
“LIVE ON STAGE”
Proficiat, u bent gebuisd!
21/11/2008 @ Kriz en Sarah in Berchem

aanwezig: Yannick, Talia, Iveau, Sarah en Kriz

1. soorten stagiairs
cursus gevolgd ervaring op Kwik Kwak stagetraject

animator nee standaard

animator ja aangepast

geen nee standaard, maar zonder 
stageboekje

hoofdanimator ja WV op Kwik Kwak (zie on-
der tabel)

• stagiairs hoofdanimator staan een week als WV op Kwik Kwak. Bijkomende aandachts-
punten: vooraf uitleggen wat de taak van een WV is, tussentijdse evaluaties in de vorm 
van informele gesprekken met de MV en het stageboekje vlak na de stage invullen (niet 
wachten tot na de zomer)

2. wat verwachten we van onze stagiairs
• enthousiasme
• motivatie
• creativiteit
• inzet
• verantwoordelijkheid
• kennis
• optimisme
• integratie in leidingsploeg
• een zot durven zijn

• leuke formaties doen
• naar een LV en LA komen
• op tijd op het speelplein zijn
• verschillende activiteiten doen
• een cursus volgen
• goede raad aanvaarden
• met kinderen kunnen omgaan
• alle taken op het plein mee uitvoeren (op-

ruim, opbouw, afbraak, ...)

Eigenlijk verwachten we van een stagiair dus hetzelfde als van elke andere leider op 
het speelplein.
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3. Wat bieden wij als ondersteuning?
a. wegwijs maken op het speelplein

• Intro-dag aan het begin van elke maand. Op deze dag leren de stagiairs de dagelijkse 
werking van het speelplein tijdens de zomer kennen.

• “info-panelen” met dagindeling, openingsuren pingpong, ...

b. aanmoedigen om naar leidingsavonden te komen tijdens de zomer

• LA tijdens de zomer beter voorbereiden

• LA tijdens de zomer reeds een paar dagen op voorhand aankondigen

c. ideeënboek: goede ideeën die niet gebruikt zijn bijhouden voor als iemand zonder een 
idee zit

d. aanmoedigen om naar de minder leuke momenten (voorbereiding, opbouw, afbraak) te 
komen

• betalen

• uitleggen dat de voorbereiding een belangrijk deel is van de speelpleinweek (verplicht)

• wijzen op het belang van opbouw en afbraak

e. nieuwe leiding niet beledigen, ook niet onrechtstreeks (aanpassing van ons motto “hoe 
groffer hoe toffer”)

f. steunen van nieuwe leiding bij activiteiten

• laat ze zich comfortabel voelen. Laat hen de activiteit leiden, maar sta altijd klaar om te 
helpen.

• Bereid de activiteit samen voor.

• Een nieuweling nooit alleen bij een activiteit zetten.

• Evalueer de activiteit nadien.

g. begeleiding van de stagiairs

• peter/metersysteem: aanpassen: ook jongere leiding kan peter of meter zijn

• stageraad?
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• 1 “stagesupervisor” die het hele programma coördineert. Deze hoeft niet permanent op 
het speelplein aanwezig te zijn.

==> Dit moet bekeken worden op een volgende vergadering.

h. geef hen inspraak!

• positief reageren op ideeën van nieuwe leiding

• Indien je een voorstel niet ziet zitten, schets dan duidelijk waarom.

• Rol van de voorzitter van een vergadering: situatieschets van het probleem, wat is er in 
het verleden al geprobeerd, ...

• Op grote vergaderingen (vb. LV) kan het nuttig zijn om in kleinere groepjes te werken of 
alternatieve methodieken te gebruiken.

i. cursus volgen

• mondelinge reclame

• folders tijdig uitdelen + affiches hangen

• wijzen op terugbetaling van gemeente (Antwerpen: 100%, Brasschaat: 50%, Kapellen: 
33%, ...)

• voor leiding met financiële problemen kan Kwik Kwak tussenkomen (beslissing ligt bij 
SG).

j. betrekken in de jaarwerking

• aanmoedigen om naar LV, LA en WG te komen tijdens het jaar (zie k.)

k. after-summer-day voor nieuwe leiding

• terugkoppeling: hoe is de zomer verlopen, hoe ging de stage, ...

• uitleggen: jaarwerking en bestuur van Kwik Kwak

• dit alles op een leuke manier natuurlijk

l. feed-back

• geef feed-back zo snel mogelijk

• geef ook + feed-back, want die wordt vaak vergeten
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• + en - feed-back moeten in een tactische volgorde gegeven worden.

m. contact leiding / maandverantwoordelijke

• bijhouden van adressen zodat alle leiding op de hoogte wordt gehouden van de Kwik 
Kwak activiteiten

4. Nog te bekijken op volgende vergaderingen
• Wat met een gesplitste stage?

• Wat als de stagiair gebuisd is?

• Wat met het stageleidingsfeestje?

• Stageraad-kwadraat?

Volgende vergadering in januari / februari (na de examens) met als thema de visie 
van organisaties die cursus geven.

Een korte uitleg over de methodiek

1. Brainstorm van speelplein FOK JOE. Dit speelplein wil zijn stagiairs zo hard mogelijk laten afzien. Hiervoor wor-
den rode post-its op een flap geplakt. Nadien worden de post-its gegroepeerd.

2. Brainstorm van speelplein REPLAY. Dit speelplein is een ideaal speelplein en wil weten wat ze van stagiairs ver-
wachten. Hiervoor worden gele post-its op een flap geplakt. Nadien worden de post-its gegroepeerd, eventueel 
ook met de rode.

3. Brainstorm van speelplein REPLAY. De groepen post-its worden nu aangevuld met methodes waarop we de sta-
giairs kunnen ondersteunen (groene post-its).

4. Inventarisatie van de resulaten.
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