt in een vernieuwde vorm aangeboden: in één geheel in plaats van twee delen.  
2 Start opleiding voorzien op 28/7 om 9u00, maar mogelijkheid tot overnachting van 27 juli op 28 juli (vrijblijvend).  

http://act.rodekruis.be/
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/praktische-info#inschrijven_voor_een_opleiding
mailto:jeugdrodekruis@rodekruis.be
http://vrijwilliger.rodekruis.be/rvw/home/activiteiten/jeugd-rode-kruis/jeugd-rode-kruis-Praktische-gidsen?t=26558
http://vrijwilliger.rodekruis.be/rvw/home/activiteiten/jeugd-rode-kruis/jeugd-rode-kruis-Praktische-gidsen?t=26559
http://jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Nieuwe-opleidingen-wie-volgt-wat-%28Blender%29.html
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1-2 sept. ‘18 Startdag Jeugd Rode Kruis Geheime locatie in West-

Vlaanderen  

   

15 sept. ‘18 Evaluatiemoment animator PZ Antwerpen 

15 sept. ‘18 Evaluatiemoment hoofdanimator PZ Antwerpen 

Sept.-okt. ‘18 Workshop voor stagebegeleiders Te bevestigen 

   

14-16 sept. ‘18 Opleidingsweekend ‘Begeleider Youth on the Run’ Destelheide (Dworp) 

   

28-30 sept. ‘18 Instructeursopleiding (1/3) Het Verloren Bos (Lokeren) 

28-30 sept. ‘18 Hoofdanimatoropleiding (1/3) Het Verloren Bos (Lokeren) 

29 sept. ‘18 Initiatoropleiding Het Verloren Bos (Lokeren) 

   

26-28 okt. ‘18 Instructeursopleiding (2/3 Destelheide (Dworp) 

26-28 okt. ‘18 Hoofdanimatoropleiding (2/3)  Destelheide (Dworp) 

26 okt.- 1 nov. ‘18 Animatoropleiding3 Destelheide (Dworp) 

26-28 okt. ‘18 Verantwoordelijkenopleiding  Destelheide (Dworp) 

27 okt. ‘18 Omscholingstweedaagse jeugdmonitor (1/2) Destelheide (Dworp) 

   

10-11 nov. ‘18 Inleefspel Youth on the Run Puurs 

   

23-25 nov. ‘18 Instructeursopleiding (3/3) De Tilk (Merelbeke) 

23-25 nov. ‘18 Hoofdanimatoropleiding (3/3) De Tilk (Merelbeke) 

24 nov. ‘18 Omscholingstweedaagse jeugdmonitor (2/2) De Tilk (Merelbeke) 

   

8-10 feb. ‘19 Inleefspel Youth on the Run Puurs 
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Youth on the Run - spelmoment 

Uren: 11u30-13u00  

Prijs: €16,00 

Doelgroep: vrijwilligers en externen vanaf 16 jaar.  

Voorwaarden: minimum 16 jaar zijn bij de start van het spelmoment. 

 

Opleidingsweekend ‘Begeleider Youth on the Run’ 

Uren: 19u30-16u30 (met overnachtingen) 

Prijs: €70,00 (terug te krijgen na het begeleiden van 2 spelmomenten) 

Doelgroep: vrijwilligers die interesse hebben om na deze opleiding het inleefspel ‘Youth on the Run’ te 

begeleiden. 

Voorwaarden:  

 Je bent minimum 18 jaar. 

 Je hebt het spel volledig mee gespeeld als deelnemer. 

 Je bent het volledige opleidingsweekend beschikbaar. 

 Indien je slaagt voor het opleidingsweekend, begeleid je nadien minstens 2 spelmomenten over een 

periode van maximum 2 jaar. 

 

Introductiedag JRK Speelweken  

Uren: 09u00-17u00 

Prijs: gratis 

Doelgroep: vrijwilligers die ingeschreven zijn voor de speelweken 2018. 

Voorwaarden:  

 Je bent minimum 18 jaar. 

 Je hebt het spel volledig mee gespeeld als deelnemer. 

 Je bent de volledige opleidingsdag beschikbaar. 

 

Basisopleidingsdag nieuwe monitoren Vakantiekampen 

Uren: 09u00-17u00 

Prijs: gratis 

Doelgroep: verplicht voor vrijwilligers die een eerste keer als monitor bij Vakantiekampen willen 

meegaan.  

Voorwaarden:  

 Je hebt een attest ‘Animator in het jeugdwerk’ OF je hebt de animatoropleiding gevolgd en wil graag 

stage lopen bij Vakantiekampen.   

