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Verdiep je drie weekends lang in Chiro  
en in leiding zijn en kies zelf waar je 
de accenten legt
Haka is de cursus voor leiding die zin heeft in meer

Tijdens Haka, het traject om hoofdanimator te 
worden, leer je meer verantwoordelijkheid op te 
nemen en je verdiept je in een thema naar keuze. 
Je volgt Haka 1 en 3, waar je dieper ingaat op je 
eigen Chirogroep, de leidingsploeg en jouw rol 
daarin. Je hebt het over jouw engagement en dat 
van je medeleiding. Ook volg je nog een thema-
weekend naar keuze. Wil je je verdiepen in 
groepsdynamica? Of wil je meer weten over het 
organiseren van een bivak of evenementen? Of 
wil je je vastbijten in communicatie of minder 
vanzelfsprekende situaties? Aan jou de keuze! Zo 
stem je de cursus af op jouw wensen!

Stel zelf je traject samen op basis van 
je eigen interesses

Geniet volop van uitwisseling met 
andere Chiro-diehards zoals jij

Krijg een officieel 
hoofdanimatorattest van de Vlaamse 
overheid (meerwaarde op je cv!)
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Hoe zit dat Haka-traject in elkaar?

Op Haka 1 maak je kennis met tal 
van thema’s die je nodig hebt als je 
net dat tikkeltje meer verantwoorde
lijkheid wilt opnemen in je Chiro
groep.

Komt zeker aan bod: 

	✔ Vergaderen

	✔ Moeilijke situaties

	✔ Groepsdynamica 

Vijf themaweekends, elk hun eigen 
focus. Je mag er één kiezen in jouw 
traject. Wil je nadien nóg een 
themaweekend volgen? Zeker doen! 

	✔ Bivak

	✔ Chirovuur

	✔ Bouwen aan een team

	✔ Organisfeer

	✔ Goe gezegd 

Ontdek op de volgende pagina meer. 

Op het laatste Hakaweekend bouw 
je verder op de ervaringen van de 
vorige twee weekends. We snijden 
thema’s aan die net dat tikkeltje 
meer diepgang vragen. 

Komt zeker aan bod:

	✔ Coaching 

	✔ Projectplan opstellen 

HAKA 1 THEMA HAKA 3

  ferdnand thijs
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DE THEMAWEEKENDS
Echte Chiroweekends, elk met 
hun eigen focus. Wil je je hoofd
animatorattest halen? Dan moet 
je één themaweekend kiezen en 
daaraan deelnemen voor je op 
Haka 3 gaat. Wil je gewoon uit 
interesse mee op een of  meerdere 
themaweekends? Dat kan ook.

Bivak 

Het bivak het hoogtepunt van je 
Chirojaar? Op het themaweekend 
Bivak ga je ermee aan de slag. Naast 
alle praktische zaken zijn er een 
hoop andere aspecten die je kamp 
tot een topkamp kunnen omtoveren. 
Denk maar aan: een rodedraadspel, 
een inkleding die af is, grote 
 activiteiten over afdelingen heen, 
de landsgrenzen oversteken, enz. 

11 TOT 13 NOVEMBER

Chirovuur 
Iedereen is anders, maar we willen 
dat zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren kunnen proeven van het 
Chirovuur dat we voelen. Dit thema
weekend maken we kennis met 
verschillende vormen van diversiteit 
en met hoe je met je leidingsploeg 
aan drempels kan werken. Laat je 
inspireren hoe je ook met leden het 
Chirovuurgevoel met (stilval)
momenten kan boosten.

25 TOT 27 NOVEMBER 

Bouwen aan een team 
Ruzie in de begeleidingsploeg? Of 
zijn jullie best al een hechte groep, 
maar wil je er toch nog dat tikkeltje 
meer uit halen? Als leiding is het 
zeer handig om wat inzicht te 
hebben in je leidingsploeg of je 
afdeling. Samenwerkingsspelen en 
groepsevaluaties kunnen daar zeker 
bij helpen.

