
 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Beste deelnemer, 
 
 
Het is bijna zover. Jij mag binnenkort deel uitmaken van onze 

online hoofdanimatorcursus! 

 

Door de huidige coronaregels kunnen we elkaar helaas niet in 

levende lijve ontmoeten, maar we gaan je toch volop klaarstomen voor een ongelooflijk 

leuke tijd als hoofdanimator op het speelplein.   

 

Je koos ervoor om je cursus nu al een stukje digitaal te volgen. Na deze 20u vorming, mag 

je al aan je stage beginnen en in de zomer zien we elkaar terug voor de laatste 30u* 

vorming.  

 

* 20u + 30u = 50u vorming. Een geattesteerde cursus bevat 50u vorming. Om je 

attest te kunnen behalen, is ook het tweede deel zeer belangrijk. Je bent sowieso 

al ingeschreven voor de twee delen. Hou die dagen in de zomer dus ook nog steeds 

vrij om je cursus af te ronden. 

 

Hoe die 20u digitale vorming eruit zal zien, kom je via deze praktische brief te weten. 

 
Verwacht je digitale problemen om aan de cursus deel te nemen?  
Geef ons een seintje via e-mail. 

 
Wil je liever niet meer deelnemen aan onze cursus?  
Geef ons een seintje via e-mail. 
Hou er wel rekening mee dat dit niet meer kosteloos kan (zie onze algemene voorwaarden). 
 

PRAKTISCHE INFO CURSUS  

HOOFDANIMATOR PASEN 2021 
HEY JIJ, 
Je inschrijving voor de 

cursus is al 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.speelplein.net/algemenevoorwaarden


 

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE CURSUS 

START EN EINDE 

 

We ontvangen je vier dagen na elkaar op het online platform ZOOM (meer uitleg 

verderop), waar we telkens vijf uur vorming geven. We verwachten je op:  

  

- Maandag 5 april van 10u tot 17u.  

- Dinsdag 6 april van 10u tot 17u.  

- Woensdag 7 april van 10u tot 17u.  

- Donderdag 8 april van 10u tot 17u.  

 

We houden telkens middagpauze tussen 12u en 13u30. In de namiddag voorzien we een 

halfuurtje pauze. Daarnaast voorzien we tijdens de dag ook voldoende pauzemomentjes 

zodat je niet heel de tijd op je scherm moet kijken.  

 

Voor een goed verloop van de cursus is het belangrijk om de cursusuren goed te 

respecteren. We verwachten dat je ’s ochtends een kwartiertje vroeger inlogt om zeker te 

zijn dat alles werkt. Zo kunnen we eventuele digitale problemen samen oplossen en samen 

starten. 

 

Onze sessiegevers doen er alles aan om jullie enthousiast mee te nemen in de wondere 

wereld van het hoofdanimatorschap. Verwacht dus geen te schoolse taferelen en wees 

klaar om ondergedompeld te worden in leuke werkvormen en vrolijke speelse momenten 

samen met je andere cursusgenoten. Let’s play! 

 

 

DIT HEB JE NODIG: 

 

We raden aan om de cursus te volgen met een vaste computer of laptop met microfoon en 

camera. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we toch doen alsof we dicht bij elkaar 

zitten.  

Als je kan, volg je de cursus best in een ruimte waar je zo weinig mogelijk gestoord wordt.  

Heb je moeilijkheden om dit allemaal te voorzien, geef ons dan zeker een seintje en we 

zoeken samen naar een oplossing. In sommige gemeenten kan je op de jeugddienst een 

plekje vinden en eventueel een laptop lenen. We kijken samen wat er mogelijk is.  

 

 

 



Materiaallijst  

Wat moet je thuis voorzien? 

- Computer met microfoon en camera 
- Een goede internetverbinding 
- Papier 
- Schrijfgerief  
- Tijdens de eerste cursusdag:  

o Materiaal over je speelplein (T-shirt/trui/vlag/logo/…) 
 

 
Wat moet je voorbereiden? (zie uitleg hieronder) 
 

- ZOOM installeren op je computer 
- Een profiel aanmaken op Discord 

 
 

Envelop onderweg 

Hou je brievenbus in de gaten. Er is een envelop naar jou onderweg met daarin enkele 

extra benodigdheden voor de cursus: 

- Een VDS-balpen 

- Een infobundel over stagebegeleiding 

- Een trajectboekje om je voortgang in te noteren 

Heb je je envelop niet ontvangen aan de start van de cursus, geef ons dan een seintje. Dan 

liep er helaas iets mis.  

 

HIER IS HET TE DOEN! 

Surf naar www.speelplein.net/VBR21HA01 voor je digitale cursus. Je kan daar nu al een 

kijkje gaan nemen en op de dagen van de cursus vind je daar ook de link naar de ZOOM-

vergadering en alle andere info die je nodig hebt om de online sessies goed te kunnen 

volgen! Tijdens de cursus krijg je hier verdere uitleg over. 

