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Initiatieven vorming
ksa oost-vlaanderen ksa oost-vlaanderen ksa oost-vlaanderen

werkgroepen

Trek je uniform aan om naar school of het werk te gaan 
want Dag van de Jeugdbeweging is dé feestdag van alle 
jeugdbewegingen. Overal worden er acties opgezet 
om je engagement te vieren en wij doen mee! Wij 
nodigen namelijk elke KSA’er uit om tijdens de middag 
gratis frietjes met ons te eten.

Een week kan bij momenten zo verschrikkelijk lang du-
ren. Voor al die KSA-leid(st)ers die ook tijdens de week 
al graag eens in jeugdbewegingssferen vertoeven is er 
KSA Student: een avond door KSA’ers, voor KSA’ers. 
Leef je als leiding nog eens twee keer per jaar uit in 
jouw studentenstad!

Een weekend voor leiding en zestienplussers. Een 
grote tocht op de eerste dag en uitdagende spelen op 
de tweede dag zorgen voor de ultieme groepssfeer. 
Een heerlijk maal, een kampvuur en een feestje ter 
afsluiting zorgen voor dé gezelligheid.

Dé speldag voor alle 6- tot 12-jarigen en hun leiding. 
Een hele dag lang word je ondergedompeld in een 
fantasierijke omgeving vol spelplezier, verwondering, 
toneel en animatie. We nemen je mee naar een ande-
re wereld waar je je kan uitleven tijdens inspirerende 
spelen.

Gamel is een avonturenweekend voor alle 12- tot 
14-jarigen, een uitdagende combinatie van openlucht-
leven, spel en avontuur. Slapen in tenten, koken op 
een vuurtje, een staptocht met verrassende tussen-
stops, massaspelen en een spelenmarkt... Voor elk wat 
wils en je vervelen doe je zeker niet!

Drieduizend jongeren van 14 tot 16 jaar leggen hon-
derd kilometer af in vier dagen. Hun doel is de onbek-
ende eindbestemming, “Stad X” genaamd, te bereik-
en. Onderweg zoeken ze hun eigen slaapplek, koken ze 
zelf hun eigen potje bijeen en motiveren ze elkaar om 
te blijven stappen

X-peditie: OL Edition is onze animatorcursus in open-
lucht: de cursisten leren alles bij over het leiding-zijn 
én over openluchtleven zoals sjorren, tocht en vuur. Jij 
kan hen hierin begeleiden door je ervaringen te del-
en met leiding zijn en openluchtleven, door te koken, 
door het materiaal te verzorgen of door tochten uit te 
stippelen. Voor elk die in tenten slapen niet erg vindt 
wat wils! 

X-pert: OL Edition is onze hoofdanimatorcursus in 
openlucht: de cursisten leren alles bij over KSA ach-
ter de schermen (vergadertechnieken, motiveren, 
crisissituaties…) én over openluchtleven (sjorren, 
tocht, vuur…). Als cursusgever, kookploeg, materiaale-
meester of animatie zorg je er voor dat de cursisten de 
tijd van hun leven hebben.

Een groep heeft weinig sjorervaring, zit met uitdagin-
gen zoals leidingsmotivatie, moeilijkheden om nieuwe 
leden en leiding te werven, originele spelen bedenk-
en, omgaan met de diversiteit binnen hun groep…  Via 
vorming op maat helpen we de groep vooruit. Elke 
KSA-groep kan gratis vorming aanvragen voor een the-
ma naar keuze. We zoeken altijd enthousiaste cursus-
gevers met heel diverse ervaringen en expertise.

X-pert is een hoofdanimatorcurus en het boeiende 
vervolg op de animatorcursus (X-peditie of Expies). De 
cursisten leren bij over KSA achter de schermen: ver-
gadertechnieken, motiveren, crisissituaties… Als cur-
susgever, kookploeg of animatie breng je deze cursus 
tot een goed einde samen met de cursisten en zorg je 
ervoor dat zij de ervaring van hun leven kunnen belev-
en.

Een avond voor alle gemotiveerde (groeps)leiding om 
het nieuwe werkjaar goed in te zetten. Jij kan helpen! 
Geef je graag een sessie, zorg je met plezier voor in-
kleding of blink je uit in het verwelkomen van deelne-
mers? Dan zoeken wij jou!

