Voorwaarden hoofdmonitoren, monitoren en vrijwilligers dienst vrije tijd (vanaf 1 april 2021)
Categorie

Leeftijd
Vereist
attest,
diploma of
ervaring

16 jaar en ouder
• Geen
functievereisten

Cat. 2 Monitor
zonder attest
• Speelpleinwerking
• Sportkampen
17 jaar en ouder
• Geen
functievereisten

Lesopdracht

Met niet vergoede,
beperkte lesopdracht

Met niet vergoede
lesopdracht

Werking

Cat. 1 Monitor
starter
• Speelpleinwerking

Cat. 3 Monitor met
attest
• Speelpleinwerking
• Sportkampen
17 jaar en ouder
• Attest initiator
• Attest aspirant initiator
• Attest bewegingsanimator multimove
• Attest (hoofd)animator/instructeur
in het jeugdwerk
• Geslaagd voor het
eerste jaar graduaat, bachelor/master van een studierichting die behoort
tot het studiegebied van een pedagogische of menswetenschappelijke
richting
• Minimaal 4 weken
ervaring als monitor voor dienst vrije
tijd. + positieve
evaluaties
Met niet vergoede
lesopdracht

Cat. 4 Sportmonitor

Cat. 5a
Hoofdmonitor jeugd
• Speelpleinwerking

Cat. 5b
Hoofdmonitor sport
• Sportkampen

18 jaar en ouder
• Student master
lichamelijke opvoeding en geslaagd voor het
volledige 3e jaar
(inclusief stage)
• Student bachelor secundair
onderwijs, lager
onderwijs of
kleuter onderwijs geslaagd
voor het volledige eerste jaar
(inclusief stage)
• Diploma trainer
B

18 jaar en ouder
• Attest hoofdanimator in het
jeugdwerk
• Minimaal 4 weken
ervaring in voorgaande jaren als
monitor met attest voor dienst
vrije tijd + positieve evaluaties

18 jaar en ouder
• Diploma master
secundair onderwijs
• Diploma bachelor secundair
onderwijs
• Diploma bachelor lager onderwijs
• Diploma bachelor kleuter onderwijs
• Diploma trainer
A
• Minimaal 4 weken ervaring in
voorgaande jaren als sportmonitor of monitor
met attest voor
dienst vrije tijd.
+ positieve evaluaties

Met niet vergoede
lesopdracht

Met niet vergoede
lesopdracht

Met niet vergoede
lesopdracht

•

Sportkampen
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Categorie

Cat. 1 Monitor
starter

Vergoeding

•

Maximaal de wettelijk bepaalde forfaitaire kostenvergoeding per dag.

Statuut

•

Vrijwilliger

Cat. 2 Monitor
zonder attest
• 9 euro/uur
• Fietsvergoeding

Cat. 3 Monitor met
attest
• 11 euro/uur
• Fietsvergoeding

Cat. 4 Sportmonitor
•
•

12 euro/uur
Fietsvergoeding

•
•

•
•

•
•

Monitor
Verenigingswerker

Monitor
Verenigingswerker (enkel sector
sport)

Monitor
Verenigingswerker
(enkel sector sport)

Cat. 5a
Hoofdmonitor jeugd
• 15 euro/uur
• Fietsvergoeding

Cat. 5b
Hoofdmonitor sport
• 15 euro/uur
• Fietsvergoeding

•

•
•

Monitor

Monitor
Verenigingswerker

