
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

START & EINDE 
Op zaterdag 16 november om 9 uur geven we de aftrap. We verwachten je dan ook om 9u00 aan 

Jeugd-en Cultuurhuis De Steen  Cornelius a Lapideplein 3 3950 BOCHOLT. We ronden af om 13u00. 

Voor een goed verloop van het evaluatiemoment is het belangrijk deze uren te respecteren! 

 

VERVOER 
Met het openbaar vervoer: vanuit genk station 

neem je lijn 8 (Overpelt) en je stapt af aan halte 

Bochelt brouwerij dan daar uit is het nog 350m 

lopen. 

 

Je kan op de locatie raken: 

met de auto: Google maps  

 

 

PRAKTISCHE INFO  

EVALUATIEMOMENT 

16/11/2019 

 

HEY JIJ, 
Je inschrijving voor een 

evaluatiemoment is een 

feit! Nu komt het er op 

aan om goed voorbereid 

aan de start te 

verschijnen. Deze infobrief 

helpt je hierbij op weg. 

https://www.google.be/maps/place/Jeugd-+en+Cultuurhuis+de+Steen/@51.1738932,5.5765172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0d48737d53309:0x2f908218277de95d!8m2!3d51.1738899!4d5.5787059


HOE VERLOOPT HET AFRONDEN VAN JOUW TRAJECT? 

Na je stage sluit je aan op een evaluatiemoment naar keuze, de laatste stap richting een 

erkend attest. Een evaluatiemoment is verplicht om je attest animator, hoofdanimator en 

instructeur te behalen. Gedurende 4 uur blikken we, samen met andere cursisten, terug op je 

stage.  

 

WAAROM IS DIT MOMENT NUTTIG? 

 Tijdens een evaluatiemoment heb je als cursist een eerste speelpleinervaring achter de 

kiezen. Daardoor kan je over een aantal thema’s meepraten. De opgedane ervaringen in 

combinatie met een stevige reflectie maken dat je tijdens je volgende speelpleinweken 

veel steviger in je schoenen staat. 

 Verliep de stage niet zo vlot, dan is een evaluatiemoment je neutrale uitlaatklep. Zo’n 

objectief moment brengt je vaak tot andere inzichten. 

 Een evaluatiemoment creëert tijd om stil te staan bij je stage. Vaak heeft een 

speelplein niet de tijd om met iedere cursist grondig stil te staan bij het afgelegde 

proces. 

 

WANNEER ONTVANG IK MIJN ATTEST? 

Ten laatste twee maanden na jouw deelname aan het evaluatiemoment krijg je van ons een 

seintje. Op basis van de deelnemerslijst gaan we na of jouw stageplaats de nodige koppeling en 

beoordeling in orde heeft gemaakt op www.mijnkadervorming.be.  

 

Indien de koppeling en beoordeling in orde is, wordt jouw beoordeling voor het 

evaluatiemoment in orde gemaakt. Jij ontvangt automatisch een email met de bevestiging dat 

je jouw attest kan terugvinden op www.mijnkadervorming.be . Hiernaast ontvang je jouw 

attest ook in de brievenbus.  

Indien de koppeling en beoordeling niet in orde werd gebracht door jouw stageplaats, ontvang 

je een email met de vraag om contact op te nemen met jouw stageplaats zodat zij dit in orde 

maken. Van zodra je bevestiging krijgt van jouw stageplaats en VDS een seintje geeft, brengen 

we jouw attest in orde. 

 

DIT BRENG JE MEE: 

TRAJECTBOEKJE  

De focus van dit evaluatiemoment ligt op zelfreflectie en evaluatie. Hiervoor is je trajectboekje 

(dat je tijdens de cursus kreeg) van groot belang. Vergeet dit zeker niet. 

En geen nood, aan het einde van de evaluatiemoment krijg je jouw boekje terug. Je hoeft deze dus 

niet meer nadien op te sturen naar ons! 

 

 

http://www.mijnkadervorming.be/
http://www.mijnkadervorming.be/


KAVO-ID 

Kijk na of jouw stageplaats jouw stagekoppeling en -beoordeling op www.mijnkadervorming.be in 

orde heeft gebracht. Log hier voor in hiervoor in op de website en klik door op 

‘trajectgeschiedenis’. 

 

Wanneer is alles in orde? 

 Bij ‘stageplaats geregistreerd’ staat de naam van jouw stageplaats (bv. jeugddienst) 

 Bij ‘stage met succes afgewerkt’ staat ‘JA’  

 

Indien er iets niet in orde is, neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw stageplaats! 

 

Heb jij stage gedaan of meerdere plaatsen? Bezorg ons dan een kopie van de contactgegevens van 

jouw stageplaatsen en hun beoordeling (met handtekeningen) via cursus@speelplein.net. Wij 

brengen dan na contact met beide organisaties jouw stagebeoordeling in orde.  

 

KLEDIJ: 

Dit evaluatiemoment blijft een VDS-evenement waar gespeeld zal worden. Voorzie dus ook 

aangepaste kledij die tegen een stootje kan. 

 

ANDERE ZAKEN:  

Tijdens de evaluatiemomenten kan je een drankje kopen indien je dit wenst. Voorzie dus best ook 

wat geld. Er worden geen maaltijden voorzien. Het is tijdens dit moment niet mogelijk de locatie te 

verlaten. 

 

NOG VRAGEN? 

Heb je nog vragen bel dan gerust naar Evelyn (stafmedewerker) - 015/28 73 90 - of mail naar 

cursus@speelplein.net.  

 

Ben je al op weg naar de cursus en ga je te laat zijn of vind je de locatie niet? Bel 

dan naar Niels (de verantwoordelijke ter plaatse) – 0493 11 00 13 

http://www.mijnkadervorming.be/
mailto:cursus@speelplein.net
mailto:cursus@speelplein.net