X-peditie is onze animatorcursus tijdens de paasvakan-
tie: een aantal groepjes cursisten ontdekken samen 
alles over de wereld van het leiding-zijn. Als vrijwilliger 
kan je helpen door cursus te geven (al je kennis door-
geven aan de volgende generatie), te koken of de cur-
sisten te animeren ’s avonds. Niet twijfelen, gewoon 
doen! 

De Pedagogische Raad (PER) bestaat uit gemotiveerde 
vrijwilligers die de groepen vertegenwoordigen binnen 
de provincie. Binnen de PER bespreek je maandelijks 
wat er gebeurt binnen KSA Oost-Vlaanderen. Je bep-
aalt mee wat de provinciale werkkring belangrijk vindt 
en welke richting je uit wil met de groepen. En dit op 
vlak van verschillende thema’s zoals diversiteit, alco-
holgebruik, jaarthema’s...

Deze provinciale werkgroep brengt de expertise over 
onze (kader)vorming samen. We werken nieuwe ses-
sies uit voor onze cursussen (animator en hoofdan-
imator) en overzien de algemene programmatie aan 
vorming op maat, evaluatiemomenten, Boost, ex-
tra vormingen, train-de-trainer… Deze werkgroep is 
werkelijk dé plek voor cursusgevers met goesting!

Elke KSA-groep kan bij WG Groep terecht wanneer ze 
tegen een uitdaging aanstoten. Samen met de KSA-
groep zoek jij naar nieuwe perspectieven, oplossin-
gen en antwoorden op allerlei vragen. Als vrijwilliger 
bij WG Groep doe je dit aan hand van begeleiding op 
maat op de Rasp of op locatie. Als vrijwilliger sta je 
dus in rechtstreeks contact met de (groeps)leiding en 
geef je verdere ondersteuning. Daarnaast kan je ook 
betrokken zijn bij de organisatie van de kamptours en 
de peter- en meteravond! Geen paniek. Het lijkt veel, 
maar je hoeft echt niet alles (alleen) te doen!

Als meter of peter (M/V/X) bij KSA Oost-Vlaanderen 
ontferm je je over één of enkele KSA-groepen. Jij bent 
voor hen hét aanspreekpunt bij grote en kleine vragen. 
Voor een antwoord op hun vragen kan je ten rade bij 
de beroepskrachten en Werkgroep Groep. Je bent het 
gezicht van KSA Oost-Vlaanderen en zorgt voor een in-
formatiestroom van en naar de groep. Iets voor jou?

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 vri-
jwilligers uit alle werkkringen werken we samen rond 
vorming op nationaal niveau. > om de twee maanden 

Geef je graag vorming of ga je graag mee als cursus-
gever op cursus? Dan is Team Vorming iets voor jou! 
Wij bieden laagdrempelig vormingsengagementen 
aan zodat je kan focussen op het gewoon doen! Dus 
Team Vorming = vorming-gewijs genieten!

Op een vergadering van Beheer worden begrotingen 
en afrekeningen van initiatieven en cursussen onder 
de loep genomen, wordt er nagedacht over budget-
beheer en grote aankopen voor KSA Oost-Vlaanderen. 
Schrik je niet terug van cijfers en offertes? Klop eens 
aan!

Binnen WG Multimedia heb je de kans om heel wat 
van je talenten in te zetten. Zo heb je de kans om de 
social mediakanalen van KSA Oost-Vlaanderen te on-
derhouden, affiches en postjes te ontwerpen, artikels 
voor Kompas te schrijven, groepen te fotograferen... 
Kortom: we vinden sowieso een plekje voor jou. Je ki-
est zelf wat je het liefste wilt doen.

Snuisteren in kasten vol foto’s, paperassen, tochttech-
nieken 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 jar-
en ’50 definieert, affiches en T-shirts van voorgaande 
initiatieven… Spring jij graag in een oude doos of ben 
je een kei in selecteren wat relevant is? Dan is deze 
werkgroep iets voor jou! 

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 cre-
atief met de K aan de slag om materiaal uit te werken 
dat gebruikt kan worden op Oost-Vlaamse initiatieven 
en vormingen. U zijt wellekome!

Een handvol materiaalbeheerders (X/V/M) dragen 
zorg voor het materiaal, baten de uitleendienst van 
de Rasp uit, zorgen voor een opruimdag wanneer het 
nodig is... IT’ers zorgen dan weer voor servers, back-
ups, installaties ... en lossen alle IT-problemen op. Zo 
kan iedereen op het secretariaat online en offline met 
een gerust hart werken.
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