3 TOT 5 FEBRUARI

Organisfeer
Hoe groter hoe beter? Of net klein, 
sfeervol en gezellig? Alle soorten 
evenementen hebben op dit 
 weekend een plek. Bij de organisatie 
van een Chiroevenement heb je het 
beste aandacht voor zowel het 
groepsproces als voor een degelijk 
plan van aanpak. Wil je dat goed 
managen, dan moet je je oren en 
ogen goed openhouden. Op Organi
sfeer gaan we daar dieper op in. 

10 TOT 12 MAART

Goe gezegd 
Facebook, mails, Instagram, Snap
chat, een geschreven brief, vloggen, 
enz. Als Chiroleiding moet je con
stant binnen en buiten de leidings
ploeg communiceren. En er zijn 
duizenden manieren om jouw 
Chirogroep in the picture te zetten. 
Maar welk kanaal gebruik je het 
beste voor welke boodschap? Tijdens 
dit themaweekend ga je daar dieper 
op in.

5 TOT 7 MEI
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‘Je ontdekt dat 
je dingen die je al 

heel je leven bij de 
Chiro zo doet, eigenlijk 
beter zó doet. Je neemt 
echt iets mee!’

Gauthier Decan

ZIJ GINGEN AL MEE

‘Het is gek 
hoe veel je leert 
van elkaar.’ 

Emma Peeters 

‘Drie weekends, 
superenthousiaste 

mensen, je leert enorm 
veel en je hebt ook nog 
eens superveel plezier.’

Emelie Vandevyver

Praktisch

PRIJS
€ 65,50 per Haka (volledig of 
gedeeltelijk terugbetaald*)

	✔ Een weekend in een 
Chirohuis 

	✔ Volpension: ontbijt, 
 middagmaal, vieruurtje, 
avondmaal

	✔ Deelname workshops en 
activiteiten

	✔ Attest van deelname

*  Met het bewijs van deelname kun je 
het cursusbedrag volledig of gedeeltelijk 
terugbetaald krijgen van je gemeente. 
Meer info vind je op  
chiro.be / cursusterugbetaald. 

Wie recht heeft op een verhoogde 
tegemoetkoming kan voor de helft van 
de prijs mee.

ZO BEHAAL JE JE ATTEST
Je kunt gerust mee op Haka 
zonder voor het attest te gaan, 
want dat is niet het hoofddoel 
van de cursus. De ervaring is het 
belangrijkste! Wil je wel graag 
het officiële hoofdanimator
attest behalen? Volg dan deze 
twee eenvoudige stappen.

	✔ Volg drie Hakaweekends 

	✔ Zet wat je leerde op cursus 
om in de praktijk als leiding 
bij je Chirogroep, op het 
speelplein of in een andere 
jeugdvereniging (50 uur)

VOOR WIE
Haka is er voor leiding die zich 
in bepaalde zaken wat meer wil 
verdiepen. We vragen dat je dus 
al minstens één jaar leidings
ervaring hebt. Je kunt in 
principe mee op Haka vanaf 
achttien jaar.* 

* Je wordt achttien jaar in dat kalender
jaar. Haka is niet geschikt voor aspi’s. Voor 
uitzonderingen neem je contact op met 
vorming@chiro.be.

VROEGBOEKKORTING!

Schrijf ten laatste twee weken voor 

de start van de cursus in en betaal 

maar € 58 in plaats van € 65,50!

Meer info en inschrijven via chiro.be/haka
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10 tot 12 maart

HAKA 1 – ORGANISFEER – HAKA 3
Heidepark

Voor leiding met zin in meer

25 tot 27 november

HAKA 1 – CHIROVUUR – HAKA 3
De Kluis in SintJorisWeert!

Inschrijven via chiro.be/haka
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OP ELK WEEKEND KAN JE DEELNEMEN AAN HAKA 1, 2 EN 3.

11 tot 13 november 

HAKA 1 – BIVAK – HAKA 3
De Karmel

3 tot 5 februari

HAKA 1 – BOUWEN AAN EEN TEAM – HAKA 3
Heibrand

5 tot 7 Mei

HAKA 1 – GOE GEZEGD – HAKA 3
De Kalei 


