
PRAKTISCHE INFO

De Paascursus start op 5 april en loopt tot en 
met 11 april.  Na deelname aan de cursus, het 
vervolledigen van je stage en je aanwezigheid 
op het evaluatiemoment‘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 met 
de animatorcursus door. Alle cursisten spreken 
af op zondag 5 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 
plaatsvindt.

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

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan vanaf 6 januari en gebeurt 
individueel via DIGIT. Wij verwachten alle 
inschrijvingen ten laatste op 28 februari 2020.

Deelnemen kost 140 euro. Na onze bevestiging 
schrijf je dit over op de rekening van KSA 
Noordzeegouw - 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 
gemeente. 

NOG VRAGEN?

KSA Noordzeegouw vzw Dwarsweg 1 

8560 Gullegem 
056 40 48 12 

inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be

Lees alles nog eens na op onze website
www.ksa.be
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Hoofdanimator 
cursus stelt voor
Zondag 5 april opent de nieuwste penitentiaire 
instelling van België, de Hoofdafdeling voor 
Misdadigers (HAM), zijn deuren. De bouw nam 
ettelijke jaren in beslag en biedt plaats aan een 
hoop mannen en vrouwen. Bij de ingebruikname 
verwelkomen wij onze eerste gedetineerden 
met een speech van de kersverse Minister van 
Justitie, een kennismaking met de penitentiair 
beambten en een receptie. 

Aanbod en infrastructuur van het 
gevangeniscomplex:

  Hypermoderne sanitairevoorzieningen;

  Excellente catering, voorzien door   
     befaamde sterrenchefs;

  Een buitentuin voor gesloten    
     wandelingen;

     beveiligd door een permanent       
         geopende poort, een middelhoge haag     
     en enkele  ondiepe plassen;

  Humane behandeling door geattesteerd  
personeel.

Zowel bij de bouw als bij bij het gebruik staat 
de mens centraal. Dit is niet enkel een veilige 
strafinrichting, maar ook een plaats waar men 
een menswaardig bestaan kan leiden. Dit heeft 
een positieve invloed op hun engagement, 
capaciteiten en mentale toestand, wat ervoor 
zorgt dat ze bij hun re-integratie een waardevol 
deel zullen uitmaken van de maatschappij. 

Vertrouwende u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben,

Nora Grets

Directeur-Generaal

Een hoofdanimator 
cursus?
De Paascursus Hoofdanimator is er voor wie 
net dat tikkeltje meer wil te weten komen 
over KSA in al z’n facetten 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, grensoverschrijdend 
gedrag, vergaderen en zoveel meer...

Je kan deelnemen aan de Paascursus 
Hoofdanimator wanneer je minimum 17 jaar 
bent bij het begin van de cursus en de nodige 
ervaring hebt in je KSA-bond: je moet ofwel 
over een Animatorattest beschikken ofwel een 
portfolio invullen dat aantoont dat je minimum 
100 uren ervaring hebt opgebouwd in het 
jeugdwerk sinds je 16 jaar bent.
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