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bij een groep
VOM (vorming op maat)
COM (coaching op maat)
P2P

debat
groepsleidingcongres

pedagogisch
beleid
PER

vorming
ad hoc WG
vorming
binnen KSA Nationaal
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creatief
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beleidsmatig
WG Lokaal
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vormingen
BKV
Op onze animatorcursus leren de deelnemers de
kneepjes van het leiding zijn. Leid(st)er zijn is immers
een serieus engagement, dat doe je niet zomaar.
Spelenderwijs leren ze enorm veel bij terwijl ze vrienden voor het leven maken. BKV is er voor iedereen vanaf 15 jaar die aan een laatste jaar als lid of een eerste
jaar als leiding bezig is. Als cursusgever, animatie, materiaalmeester of coördinatie kan jij ongetwijfeld veel
bijdragen tot dé week van hun leven.

X-pert
Als hoofdanimator ben je een coach voor je animatoren, het visitekaartje van je werking, een voorbeeldspeler... Deze cursus geeft de deelnemers een
stevige basis aan informatie en vaardigheden die van
pas komen in het bouwen aan hun KSA-toekomst. We
organiseren X-pert in samenwerking met KSA Antwerpen-Brabant voor alle leiding die minimum 16 jaar is
en een animatorattest heeft of meer dan 100 uur in
leiding heeft gestaan. Wil je graag ervaren leiding tot
een hoger niveau tillen, of ondersteuning bieden als
animatie- of kookploeg? Zeker doen!

Instructeur
Instructeur is de cursus voor ervaren leiding die zich
wil bekwamen in het vormen van een groep. Op instructeur leer je alle kneepjes van het cursusgeven.
Voor instructeur zijn we altijd op zoek naar ervaren
cursusgevers die cursus willen geven. Daarnaast zijn
we ook op zoek naar koks. Voor deze cursus zijn er een
4-tal vergaderingen per werkjaar in Brussel.

Startschot
Op Startschot trappen we samen met de leiding het
nieuwe KSA-jaar in stijl af. Een sfeervol aperitief,
een toffe babbel, interessante standjes, verrijkende
vormingen en een exclusieve première van het nieuwe jaarthema en de jaarplanning. Naast het serieuzere
gedeelte houden we ook een BBQ en drinken we een
drankje aan de bar of bij het kampvuur. Als medewerker kan je sessie geven een standje bemannen op
de infomarkt of meehelpen met de logistieke taken,
denk maar aan bonnetjes verkopen, vleesjes bakken,
de fotostand bemannen … Startschot is misschien wel
de meest gezellige dag van het KSA-jaar!

VOM
Elke groep wordt wel eens geconfronteerd met een
specifieke nood of moeilijkheid, zoals een leden- of
leidingstekort, een motivatiedip, een diversiteitsvraag,
gebrek aan sjorervaring … Door een vorming op maat
aan de groep te geven hopen we de KSA-groep te helpen binnen hun context en met hun eigen sterktes.
Om ter plaatse bij de groepen een vorming te geven
hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig die voldoende
expertise of ervaring hebben om de groep te ondersteunen.

P2P
Tijdens een peer-to-peer brengen we verschillende
groepen samen. Vragen of problemen uit een groep
hebben zich vaak ook al in andere groepen voorgedaan
of waar groepen iets nieuws willen opstarten, hebben
andere groepen hier misschien al heel wat ervaring in
opgedaan. Tijdens de peer-to-peer brengen we groepen samen om te leren van elkaar.

COM
Doet er zich een specifiek probleem voor binnen (een
deel van) de werking? Dan gaan we voor een coaching
op maat. Tijdens dit coachingmoment gaan we samen
met een klein deel van de KSA-groep (bv. De groepsleiding, de leiding van een bepaalde leeftijdsgroep)
kijken waar het probleem zich juist voordoet en gaan
we samen aan de slag om te komen tot een mogelijke
oplossing.

Boost
Boost, dat zijn vormingsavonden in studentensteden.
We werken een aantal centrale thema’s uit voor onze
leid(st)ers en medewerkers. We kiezen thema’s die van
pas kunnen komen in de algemene werking en thema’s
waarvan we merken dat er vragen rond binnenkomen
en interesse rond bestaat. Voor deze avonden zijn we
altijd op zoek naar sessiegevers zowel in Hasselt als in
andere steden. Ook als deelnemer ben je van harte
welkom!