Meer info en inschrijven: mail naar rodekruisvakanties@rodekruis.be  

 

 

 

 

 

 

 

https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/algemene-jeugdwerkopleidingen/#youth_on_the_run_inleefspel
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/algemene-jeugdwerkopleidingen/#youth_on_the_run_inleefspel
http://www.jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Youth-on-the-Run---opleidingsweekend.html?opl=
https://jeugd.rodekruis.be/doe-mee/vrijwilliger-op-vakantie/speelweken-voor-kinderen-in-opvangcentra/
https://jeugd.rodekruis.be/doe-mee/vrijwilliger-op-vakantie/speelweken-voor-kinderen-in-opvangcentra/
mailto:rodekruisvakanties@rodekruis.be
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Verantwoordelijkenopleiding 

Uren: 19u30-16u30 (met overnachtingen) 

Prijs: €70,00 

Doelgroep:  

De opleiding is voornamelijk bedoeld voor verantwoordelijken van Jeugd Rode Kruis-lightkernen.  

 (Adjunct-)afdelingsverantwoordelijken Jeugd Rode Kruis  

 (Adjunct-)provincieverantwoordelijken Jeugd Rode Kruis 

 Provinciale teamleden 

Voorwaarden: minimum 17 jaar zijn bij de start van de opleiding. 

 

Workshop voor stagebegeleiders 

Uren: 9u00-12u00 

Prijs: €8,50  

Doelgroep: vrijwilligers die een jeugdwerkstage willen begeleiden en niet in het bezit zijn van een attest 

hoofdanimator in het jeugdwerk. 

Voorwaarden:  

 minimum 18 jaar zijn bij de start van de opleiding 

 100u aantoonbare ervaring in het jeugdwerk hebben 

 

Animatoropleiding 

Uren: 19u30-16u30 (met overnachtingen) 

Prijs: €185,00 

Doelgroep:  

 Jeugdleiders 

 Monitoren van de vakantiekampen 

 Vrijwilligers van de speelweken 

 Vrijwilligers die het attest animator in het jeugdwerk willen behalen.    

Voorwaarden: minimum 16 jaar zijn bij de start van de opleiding. 

 

Hoofdanimatoropleiding 

Uren: (1)9u30-16u30 (met overnachtingen) in 1x week- of 3x weekendformule 

Prijs: 

Weekformule: €175,00 

Weekendformule: €210,00  

Doelgroep:  

 Vrijwilligers die hun attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ willen behalen.  

 (Adjunct-)afdelingsverantwoordelijken Jeugd Rode Kruis  

 (Adjunct-)provincieverantwoordelijken Jeugd Rode Kruis 

 Provinciale teamleden 

Voorwaarden:  

 Minimum 16 jaar zijn EN  

 Een attest van animator in het jeugdwerk hebben OF 

https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/algemene-jeugdwerkopleidingen/#verantwoordelijkenopleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/algemene-jeugdwerkopleidingen/#verantwoordelijkenopleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/algemene-jeugdwerkopleidingen/#workshop_voor_stagebegeleiders
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/algemene-jeugdwerkopleidingen/#workshop_voor_stagebegeleiders
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#animatoropleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#animatoropleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#hoofdanimatoropleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#hoofdanimatoropleiding
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 Indien je geen attest Animator in het jeugdwerk hebt, kan je ook een portfolio voorleggen waaruit 

blijkt dat je 100u ervaring in het jeugdwerk hebt vanaf de leeftijd van 16 jaar. Stuur dit bij jouw 

inschrijving in naar jeugdrodekruis@rodekruis.be  

 

Instructeursopleiding 

Uren: 19u30-16u30 (3x weekend met overnachtingen)  

Prijs: €210,00 

Doelgroep:  

 Vrijwilligers die hun attest ‘instructeur in het jeugdwerk’ willen behalen.  

 Kadervormingsbegeleiders 

 Begeleiders Youth on the Run 

 Jeugdmonitorbegeleiders 

Voorwaarden:  

 Minimum 17 jaar zijn EN 

 Een attest van animator in het jeugdwerk hebben OF  

 Een portfolio voorleggen waaruit blijkt dat de deelnemer 100u ervaring heeft vanaf de leeftijd van 16 

jaar. 

mailto:jeugdrodekruis@rodekruis.be
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#instructeursopleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#instructeursopleiding
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Evaluatiemoment 

Uren: 13u00-17u00 

Prijs: € 8,50 

Doelgroep: Iedereen die een attest animator, hoofdanimator of instructeur wil behalen, en reeds met 

succes de opleidingen en stage heeft doorlopen. 

