
GA MEE OP ÉÉN VAN ONZE INSTRUCTEURCURSUSSEN!
Zou cursusgeven wel iets voor jou kunnen zijn? Heb je al ervaring in cursusgeven en wil je er nog verder in 
groeien? Dan is deze cursus iets voor jou! We verdiepen ons in de verschillende aspecten van het cursusgeven: 
het opbouwen, geven en evalueren van een sessie, methodieken, groepsdynamica, communicatie, coachen 
en feedback geven, vormingsbeleid, vorming geven op maat van je doelpubliek … We doen dat vooral al 
doende en wisselen ervaringen uit. 

WIE?

Leiding van minimum 17 jaar die graag cursus wil geven of dit al doet. Om je instructeurattest te kunnen be-
halen, moet je: ofwel een animatorattest hebben ofwel een portfolio invullen op www.mijnkadervorming.be 
waarin je minimaal honderd uur ervaring als jeugdwerker aantoont vanaf de leeftijd van zestien jaar.

PRIJS?

 * €100 voor werkzoekenden en studenten

 * €120 voor werkenden

INSCHRIJVEN

Inschrijven doe je via Digit. Zorg ervoor dat jouw digitverantwoordelijke je correct registreert en schrijf je in voor 
het evenement 'Instructeur 2019' onder de maand september of ‘Instructeur 2020’ onder de maand februari 
van werkjaar 2019-2020. 

Inschrijven kan tot en met 15 augustus 2019

We vragen graag in de mate van het mogelijke tegen dan ook al in te schrijven voor de cursus in februari. Zo 
hebben we een idee van het aantal deelnemers dat we kunnen verwachten op deze extra editie en kunnen we 
de organisatie daarop afstemmen. Wil je graag mee in februari maar ben je nog niet zeker of het zal lukken? Laat 
dan alvast iets weten aan veerle@ksa.be! Bedankt!

WWW.MIJNKADERVORMING.BE 

Als je na de cursus 50u begeleide stage volbracht hebt en een evaluatiemoment bijgewoond

hebt, ontvang je het attest van ‘Instructeur in het jeugdwerk'. De opvolging van je traject gebeurt via www.mi-
jnkadervorming.be. Elke cursist moet een KAVO-ID aanmaken op deze website zodat je er op het einde van je 
traject je attest kan downloaden. We vragen dit KAVO-ID dan ook bij de inschrijving. Info over het aanmaken van 
een KAVO-ID vind je via www.ksa.be/kavo-id. 

VRAGEN?

Stuur een mailtje naar veerle@ksa.be!

‘Veel sessies vroegen om vanuit onze eigen ervaring te spreken. We hadden tenslotte allemaal een verschillen-
de achtergrond. Sommigen hadden nog nooit cursus gegeven, anderen waren al heel ervaren. Dat gaf ons de 
kans om vanuit verschillende perspectieven naar een bepaald onderwerp te kijken. Zo werd het voor iedereen 
interessant.  Buiten een hoop nieuwe inzichten, tips & tricks heb ik er ook een hele mooie ervaring aan overge-
houden. Daar hebben de mensen die daar waren, mee voor gezorgd.’ 

– Lorina, deelnemer 2018


