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MONITORENBUNDEL 
 
1. Wat is Muzaïek?  

Muzaïek bestaat al sinds 2004 en organiseert een mozaïek aan muzische activiteiten zoals kampen, ateliers, 
workshop en vormingen voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. 

Alle muzische domeinen komen daarbij aan bod: muziek, beeld, beweging, drama, media en spel. Dit alles 
gebeurt telkens op een heel eenvoudige, speelse en creatieve manier om zo sfeer & plezier binnen de groep te 
bevorderen. 

Ook bij het uitwerken van de kampen werken de monitoren nauw samen. Er wordt samen gebrainstormd en de 
activiteiten worden samen uitgewerkt. Hierbij wordt je ondersteund door een tof team hoofdmonitoren. Ons 
team coördinatoren staan ook altijd voor je klaar: 

Barbara Binnebeek: barbara.binnebeek@muzaiek.be (0479/69.32.00) 
Tom Scheerens: tom.scheerens@muzaiek.be (0494/87.92.64) 

Annelies Van Hemelen: annelies.vanhemelen@muzaiek.be (0478/80.18.48) 
 
 

Annelies Barbara Tom 

   
□  

2. Hoe gaan we te werk? 
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3. De voorbereiding van een kamp 

Eerste vergadering: Startdag – Startvergadering                                Kennismaking + brainstorm 

□ Je maakt kennis met het monitorenteam. 

□ Je krijgt alle info over je kamp: de locatie, het aantal kinderen, het dagverloop, beschikbaar materiaal… 

□ Je brainstormt met het team over het thema en vult samen het kampschema in. Nu weet elke monitor welke 
activiteiten hij/zij zal moeten uitwerken en geven én met wie hij/zij dat samen kan doen. 

□ De volgende vergadering – gezamenlijke werkvergadering – wordt vastgelegd. 

Tweede vergadering: Werkvergadering                                               Samen activiteiten uitwerken  

□ Je brengt al jouw ideetjes rond jouw activiteiten mee. (deze moeten nog niet uitgewerkt zijn) 

□ Je werkt de activiteiten samen uit, samen met je medemonitoren.  

□ Je leert het voorbereidingsformulier kennen zodat je weet hoe je dit moet invullen. 

□ Je krijgt een deadline waarop jullie activiteiten ten laatste per mail moeten ingediend worden bij de 
hoofdmoni. 

□ De volgende vergadering wordt vastgelegd. 

Laatste vergadering: Slotvergadering op de kamplocatie                Activiteiten voorstellen en ruimtes klaarzetten 

□ Je stelt samen met je medemonitoren je activiteiten voor aan de andere monitoren. Zo weet je of je alles kan 
uitleggen en helpen de anderen jou om nog zaken aan te vullen. 

□ Je krijgt het definitieve kampschema zodat je zeer goed weet wanneer jouw activiteiten vallen.  

□ Ook tijd voor ontspanning!! Je plant samen met alle monitoren de datum van de monitorenavond: napraten, 
samen iets eten, een spel spelen… 

□ Je helpt met het klaarzetten van de ruimtes en het uitpakken van het materiaal.   

□ Je kijkt samen met de andere monitoren na of het materiaal voor je activiteiten aanwezig is.  

□ Iedereen helpt mee met de laatste voorbereidingen zodat het kamp van start kan gaan. 

 
4. Voorbeeld van een kampschema  
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5. Aan welke kampen kan je meewerken?  Geef jouw kampkeuze door op informatie@muzaiek.be 

Overzicht kampen 2022-2023 
 

Volgt nog. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Welke onkostenvergoeding ontvang je als monitor? 

Beginner   
• Je bent minimum 15 jaar.  
• Je hebt geen ervaring. 
• Vanaf het jaar waarin je 18 wordt, kan er in het team besproken worden of je 

sneller kan doorschuiven naar ervaren. 

€ 20 per dag 
Aantal dagen: x + 1 (voor x > 2) 

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 120 euro/kamp 

 
Ervaren 

• Je begeleidde succesvol 3 kampen als beginner bij Muzaïek. 
• Je volgde een interne vormingsdag nieuwe monitoren (2 ipv 3 kampen). 
• Eventuele relevante ervaring wordt besproken in team. 

€ 25 per dag 
Aantal dagen: x + 1 (voor x > 2) 

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 150 euro/kamp 

Attest 
Je volgde een externe monitorencursus en beëindigde jouw stagetraject. 
 

€ 30 per dag 
Aantal dagen: x + 1 (voor x > 2) 

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 180 euro/kamp 

Gevorderd 
• Je begeleidde reeds 5 kampen als ervaren monitor bij Muzaïek. 
• Eventuele relevante ervaring wordt besproken in team. 
• Je volgt een pedagogische opleiding (minstens één semester voltooid). 

€ 35 per dag 
Aantal dagen: x + 1 (voor x > 2) 

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 210 euro/kamp 

 
 
7. Welke onkostenvergoeding ontvang je als hoofdmonitor? 

Beginner   
• Je wordt 18 jaar. 
• Je hebt ervaring bij Muzaïek. 
 

€ 35 per dag  
Aantal dagen: x + (x - 4)  

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 210 euro/kamp 

Ervaren 
• Je begeleidde succesvol 3 kampen als beginner bij Muzaïek. 
• Je volgde een interne vormingsdag nieuwe hoofmonitoren (2 ipv 3 kampen). 
• Eventuele relevante ervaring wordt besproken in team.  

€ 35 per dag  
Aantal dagen: x + (x - 3)  

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 245 euro/kamp 

Gevorderd 
• 2 kampen als ervaren hoofdmonitor bij Muzaïek 
• Nuttige ervaring wordt besproken in team. 
• Een attest externe cursus hoofdanimator  
• Hoofdmonitor die een pedagogische opleiding volgt (minstens één semester 

voltooid) 

€ 35 per dag  
Aantal dagen: x + (x - 2)  

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 280 euro/kamp 

Expert 
• Minimum 20 jaar  
• Afgestudeerd in een pedagogische opleiding 

 

€ 35 per dag (x = 1 dag) 
Aantal dagen: x + (x - 1)  

(x = aantal dagen kamp) 
Kamp (5 dagen): € 315 euro/kamp 
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8. Hoe kan ik me digitaal opgeven als monitor? 

Surf naar www.muzaiek.be en klik op Monitoren in de keuzebalk bovenaan. 
 

 
 
Hier kan je je opgeven om monitor of hoofdmonitor te worden maar ook als je stage wil lopen voor jouw 
opleiding of als je een stagekamp zoekt om jouw attest als animator te behalen. 
 

 
 
Vul je gegevens in een kies een wachtwoord. 
 
Je kan op deze pagina jouw voorkeuren doorgeven. Vergeet zeker niet je persoonsgegevens te vervolledigen. 
 

 
 

 
Welkom bij Muzaïek!! 