INITIATIEVEN LIMBURG
Doki fun festival
Doki Fun Festival is een speel- en doefestival voor
de jongste leden dat spel, leuke attracties en muziek
overgiet met een fantasievol themasausje, zodat elke
-12-jarige er zijn gading vindt. Het onthaal, de leuke shows en bizarre personages nemen ons de hele
dag op sleeptouw doorheen onze fantasie. Om deze
speelse dag in goede banen te leiden hebben we heel
wat helpende handen nodig. Van COO tot animatie,
van begeleiders tot logistieke ploeg we hebben heel
wat leuke taakjes in de aanbieding. Doki Fun Festival
wordt georganiseerd in de even jaartallen.

KNAVO
KNAVO is de afkorting voor KNimmers AVOnturenweekend. We spreken af in de bossen, waar we ons
het hele weekend onderdompelen in avontuur en
OL-activiteiten. Beladen met potten en gamellen,
slaapzakken, matjes en rugzakken trekken we naar een
grote weide om onze tentjes op te stellen. Van daaruit
gaan we de ene avontuurlijke uitdaging na de andere aan. Zelf een tent opzetten, slapen in de bossen,
tochttechnieken oplossen, van een kabelbaan glijden…
Dat zijn allemaal elementen van KNAVO. Van de coördinatoren (COO) tot animatie, van tochtcoördinatoren
(TC) tot tochtmedewerkers. Samen zorgen we ervoor
dat alle deelnemers een top weekend beleven. KNAVO
wordt georganiseerd voor alle 12-14-jarige KSA’ers in
de oneven jaartallen.

Joepie
Drieduizend jongeren van 14 tot 16 jaar leggen honderd kilometer af in vier dagen. Hun doel is de onbekende eindbestemming, “Stad X”, te bereiken. Onderweg zoeken ze hun eigen slaapplek, koken ze hun eigen
potje en motiveren ze elkaar om te blijven stappen.
Van de algemene coördinatoren (AC), in Limburg ook
gekend als COO tot tochtcoördinatoren (TC) en praatpalen, van Stappende Reporters tot foto-filmploeg of
pretcamionet. Samen zorgen we ervoor dat alle deelnemers X heelhuids bereiken. Joepie wordt georganiseerd in de oneven jaartallen

TripTrap
TripTrap is een vierdaagse fietstocht waar je samen
tochttechnieken oplost, je eigen slaapplek moet zoeken, ‘s avonds andere KSA’ers ontmoet... en waar we
op zoek gaan naar de mysterieuze stad X. TripTrap is
een initiatief voor +16’ers of Hernieuwers en hun leiding. Van de coördinatie (COO), tot tochtcoördinatoren
(TC) en praatpalen, van foto-filmploeg tot pretcamionet. Samen maken ze er een week van om nooit meer
te vergeten! TripTrap wordt georganiseerd in de even
jaartallen.

Sjabrang
Als leiding sta je week in week uit klaar voor jouw
leden, maar wat is er leuker dan zelf ook nog eens
een groot spel te spelen? We nemen jullie mee naar
Hasselt. Hier spelen we ’s avonds met alle leiding van
Limburg een super cool stadsspel. Hilarische opdrachten doen, andere groepen leren kennen, je amuseren
en tegelijk onze provinciehoofdstad leren kennen? De
perfecte match! Sjabrang staat in de kinderschoenen
en wij zijn dus zeker opzoek naar vrijwilligers die dit
initiatief willen laten groeien tot een volwaardig leidingsinitiatief.

werkgroepen
ksa limburg
PER (pedagogische raad)
De Pedagogische Raad, of PER, bestaande uit gemotiveerde provinciale medewerkers, bespreekt maandelijks wat er reilt en zeilt in KSA Limburg. Deze werkgroep bepaalt de koers van de provinciale werkkring,
en brainstormt over de visie van de beweging. Een
‘groepsraad’ van de provinciale werkkring als het
ware! Eén woensdagavond per maand in Hasselt

Archiefgroep Limburg
Snuisteren in kasten vol foto’s, paperassen, tochttechnieken van decennia terug. Bepalen wat nog relevant
is, en wat misschien toch niet bewaard moet worden.
Stof blazen van een boek dat een KSA’er van de jaren
’50 definieert, affiches van triptrap… Het is belangrijk
te koesteren van wat is geweest, om zo te koesteren
van wat is en zal zijn. We verdiepen ons in de geschiedenis van onze KSA-groepen en helpen hen bij het
organiseren van hun jubilea. Minstens 2 keer per jaar
samenkomen op het secretariaat in Hasselt.