Voorwaarden:  

Eén van deze opleidingen hebben gevolgd en met succes de 50u stage hebben afgerond: 

 Animatoropleiding 

 Hoofdanimatoropleiding 

 Instructeursopleiding 

 

Initiatoropleiding 

Uren: 9u00-17u00 

Prijs: €16,00 (+ €8,50 lesmateriaal) 

Doelgroep: vrijwilligers die initiator willen worden, en dus de 

eerstehulpinitiaties voor kinderen en jongeren willen begeleiden.  

Voorwaarden:  

 Minimum 16 jaar zijn EN 

 een geldig brevet Helper of sanitaire bekwaamheid hebben. 

 

Omscholingstweedaagse tot jeugdmonitor 

Uren: 9u00-17u00  

Prijs: €32,00 (+ €15,00 lesmateriaal)  

Doelgroep: lesgevers eerstehulpverlening van Vorming, instructeurs Hulpdienst of vrijwilligers met een 

pedagogisch bekwaamheidsbewijs die graag jeugdmonitor willen worden.  

Voorwaarden:  

 Minder dan 2 jaar geleden geslaagd zijn voor Module 2: LEGO-examen, in het bezit zijn van een 

bewijs van pedagogische bekwaamheid en minder dan 2 jaar geleden Module 4: Krijtlijnen+ gevolgd 

hebben  

OF 

 Beschikken over een geldig brevet van lesgever eerstehulpverlening of instructeur Hulpdienst.  

 

https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#evaluatiemoment
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/geattesteerde-jeugdwerkopleidingen/#evaluatiemoment
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#initiatoropleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#initiatoropleiding
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#omscholingstweedaagse_tot_jeugdmonitor
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#omscholingstweedaagse_tot_jeugdmonitor
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Module 1: Voorbereidingsdagen 

Uren: 9u00-17u00 (dag 1) en 9u00-12u00 (dag 2)  

Prijs: €24,00  

Doelgroep: kandidaat-lesgevers  

Voorwaarden:  

 Minimum 16 jaar zijn bij aanvang van de cursus;  

 Een geldig brevet Helper of een sanitaire bekwaamheid Hulpdienst hebben.  

 

Module 2: LEGO-examen 

Uren: 13u00-17u00 

Prijs: €8,50  

Doelgroep: kandidaat-lesgevers  

Voorwaarden: minder dan 2 jaar geleden Module 1: Voorbereidingsdagen gevolgd hebben of hiervan 

zijn vrijgesteld.  

 

Module 3: Krijtlijnen voor lesgevers in spe 

Uren: 9u00-17u30  

Prijs: met overnachtingen: €70,00; zonder overnachting: € 32,00 

Doelgroep: kandidaat-lesgevers  

Voorwaarden: minder dan 2 jaar geleden geslaagd zijn voor Module 2: LEGO-examen.  

 

Module 4: Krijtlijnen+ 

Uren: 9u00-17u30  

Prijs: €16,00  

Doelgroep: kandidaat-lesgevers  

Voorwaarden: minder dan 2 jaar geleden Module 3: Krijtlijnen voor lesgevers in spe gevolgd hebben. 

 

Module 5: Vakdidactiek jeugdmonitor 

Uren:  

Formule ‘dag – weekend – dag’: deel 1 en 3 (opleidingsdagen): 9u-17u | deel 2 (weekend met 

overnachting): 19u30-16u30  

Formule ‘5-daagse’: 9u30-16u30 (vijfdaagse, met overnachtingen)  

Prijs:  

Formule ‘dag – weekend – dag’: € 102 (+ €15,00 lesmateriaal)   
Formule ‘5-daagse’: € 140,00 (+ €15,00 lesmateriaal)   

Doelgroep: vrijwilligers die graag jeugdmonitor worden.  

Voorwaarden:  

 Minder dan 2 jaar geleden Module 1: Voorbereidingsdagen gevolgd hebben of hiervan zijn 

vrijgesteld.  

 Minder dan 2 jaar geleden geslaagd zijn voor Module 2: LEGO-examen.  

 Minder dan 2 jaar geleden de opleiding Module 3: Krijtlijnen voor lesgevers in spé gevolgd hebben, of 

hiervan zijn vrijgesteld.  

 Minder dan 2 jaar geleden de opleiding Module 4: Krijtlijnen+ hebben gevolgd. 

https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_1_voorbereidingsdagen
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_1_voorbereidingsdagen
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_2_lego_examen
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_2_lego_examen
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_3_krijtlijnen_voor_lesgevers_in_spe
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_3_krijtlijnen_voor_lesgevers_in_spe
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_4_krijtlijnen
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_4_krijtlijnen
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_5_vakdidactiek_jeugdmonitor
https://mijn.rodekruis.be/vrijwilligers/alle-disciplines/jeugd-rode-kruis/opleidingen/lesgeversopleidingen-eerste-hulp/#module_5_vakdidactiek_jeugdmonitor

