
JEF Workshop: technische fiche

JEF voorziet:

● de ontwikkeling van de workshop
● een workshopbegeleider
● al het technisch en workshopmateriaal
● transport van het materiaal
● verplaatsing van de workshopbegeleider
● workshop resultaten worden (indien mogelijk) bezorgd

De aanvrager voorziet voor deze workshop:

● Een lokaal dat voldoet aan volgende voorwaarden:
○ minstens 30m²: tijdens de workshops wordt er in groepjes met beeld en

geluid gewerkt. Hiervoor is voldoende ruimte nodig om elkaar niet te
storen. Dus liefst mogelijkheid voorzien om ook buiten de workshopruimte
(speelplaats, turnzaal?) aan de slag te gaan.

○ voldoende bereikbare stopcontacten en/of verdeeldozen
○ een tv met afstandsbediening en HDMI-ingang OF beamer/smartboard

met een HDMI ingang + geluidsinstallatie (een klein paar audio speakers
volstaat).

○ wifi: gelieve ervoor te zorgen dat de inloggegevens gekend zijn;
○ (enkele) tafels en stoelen aan de kant geschoven;
○ het is altijd fijn als alles voor aanvang klaar staat.

● Een ruimte die afgesloten kan worden en waar het materiaal veilig kan opgeborgen
worden. Het materiaal wordt op voorhand geleverd. Gelieve de nodige mensen te
verwittigen van de levering en / of ophaling van het workshopmateriaal.

● Een extra persoon die beschikbaar is voor opvang van de deelnemers tijdens
pauzes en lunch, in geval van onverwachte voorvallen, EHBO, enz.

Enkele afspraken:

● Indien er meerdere workshops (voor- en namiddag) zijn, gelieve deze in hetzelfde
lokaal te laten doorgaan om verplaatsingen en op- en afbouw van het materiaal te
beperken.



● Hou er rekening mee dat de begeleider de ruimte nog moet klaarmaken voor de
workshop en dus graag minstens 30 minuten voor aanvang al bij het gestockeerde
workshopmateriaal en -ruimte kan.

● Vul het aantal deelnemers met hun leeftijd ((min. tot max. leeftijd) in de
boekingstool in, twee weken voorafgaand aan de workshop. Zo kan de begeleider
daar in de voorbereiding rekening mee houden.

● Indien de workshop dit toelaat worden de resultaten bewaard op een google drive
in een map die gedeeld wordt met de aanvrager. De aanvrager stuurt de resultaten
door naar de betreffende deelnemers, leerkrachten of ouders. De aanvrager is
verantwoordelijk voor eventuele toestemming van deelnemers/ouders voor het
publiceren/delen van de resultaten.

● Bekijk ook de algemene voorwaarden van JEF.

Communicatie:

● promotieteksten zijn te kopiëren op elke workshoppagina op de website.

https://docs.google.com/document/d/1380TKHZPamsyUWGBRF7LdoSgbdUC2mXm4DP2rfrq1nw/edit#
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/workshop

