
Van kwetsbare jongere tot DIGI-animator
Project aan de Oostkust valt in de prijzen

Op 27 april is het feest in Knokke-Heist. Met steun van het Digital Belgium Skills 
Fund richt de vzwVAK, Vriendenkring van de scholen van Zwinstede, de week 
ervoor in het kader van het project INDICOM een bootcamp in waarmee kwetsbare 
jongeren (15+) hun skills op digitaal en communicatief vlak aanscherpen. Ze 
onderzoeken de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan de kust en de impact van 
de digitalisering op beroepen. Na 27 april start het tweede luik van de opleiding, 
de pilotkadervorming. Einddoel: het CV van kwetsbare jongeren versterken met 
het attest DIGI-animator. 

INDICOM staat voor INclusie via DIgitale en COmunicatieve vaardigheden en 
Marktkennis voor jongeren aan de Oostkust. Het project werd ingediend door vzw 
Vriendenkring van de scholen Zwinstede en geselecteerd door de Koning 
Boudewijnstichting. Het kadert binnen en wordt ondersteund door het initiatief 
Digital Belgium Skills fund van minister van Digitale Agenda Alexander Decroo. 

Onderdeel van het project is een motiverende bootcamp. 
Op 27 april om 12 uur sluiten de jongeren die bootcamp culinair af in het bijzijn 
van de schepenen van jeugd en onderwijs van de oostkust.  
Met een videoboodschap richt minister Alexander De Croo zich tot de deelnemers 
aan de bootcamp. 
De kandidaat DIGI-animatoren presenteren van hun kant wat ze in de voorafgaande 
week geleerd en beleefd hebben en geven hun kijk op dit project. 
Voor de jongeren wordt het een onvergetelijk moment; een tussenstop op weg naar 
het brevet DIGI-animator.  
Ze hebben er een week bootcamp opzitten, in motiverende ateliers zoals een 
digitale art studio , animatie studio, filmstudio, …Als ze nog 50 uur stage en 
verdiepingstraining volgen, kunnen ze straks gaan solliciteren (of als zelfstandige 
beginnen) met op hun CV het attest DIGI-animator. 

UITNODIGING VOOR DE PERS: maak op 27 april kennis met de jonge DIGI-
animatoren in spe. 

De schepenen van onderwijs van de bij het project betrokken steden, Piet De 
Groote van Knokke-Heist en Pablo Annys van Brugge en de schepen van jeugd van 
Knokke, Jan Morbee, ondersteunen dit project met hun aanwezigheid.  

De jongeren staan, in voor de culinaire omkadering (receptie en barbecue) van dit 
feestelijk moment. 

Plaats: Atheneum De Makz, Alfred Verweeplein 25, Knokke 

PROGRAMMA: 



Vanaf 12 uur: culinaire ontvangst  
13.30 uur : presentatie INDICOM 
Aansluitend: mogelijkheid om met jongeren in gesprek te gaan of een interview af 
te nemen. 

*Aangezien we de pers graag laten meegenieten van een hapje en drankje, vragen 
we jullie aanwezigheid hier te bevestigen, kaatvandersluys@hotmail.com

Achtergrondinformatie 
Het project INDICOM (INclusie via DIgitale en COMmunicatieve vaardigheden) is 
door de VZW Vriendenkring van de scholen Zwinstede - Knokke-Heist op touw gezet 
om kwetsbare 15-plussers extra kansen mee te geven op de arbeidsmarkt. Ateliers 
scheppen verbondenheid en maken van de jongeren zelfzekere deelnemers aan de 
digitale wereld.   
INDICOM verbindt lokale partners (Oostkust) en experten gericht op inclusie en het 
voorbereiden op een job. 
Op basis van de bootcamp en kadervorming zal INDICOM een competentieprofiel 
DIGI-animator opmaken, evenals een draaiboek voor het lokaal opleiden van 
jongeren tot DIGI-animator. 
Op die manier kan het project ook in andere regio’s worden uitgerold, De Kempen 
staan al klaar om volgend met het vzwVAK in zee te gaan. 

Vervolgactiviteiten voor de Oostkust  

Op zondag 6 mei is er in Freinetschool De Zeeparel een spelvoormiddag voor 
kinderen en hun familie, samen met de animatoren in opleiding. Deze 
spelvoormiddag laat kinderen op speelse wijze hun digitale vaardigheden 
ontwikkelen. Tijdens de zomervakantie komt er ook een spelweek. Voor meer info 
ga naar de website: www.vzwVAK.be 

Perscontact: Greet Verleye, 0472 900 405 en greet.verleye@outlook.com 

http://www.vzwVAK.be

