
Missie en Visie KSA   1 van 3   

 

KSA Nationaal vzw 
Vooruitgangstraat 225 | 1030 Brussel 

(T) 02 201 15 10 | info@ksa.be | www.ksa.be 
 
 

Missie en Visie KSA 
 

 

 

1. Missie 
 
Als jeugdbeweging stellen we ons tot doel op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding 
te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap 
en creativiteit staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig 
engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheden te dragen.  

De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, administratieve 
omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te 
geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid en 
participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen op het 
bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor te leven en 
uit te dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding.  

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer 
kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging. 

 

2. Visie 
 

0.) Inleiding 

KSA is een jeugdbeweging waar kinderen en jongeren samen ontelbaar veel ervaringen opdoen. Deze 
unieke ervaringen zorgen ervoor dat elke KSA’er zich ten volle kan ontwikkelen op talloze vlakken. Deze 
bijzondere ontwikkeling draagt ertoe bij dat elke KSA’er een trotse KSA’er wordt. 

KSA is gebouwd op vier kernwaarden die de basis vormen van onze jeugdbeweging: spelen, groeien, 
verbinden en engageren. Deze vier kernwaarden zijn voortdurend in evolutie: gedurende de hele KSA-
carrière bouwt elk individu deze kernwaarden actief uit.  Zo groeit elk individu uit tot een sterk lid of sterke 
leid(st)er. Op hun beurt dragen ze zo bij aan een krachtige plaatselijke groep. Bovendien bereidt het 
ontwikkelen van deze kernwaarden tijdens hun levensloop in KSA hen ook voor op een actief leven in de 
maatschappij. 

Spelen vormt het startpunt van de carrière van elke KSA’er. 
Kinderen en jongeren krijgen in KSA een veilige omgeving 
waarbinnen ze kunnen spelen. Dat zorgt er voor dat ze zich 
zorgeloos met leeftijdsgenoten kunnen verbinden. Samen met die 
anderen kunnen ze op een speelse manier de wereld ontdekken, 
waardoor ze de kans krijgen om als mens steeds verder te groeien. 
Het amusement dat ze steeds opnieuw uit elk spel halen, geeft hen 
goesting om zich te engageren en de spelvreugde aan anderen door 
te geven. 
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1.) SPELEN 

Spelen betekent dat kinderen en jongeren zich op elk moment uitleven en hun creativiteit de vrije loop 
laten. Het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren ongeremd hun energie kwijt kunnen, waardoor ze op 
elke leeftijd volledig zichzelf kunnen zijn. 

KSA kiest voor een leeftijdsgerichte methodiek. Zo kunnen kinderen en jongeren zich met leeftijdsgenoten 
op een ongedwongen manier uiten. De gemeenschappelijke leefwereld en de begeleiding op maat van 
hun leeftijd zorgt ervoor dat kinderen volop kind en jongeren gewoon jong kunnen zijn. 

Tijdens de spelmomenten wordt creativiteit gestimuleerd. Dankzij een goed uitgewerkt verhalend kader 
en tot de verbeelding sprekende inkleding kan iedereen zijn of haar fantasie levendig houden.  

Gebruikmakend van de speelruimte die hiervoor ten dienste staat, gaan KSA’ers spelenderwijs het 
avontuur tegemoet. Als het even kan nog het liefst in de buitenlucht. Zo leren kinderen en jongeren de 
wondere wereld van Moeder Natuur kennen en kunnen ze zich in alle vrijheid uitleven. 

Talloze spelmomenten zorgen ervoor dat leden een uitlaatklep vinden om energie te verbruiken. Er wordt 
echter niet enkel energie verbruikt. KSA’ers halen ook massa’s energie uit de spelmomenten om er ook 
buiten de jeugdbeweging keihard tegenaan te gaan.Respect is het sleutelwoord om duurzame 
verbintenissen aan te gaan. Dat respect voor elkaar gaat bij KSA verder, het breidt zich uit naar de gehele 
samenleving. Daarom heet KSA iedereen welkom. Bij ons telt iedereen. 

KSA streeft er dus naar om elk kind en elke jongere onvoorwaardelijk te laten meespelen. Via deze 
laagdrempelige en succesvolle methodiek willen we iedereen een aangename invulling van zijn of haar 
vrije tijd aanbieden. 

 

2.) GROEIEN 

Groeien betekent dat kinderen en jongeren gedurende hun KSA-tijd leerkansen aangrijpen om zichzelf 
gaandeweg te ontwikkelen en te ontplooien. Kinderen en jongeren ontdekken zichzelf, elkaar en de 
wereld, waardoor ze ervaringen opdoen om op die manier de beste versie van zichzelf te worden.  

KSA creëert een krachtige leeromgeving voor kinderen en jongeren en biedt op die manier 
groeimogelijkheden aan iedereen. (Toekomstige) leid(st)ers worden geprikkeld om hun talenten te 
ontwikkelen en hun competenties verder aan te scherpen. Daarom zet KSA steevast in op vorming, waarbij 
verantwoord leiderschap centraal staat. 

