
Co-Animator 

 

 Ik was op Co-Animatorcursus van 02 tot 07 juli 2022. Dit is een cursus die is gericht op 
je eigen talenten, eerder dan op de 7 competenties van de gewone Animatorcursus. 
Doordat beide cursussen op hetzelfde moment werden gegeven, kon ik sommige 
sessies samen met hen volgen. Dit was goed om te leren voorbereiden omdat dit ook 
op verblijven samen gebeurt. Sommige sessies waren dan weer individueel, maar dat 
was ook aangenamer voor mij na de drukkere sessies samen met de groep. Ook de 
tijdsdruk die de animatorcursus vaak geeft, werd een beetje ingeperkt. Zo konden ze 
ook zien wat ik allemaal kan zonder de stress die de gewone Animatorcursus met zich 
meebrengt. Deze week heb ik veel bijgeleerd en ik vond de cursus heel interessant. – 
Tine 

 

 Ik vond het een heel leerrijke cursus. We kregen tips en tricks om een spelletje te 
maken en het in een nieuw jasje te steken. De instructeurs waren van 's morgens tot 
's avonds enthousiast. En dat maakt de cursus ook zo veel leuker. Het maakt niet uit 
wie je bent of hoe je eruit ziet. Iedereen heeft zijn eigen talenten! – Zoë 
 

 De cursus was voor mij niet alleen mijn kans om (co-)animator te worden, het was 
ook een goeie manier om mijzelf te leren kennen op een leuke manier. Door met 
talenten te werken, het je deze het meest benutten op een kamp en jezelf dus ook 
op de beste manier inzetten. Ik heb ook het gevoel dat ik als een andere persoon uit 
de cursus kwam dan toen ik aan kwam. Ook de 1-op-1 is de beste aanpak voor deze 
cursus. Persoonlijk kan ik alleen maar dankbaar zijn voor de instructeurs en de 
mensen die deze cursus mogelijk maakten. Deze ervaring van 6 dagen zal mij bij 
blijven voor het leven. – Tim 
 

 Animators moeten alles kunnen en alleen staan. Terwijl bij een co-animator op 
talenten wordt gewerkt. Sommige dingen kan ik goed, maar op andere dingen moet 
ik harder oefenen. Af en toe had ik een moeilijk momentje, maar toen had ik een 
babbel met de begeleider en dit stelde mij gerust. Ik heb ook grote stappen gezet. Ik 
heb een spel uitgelegd en samen met andere animators voor 30 personen op de 
bonte avond een quiz gepresenteerd. Ik heb er vrienden gemaakt en ze hebben me 
aanvaard zoals ik ben. Ik heb ook ontdekt dat ik toch veel talenten heb en dit had ik 
nooit gedacht. Ik kijk met een grote glimlach terug naar deze 6 dagen. Ze waren echt 
supertof! - Jilke 