Werkgroepen Nationaal
OL
Het aanbod rond openluchtleven binnen KSA mee
vormgeven. De inhoud van de kabelbanencursus up to
date houden en de groepen leren hoe ze op een verantwoorde manier een kabelbaan opzetten en terug
afbreken. Aandacht voor hoogtesituaties in jeugdbewegingsverband. Vernieuwende sjorconstructies uitbrengen en het sjoraanbod afstemmen op de groepen.
Om de twee maanden in Brussel + 3 OL-weekenden

Taboe
Goesting om taboes in KSA te doorbreken en de openheid binnen KSA rond thema’s zoals seksualiteit, genderidentiteit, LGBTQIA+ te vergroten? Vind jij ook dat
KSA voor iedereen toegankelijk moet zijn ongeacht
afkomst of achtergrond? Diversiteit is een zeer breed
thema. In deze werkgroep gaan we aan de slag met de
thema’s die jij interessant vindt. We bepalen zelf onze
koers. Minstens 4 keer per jaar

K
Werkgroep K is er voor iedereen die K en zingeving
inspirerend, boeiend en belangrijk vindt. We leggen
onze frisse ideeën rond dit thema samen en gaan
creatief met de K aan de slag. Jaarlijks bedenken en
verspreiden we thematisch K-materiaal in een jaarthemakleedje, we werken bijhorende vieringen en bezinningen uit (zowel voor tijdens het werkjaar als specifiek voor de kampperiode), we inspireren leden en
leiding tijdens meerdaagse groepsoverschrijdende
initiatieven en vorming en we ondersteunen groepen
bij de organisatie van een eigen K moment. 5-tal keer
per jaar. Kan in het nationaal secretariaat in Brussel of
in een abdij of ... Data en locaties spreken we telkens
samen af.

GO! (meter en peter)

Jaarthema

Als meter of peter ontferm je je over één of enkele Limburgse KSA-groepen. Jij bent voor hen hét aanspreekpunt bij grote en kleine vragen. Voor een antwoord op
deze vragen kan je dan ten rade bij de pedagogisch
medewerkers. Je bent het gezicht van KSA Limburg en
zorgt voor een informatiestroom van en naar de groep.
Minstens 2 keer per jaar bij de groep langsgaan en
deze bezoekjes registreren. Informatie uitwisselen tussen de groep en de werkkring en tussendoor contact
houden met de groep. Minstens 2 algemene vergaderingen in Hasselt.

Materiaal i.k.v. het gekozen jaarthema voor volgend
werkjaar uitdenken en uitwerken. Waaronder het
beeldmateriaal, de rode draad en de personages,
maar ook acties en producten die relevant zijn voor de
groepen. Om de twee maanden

Lokaal jeugdbeleid
Acties uitwerken om lokale participatie te ondersteunen bij KSA-groepen. Aanreiken van handvaten om
lokale thema’s onder de aandacht te brengen die van
belang kunnen zijn voor KSA in de plaatselijke stad of
gemeente. Drie keer per jaar op het nationaal secretariaat in Brussel.

Inclusieve Joepie
We willen Joepie toegankelijker maken, via twee
sporen. Enerzijds willen we de kans geven aan leden en
leiding die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden
(14-16-jarige KSA’ers of leiding van de leeftijdsgroep),
maar fysiek of mentaal niet in staat zijn Joepie te
stappen toch een stuk van Joepie te laten beleven.
Anderzijds willen we extra stapgroepjes betrekken,
stapgroepjes met jongeren van een jeugdwerkorganisatie met een andere doelgroep, bv. jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare jongeren, jongeren met
een vluchtverhaal... Daarvoor moeten we een kader
voor deelname uitwerken, de tochten en de slotdag
herdenken, ondersteunend materiaal voor medewerkers ontwikkelen, communicatie opstellen... Om de één
a twee maanden

Joepie
Drieduizend jongeren van 14 tot 16 jaar leggen honderd kilometer af in vier dagen. Hun doel is de onbekende eindbestemming, “Stad X” genaamd, te bereiken. Onderweg zoeken ze hun eigen slaapplek, koken ze
hun potje bijeen en motiveren ze elkaar om te blijven
stappen. Maar daarnaast is er nog heel veel anders dat
moet gebeuren om van Joepie te kunnen spreken. Heb
jij zin om X mee vorm te geven, doe jij graag de logistieke kant van zo’n event, ben jij een creatief schrijftalent... dan kan je bij Joepie terecht (in een Joepie jaar)
om de handen uit de mouwen te steken.

Duurzaamheid
Wil jij mee nadenken over het uitbouwen van een ecologisch verantwoorde werking binnen KSA en groepen
ondersteunen bij het uitwerken van hun eigen duurzaamheidsprojecten, dan is werkgroep duurzaamheid
zeker iets voor jou.

Stuurgroep Vorming
Ben je geïnspireerd of geïnteresseerd in vorming?
Denk je graag mee na over vorming binnen KSA? Dan
is Stuurgroep Vorming iets voor jou! Samen met vrijwilligers uit alle werkkringen werken we samen rond
vorming op nationaal niveau. > om de twee maanden