Hoewel de vormingsmomenten ideaal zijn om als individu verder te groeien, krijgen kinderen en jongeren 
ook in hun plaatselijke groep unieke verantwoordelijkheden en kansen. De groep is op die manier een 
veilig oefenterrein met ruimte om te experimenteren. KSA is een plaats waar meer aandacht besteed 
wordt aan het opstaan dan aan het vallen. Dankzij een goede omkadering kan er telkens opnieuw geleerd 
worden uit fouten en krijgt iedereen de kans om het in de toekomst nog beter aan te pakken. 

Door het voortdurend aangaan van nieuwe uitdagingen en het blijvend verleggen van de eigen grenzen 
kan elke KSA’er boven zichzelf uitstijgen. De verdere ontwikkeling van competenties komt bovendien ook 
elke plaatselijke groep ten goede, aangezien sterke leden en leid(st)ers zorgen voor een krachtige groep. 

KSA biedt kansen voor iedereen, waardoor een enorme bijdrage geleverd wordt aan de zelfontplooiing 
van ieder individu. Het groeiproces laat kinderen en jongeren ervaringen opdoen om op verschillende 
momenten in hun verdere leven aan te wenden en is hierdoor van onschatbare waarde. 
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3.) VERBINDEN 

Verbinden betekent dat kinderen en jongeren in een veilige omgeving met elkaar in contact komen en 
samen-werken aan een gemeenschappelijk doel. Het is het samen op weg gaan, waardoor iedereen 
verder geraakt dan alleen.  

KSA is een ontmoetingsplaats waar unieke banden worden gesmeed, waar men voor elkaar door het vuur 
gaat en waar vriendschappen voor het leven ontstaan. Dit alles is het resultaat van intens vertrouwen in 
de ander, het kunnen rekenen en bouwen op elkaar, het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. 

Zo intens samenwerken is enkel mogelijk met goede afspraken die steeds in groep gemaakt worden en 
waarbij we voortdurend streven naar consensus. Dat zorgt ervoor dat het draagvlak voor een besluit 
bijzonder groot is. Meer nog, dat verzekert loyaliteit aan elkaar en aan de beweging. De ontstane relaties 
zijn er voor het leven en vormen het begin van een waardevol netwerk. 

Soms is het nodig om even halt te houden en stil te staan bij wat ons verbindt onder de oppervlakte, om 
zo op zoek te gaan naar wat ons drijft om er steeds voor te blijven gaan. Tijdens die zoektocht kunnen we 
inspiratie vinden in de boodschap, het verhaal, de figuur van Jezus Christus. In KSA wordt het evangelie 
hertaald naar de hedendaagse realiteit.  

Binnen KSA zorgt iedereen er voor dat we samen sterk staan, dat het geheel meer is dan de som van de 
delen. Door samen werk te maken van een sterke jeugdbeweging wordt de onderlinge band versterkt en 
de KSA-trots aangewakkerd. Daardoor draagt iedereen KSA voor het leven in zijn of haar hart.  

 

4.) ENGAGEREN 

Engageren betekent dat kinderen en jongeren zich vrijwillig inzetten voor KSA. Daardoor leren kinderen 
en jongeren verantwoordelijkheid dragen en keuzes maken, waardoor ze met volle goesting  elke KSA’er 
een zinvolle vrije tijd bezorgen. 

KSA is een jeugdbeweging voor en door vrijwilligers die elke keer opnieuw het beste van zichzelf geven 
om kinderen en jongeren een betekenisvolle tijd te bezorgen, op maat en met aandacht voor elk uniek 
individu. Uit die talrijke KSA-ervaringen haalt iedereen voldoening die zin doet krijgen in meer en zo zorgt 
voor een langdurig, vrijwillig engagement binnen onze beweging. 

Het opnemen van zo’n engagement is onlosmakelijk verbonden met het dragen van 
verantwoordelijkheden. Leid(st)ers binnen KSA bepalen samen de koers van hun groep en helpen op die 
manier mee het ultieme doel te verwezenlijken: KSA in beweging zetten. 

KSA’er zijn reikt verder dan de eigen groep. Tijdens hun engagement leren leid(st)ers een mening vormen 
en uitdragen. Aan participatie wordt binnen onze beweging veel belang gehecht. Op die manier wordt 
een sfeer gecreëerd waarin alles in vraag kan en mag gesteld worden om de eigen werking voortdurend 
te verbeteren. 

We kijken ook kritisch naar de samenleving en maatschappij. KSA zet haar leden aan om op zoek te gaan 
naar een meerwaarde voor zichzelf. Ze zetten hun frisse en jeugdige ideeën om in krachtige acties. 

KSA is de ideale plaats om een steeds groter wordend maatschappelijk engagement op te nemen. Bij KSA 
worden kinderen en jongeren gevormd tot de leid(st)ers van morgen.  

 

 


