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OPLEIDINGEN JOBSTUDENTEN 
 
 

reddingsdienst aan zee 
 

Door een nieuwe regel ingevoerd in 2007 worden niet langer bekwaamheidsproeven georganiseerd in het voorjaar. De 
bekwaamheidsproeven vonden plaats in het najaar van 2017.  

De brevetten behaald in 2003 of later hebben een geldigheidsduur van 3 jaar. 

Let op: indien u dit jaar de cursus redder aan zee volgt, dient u ook voor 1 maart 2018 te solliciteren !  
 

speelpleinwerking 
 

Zin om op een speelplein te werken? 
Zin in actie? 

 
Elke zomer wordt de Speelveugel (gemeentelijke speelpleinwerking) overspoeld door een vloedgolf aan kinderen. 
Om de kinderen een toffe zomer te bezorgen heeft de Speelveugel elk jaar gemotiveerde mensen nodig die zich een 
aantal weken willen “smijten”. 
Om monitor te worden op het speelplein kan je een speciale cursus volgen. Aan deze cursussen is een stage 
verbonden die je in de gemeentelijke speelpleinwerking kunt lopen. Als je slaagt voor je stage, bekom je het attest 
"animator in het jeugdwerk".  
De cursussen duren een week (je blijft er overnachten) en worden in alle schoolvakanties georganiseerd.  Het zijn 
heel plezante ervaringen waar je de basisvaardigheden aanleert om aan de slag te gaan als speelbegeleider.  Als je 
je stage in de Speelveugel volgt, dan krijg je zelfs de helft van je cursusgeld terug!  
 
Informatie over deze cursussen vind je in de  

Gemeentelijke Jeugddienst - JOC de PIT / Kursaallaan 28 / 8670 KOKSIJDE 
tel. 058/53.29.70 - fax 058/53.29.71 - e-mail: jocdepit@koksijde.be 
open tijdens de kantooruren, op vrijdag tot 19 u. en op zaterdag van 16 tot 19 u. 
Daar kan men je nog meer vertellen over de werking. 
 
Om de nieuwe kandidaten zo goed mogelijk te kunnen beoordelen nodigen we hen uit om een spelvoorbereiding uit 
te werken en een kort gesprek te voeren. Dit zal plaatsvinden op (datum nog te bepalen). U kunt hiervoor een 
afspraak maken met de Jeugddienst. De Jeugddienst stuurt nog een brief op met meer informatie. 
 

Reddingsdienst zwembaden 
 
De cursus van het Bloso Hoger Reddersbrevet en de verplichte bijscholing kunnen gevolgd worden in het zwem- & 
recreatiebad Hoge Blekker te Koksijde.  
 
De bijscholing voor Hoger Brevet redder zal plaats vinden op zaterdag 27 januari 2018 en zaterdag 26 mei 2018. 
 
Info: Zwem-& Recreatiebad Hoge Blekker Koksijde – Pylyserlaan 32 – tel. 058/51.27.08 of 
www.zwembaden.koksijde.be of www.redfed.be.  

 

http://www.zwembaden.koksijde.be/
http://www.redfed.be/

