VORMINGSAANBOD
ALGEMENE VORMING
BOOST

Vorming op maat

Vormingsavonden rond een paar centrale thema’s.
Voor leid(st)ers en medewerkers
1e editie: Inkleding rond spelen, EHBO voor leiding, motivatie en teambuilding in jouw
leidingsploeg / KORTRIJK: maandag 15 november 2021 • GENT: dinsdag 16 november 2021
LEUVEN: woensdag 17 november 2021 • ONLINE: donderdag 18 november 2021
2e editie: Stagebegeleiding, ledenwerving en -behoud bij +12-jarigen, originele activiteiten
ANTWERPEN: maandag 14 februari 2022 • GENT: dinsdag 15 februari 2022
HASSELT: woensdag 16 februari 2022

Wil je als groep een vorming rond een specifiek thema als
ledenwerving, sjorren, originele spelen …? Dan kan je die
gratis aanvragen! We bekijken samen met jou wat je concrete
vraag is en wanneer de vorming kan gegeven worden.

Meer inf0
antbra@ksa.be
03 235 83 34 • 016 22 31 58

CURSUSSEN
Animator

HOOFDANIMATOR

INSTRUCTEUR

Voor +16’ers en beginnende
leid(st)ers

Voor leid(st)ers met enige ervaring die een grotere rol opnemen
in de werking van jullie groep

Voor +16’ersleiding, toekomstige
en ervaren cursusgevers

Basiscursus rond het begeleiden
en animeren van kinderen en
jongeren

BKV:
31 oktober tot en met
6 november 2021
Inschrijven van 1 augustus 2021
tot en met 3 oktober 2021

Cursus rond specifieke thema’s die
interessant zijn voor de ruimere
werking van jullie groep

X-pert:
2 april tot en met
8 april 2022
Inschrijven van 1 september 2021
tot en met 13 maart 2022

Cursus rond de verschillende
aspecten van het cursusgeven en
het begeleiden van cursisten

Instructeurcursus:
5 september tot en met
11 september 2021
Inschrijven kan tot en met
10 augustus 2021
18-20 februari en 2-6 maart 2022
Inschrijven kan tot en met
9 januari 2022

OL (OPENLUCHTLEVEN)
KABELBANEN

Kabelbanen zijn een uitdagende en boeiende jeugdbewegingactiviteit, maar ze zijn niet zonder risico! Op
dat vormingsweekend leer je de kneepjes van het vak.
Voor leid(st)ers
1 oktober tot en met 3 oktober 2021
Inschrijven vanaf 16 augustus 2021
(25 plaatsen)
18 maart tot en met 20 maart 2022
Inschrijven vanaf 10 januari 2021
(25 plaatsen)

VEILIG WERKEN IN DE HOOGTE

Dat is het vervolg op de kabelbanencursus waarbij
je leert hoe je veilig te werk gaat in de hoogte
(o.a. sjorren van torens, boomhut, bevestigen van
materiaal in de hoogte, rappels ...).
Voor deelnemers van de kabelbanencursus
1 oktober tot en met 3 oktober 2021
Inschrijven vanaf 16 augustus 2021 (8 tot 10 plaatsen,
afhankelijk van het aantal cursusgevers)
18 maart tot en met 20 maart 2022
Inschrijven vanaf 10 januari 2021 (8 tot 10 plaatsen,
afhankelijk van het aantal cursusgevers)

CO-traject

Heb je extra ondersteuning nodig,
maar ga je graag mee op cursus?
Geen probleem! Om jongeren met
een beperking voor te bereiden op
een engagement in de leidingsgroep, kunnen ze meegaan op animator of hoofdanimatorcursus. Dat
zijn geen aparte cursussen maar
we zorgen ervoor dat de cursus zo
toegankelijk mogelijk is zodat iedereen kan deelnemen. Meer info
vind je op onze site of stuur een
mailtje naar vorming@ksa.be.

ATTEST?

Onze cursussen zijn officieel erkend
waardoor je een attest van animator, hoofdanimator of instructeur
kan bemachtigen. Daarvoor moet
je volgend traject volbrengen:
MAximum 3 jaar

Cursus

»

50 uur
begeleide stage

»

Check trajectboekje Attest!

Je volgt een cursus waarna je 50
uur begeleide stage volbrengt en
je ingevulde trajectboekje aan
ons bezorgt. Wij checken of je
stage goed verlopen is en maken
vervolgens je attest aan. Meer
info over dit traject, de regels voor
de stage en het invullen van het
trajectboekje, vind je op www.ksa.
be/cursussen! Kan je niet mee op
cursus met je eigen werkkring? Kijk
ook eens op onze site of je met
een andere werkkring meekan en
stuur daarvoor een mailtje naar
vorming@ksa.be.

Alle verdere info via www.ksa.be/vorming

