
www.balanske.be

silke@balanske.be

016 / 63 90 21

Voor meer info over het vormings-
aanbod of de animatorcursus, kan je 
ons contacteren via de onderstaande 
gegevens. Hopelijk mogen we je snel 
verwelkomen. 

Ben je (bijna) 16 jaar 
of ouder en heb je 
zin om je als animator
in te zetten voor 
kinderen en jongeren 
met een beperking? 
Grijp je kans en volg de 
animatorcursus bij Het Balanske! 
Hier leer je alles wat je moet weten 
om voor kinderen en jongeren met een beperking de 
leukste activiteiten te organiseren. 

Het Balanske
Halensebaan 2
3390 Tielt-Winge

Rijd je via de GPS, kies dan best voor volgend adres
Perklaan
3390 Tielt-Winge 



Aan de hand van doe-spelletjes 
en inleefopdrachten leren de 
deelnemers meer over handicap 
en hoe het voelt om een 
handicap te hebben. In deze 
vormingsessie gaan we ook 
dieper in op het snoezel-concept 
en kunnen de leerlingen zelf 
ervaren wat snoezelen is. 

Kostprijs: €7.5 per leerling 
Tijd: 2uur
 

In deze vorming leren de deelnemers 
meer over handicap en de visie op 
handicap in de maatschappij. We 
gaan hierbij ook dieper in op het 
inclusie-gedachtegoed. Daarnaast 
krijgen de leerlingen een rondleiding 
in de snoezelruimte en leren meer 
over de snoezelmethodiek. 

Kostprijs: €7.5 per leerling
Tijd: 2uur 

In deze vorming leren de deelnemers 
meer over handicap en de visie op 
handicap in de maatschappij. 
We gaan hierbij ook dieper in op het 
inclusie-gedachtegoed. We laten de 
leerlingen ervaren wat het is om een 
handicap te hebben d.m.v. inleef- en 
doe-opdrachten. Daarnaast krijgen de 
leerlingen een rondleiding in de 
snoezelruimte en leren meer over de 
snoezelmethodiek. 

                          Kostprijs: €9 per leerling
                          Tijd: 3uur 

In deze vorming gaan we speci�ek in 
op de snoezelmethodiek. De 
deelnemers leren in deze vorming 
meer over hoe je als begeleider 
optimaal kan snoezelen bij mensen 
met een beperking. Daarnaast 
krijgen de deelnemers een rondleid-
ing in de snoezelruimte en kunnen-
zelf ervaren wat snoezelen inhoudt. 

Kostprijs: €7.5 per leerling 
Tijd: 2uur
 

Heb je zelf een thema in gedachten of 
zou jij jouw vorming toch wat anders 
willen invullen? 
Neem dan zeker contact op om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Kostprijs: €250
 


