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HOOFDANIMATOR
CURSUS STELT VOOR

Woon- en zorgcentrum Point Final opent zijn 
deuren op zondag 7 april 2019! Na jaren op de 
wachtlijst te staan, bent u bij de eersten die mogen 
intreden in deze gloednieuwe serviceflats. Wees 
op tijd, want dan volgt de plechtige inhuldiging 
van burgemeester Jerôme Debardeur. Na deze 
feestelijke inwijding volgt een gezellige receptie, u 
aangeboden door het gemeentebestuur van Ieper.

Troeven van het nieuwe zorgcentrum:
•  Persoonlijk contact op maat van de bewoners
•  Eigen flat met ergonomisch ingerichte douchekamer
•  Dagelijks versbereide menu’s in het restaurant
•              Gelegen in een oase van rust
•              Aangepaste en zinvolle tijdsbesteding voor de                       

             residenten 

Omdat we onze bewoners en hun familieleden 
als partners beschouwen laten we hen graag 
deelnemen aan verschillende inspraakmomen-
ten. Het is onze uitdrukkelijke hoop dat iedereen 
participeert en zijn inbreng levert om ook een eigen 
“touch” te geven aan het verblijf. Als personeel en 
directie bestaat onze dagelijkse opdracht er in om 
met elke visie rekening te houden en samen te zoe-
ken naar de beste leefwereld voor alle bewoners.

Wij heten je dan ook van harte welkom! 

Benny Doodt
Directeur 



PRAKTISCHE INFO

De Paascursus start op 7 april en loopt tot en met 
13 april.  Na deelname aan de cursus, het vervolle-
digen van je stage en je aanwezigheid op 
‘Kerekewere’ kan je het attest ‘hoofdanimator in 
het jeugdwerk’ verkrijgen, erkend door de Vlaamse 
Overheid. Aanwezigheid gedurende de hele cursus 
is verplicht.

De hoofdanimatorcursus gaat gelijklopend door 
met de animatorcursus. Alle cursisten spre-
ken af op zondag 7 april om 9u30. in KSA Heem 
Monsalvaet, Schomminkelstraat 22, Westouter. 

Na het verzamelmoment worden er bussen 
ingelegd die de hoofdanimatorcursisten naar het 
heem in Ieper brengen waar de cursus doorgaat. 

Op zaterdag 13 april is er een gezamenlijk slotmo-
ment in KSA Heem Monsalvaet waar de cursist om 
11u00 kan opgehaald worden. 



HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan nu al en gebeurt individueel met 
een mailtje naar inschrijvingen@ksanoordzee -
gouw.be of via DIGIT. Wij verwachten alle in-
schrijvingen ten laatste op 28 februari 2019.

Deelnemen kost 125 euro. Na onze bevestiging 
schrijf je dit over op de rekening van KSA Noord-
zeegouw - BE74 4675 0073 5107 met vermelding 
‘Hoofdanimator + naam’.

Bij sommige gemeentes kan je een deel van het 
inschrijvingsgeld terugkrijgen in het kader van 
de lokale subsidiëring ter bevordering van het 
jeugdwerk. Vraag dit gerust na bij jouw gemeen-
te. 

https://digit.ksa.be/activities/6212


EEN HOOFDANIMATOR
CURSUS?

De Paascursus Hoofdanimator is er voor wie net 
dat tikkeltje meer wil te weten komen of voor 
wie in de toekomst een extra engagement in zijn 
groep wil opnemen. Je leert er o.a. bij over het 
motiveren van je leidingsploeg, het gemeentelijk 
jeugdbeleid, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, vergaderen en zoveel meer...

Je kan deelnemen aan de Paascursus Hoofdani-
mator wanneer je minimum 16 jaar bent bij het 
begin van de cursus en de nodige ervaring hebt 
in je KSA-bond: je moet ofwel over een Anima-
torattest beschikken ofwel een portfolio invullen 
dat aantoont dat je minimum 100 u. ervaring hebt 
opgebouwd in het jeugdwerk sinds je 16 jaar bent. 

Let er ook op of je de hele cursus me

PAAS
CURSUS ATTEST!

MAXIMUM 3 JAAR

50 UUR
BEGELEIDENDE 

STAGE

KEREKEWERE
EVALUATIE
MOMENT



NOG VRAGEN?
Lees alles na op onze website

KSA Noordzeegouw vzw
Dwarsweg 1

8560 Gullegem
056 40 48 12

inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be

https://www.ksa.be/index.php/kalender/paascursus-hoofdanimator