 

ONLINE AFSPREKEN OP ZOOM 

We maken gebruik van het online platform ZOOM om elkaar online te treffen. Opgelet! De 

ZOOM-link wordt pas actief op de dag van de cursus. Niet panikeren op voorhand ;).  

 

Heb je ZOOM nog nooit gebruikt, dan zal je het eenmalig moeten downloaden op je 

computer. Je kan dat al op voorhand doen via https://zoom.us/download 

We voorzien op vrijdagavond 2 april (tussen 17:00 en 19:00) en op zaterdag 3 april 

(tussen 10:00 en 12:00) een digitaal testmoment om er zeker van te zijn dat je 

http://www.speelplein.net/VBR21HA01
https://zoom.us/download


technisch kan deelnemen en je computer alles doet wat moet. Deze link 

(speelplein.net/testsessie) kan je gebruiken om te testen of alles werkt. Onze 

helpdesk en iemand van de VDS zitten dan klaar achter de computer en achter de 

telefoon om je te helpen. Bel 015/123 003 met al je technische vragen. Dit 

moment is niet verplicht. Heb je voordien al met ZOOM gewerkt, dan voorspellen 

we geen problemen. De meest gestelde vragen vind je terug op je cursuspagina. 

 

Afspraken in ZOOM: 

- Je komt eerst in de wachtkamer terecht. Enkel ingeschreven deelnemers worden 

toegelaten tot de cursus. 

- Zorg dat je je eigen voor-en achternaam opgeeft aan het begin van de vergadering 

in ZOOM, zodat we je zeker toelaten. Je kan gerust met iemand anders zijn account 

deelnemen zolang je je naam aanpast.  

- Geef ZOOM toegang tot de video-functie. 

- Geef ZOOM toegang tot de audio-functie. Als je binnenkomt in ZOOM zal je eerst op 

‘mute’ staan, maar dan kan je meepraten wanneer nodig.  

 

EEN PROFIEL AANMAKEN OP DISCORD 

Discord is een platform waarmee je berichten kan versturen en kan video-chatten. Je kan 

er ook heel makkelijk zien wie in ieder gesprek zit en er dan makkelijk bij gaan zitten. 

We zullen doorheen de cursus Discord een aantal keren gebruiken. 

 

Maak alvast een profiel aan op www.discord.be  

Heb je al een profiel? Dan hoef je niets te doen. Goed niets gedaan! 

 

Stap 1: Volg deze link: https://discord.com/register en vul de velden in. Gebruik een 

mailadres waar je nog aan kan, je zal later dat mailadres moeten bevestigen. 

 

Stap 2: Op het volgende scherm wordt gevraagd om het mailadres te bevestigen. Ga naar 

de mailbox die je hebt opgegeven en zoek de mail die je hebt gekregen. Klik op de link. 

 

Stap 3: Je bent helemaal klaar! Onthoud goed je inloggegevens zodat je gedurende de 

cursus vlot kan inloggen. 

 

Speciale tip: Ga gerust al eens op verkenning op Discord. Als je graag wint bij spelletje 

helpt het altijd om goed te weten hoe alles werkt ;) 

 

Extraatje: Dit filmpje toont hoe je DISCORD kan gebruiken en welke leuke dingen er 

mogelijk zijn.   

 

http://www.speelplein.net/testsessie
http://test.sessie.speelplein.net/
http://www.discord.be/
https://discord.com/register
https://www.youtube.com/watch?v=I2IsE882PIU


BEWIJS VAN DEELNAME 

 

Na de 20u vorming krijg je, ten laatste twee weken nadien, een bewijsje dat je deze 

cursus al deels gevolgd hebt, toegestuurd via e-mail op het e-mailadres waarmee je 

inschreef. Zo kan je aan je speelplein aantonen dat je al aan je stage kan beginnen.  

Het officiële bewijs van deelname voor 50u vorming krijg je ten laatste twee weken na 

afronding van de rest van je cursus in de zomer. Via dat bewijs krijg je in de meeste 

gevallen een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald door de gemeente of stad waar 

je woont. Elke gemeente heeft een ander reglement en betaalt verschillende bedragen 

terug (overzicht). Om zeker te zijn informeer je bij de jeugddienst van jouw gemeente 

of stad. 

 

NOG VRAGEN? 

- Heb je nog vragen op voorhand, bel dan gerust naar Yana (stafmedewerker) - 

015/28 73 90 - of mail naar cursus@speelplein.net  

- Voor technische ondersteuning tijdens de cursus kan je terecht op het nummer 

015/123 003. 

- Wil je één van je sessiegevers bereiken, dan kan dat tijdens de cursusuren op 

0477/83.40.93 (Ayna – logistiek team) 

https://www.speelplein.net/Vorming/Cursussen/terugbetaling

