


Hoeraaaa! Je wilt bij jou in de buurt een nieuwe Dojo 
opstarten, wat een fantastisch idee!!

Om je bij dit digitaal avontuur te begeleiden is er deze gids met een duidelijk stappenplan. Ontdek alle 
belangrijke punten om dit geweldige project snel te realiseren!

Je kan contact opnemen met onze community lead of support via info@coderdojobelgium.be

CoderDojo Belgium zal je de nodige steun geven om je 1ste Dojo op te zetten en om je 
programmeerworkshops in je eigen tempo te ontwikkelen ;D

We wensen je heel veel toffe en plezierige momenten toe met de kinderen!
«Above All : Be Cool !»

Team CoderDojo Belgium



Een nieuwe Doio opstarten 
Gids met stappenplan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

@ 

• 
• 

•
• 

CoderDoio 
Belgium 

•
•
•
• 

•
• 



Om dit nieuwe digitale avontuur te beginnen 
heb je een team nodig!

In eerste instantie zijn 4 tot 5 personen genoeg
om je eerste Dojo te laten plaatsvinden 

De voorbereiding van een Dojo bestaat uit twee stappen : 

Eerste stap  > logistiek management, registratie en ontvangst van de deelnemers (Ninja’s)

Tweede stap > de Coaches zorgen voor de organisatie van de Dojo’s en 
kiezen welke technologieën worden gebruikt. Er is geen enkele vereiste wat 
betreft voorkennis en/of digitale skills (programmeertaal, Web, Arduino, Scratch..) 
Een technische of IT-achtergrond hebben is een pluspunt maar het is absoluut niet 
noodzakelijk! Het volstaat om een passie voor ICT te hebben of de goesting om er 
mee aan de slag te gaan, een minimum aan didactische vaardigheden te bezitten en 
véél animo en energie om jongeren te inspireren en ze de basis van programmeren op 
een speelse manier bij te brengen.

il 

Zorg dat je gemotiveerde mensen recruteert !
Teamleden zoeken kan via je netwerk van vrienden, collega's, sociale 
netwerken, of door contact op te nemen met je gemeente om een 
advertentie in hun krantje, via hun sociale mediakanalen of een ander 
nieuwskanaal te plaatsen. Neem contact op met de plaatselijke scholen 
en vraag ouders van deelnemende kinderen om mee in het team te 
stappen. CoderDojo Belgium helpt om vrijwilligers te vinden door online 
vacatures voor jouw Dojo te plaatsen. 

Online vind je affiches, flyers en logo’s die je kan 
gebruiken. Aarzel echter niet ons te contacteren
voor extra info en/of materiaal >
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B5cYV_Tj-DcCY2NydW5qNmdqT3c

Om op een eenvoudige manier mensen te rekruteren kan je deze 
poster op een paar strategische locaties hangen zoals de bibliotheek, 
winkels, digitale openbare ruimte of co-workingruimte,…

Om Coach te worden is het niet nodig dat je een krak 
bent in programmeren! Iedereen kan tijdens onze 
workshops kinderen mee begeleiden.

Een team binnen een Dojo bestaat uit een Lead Coach Cook en 
Coaches. Via een e-mailadres dat voor elke Dojo apart wordt 
aangemaakt geeft de Lead Coach relevante informatie voor de 
Dojo’s door aan het team. Het verloop en de inhoudelijke planning 
van een Dojo wordt door de Lead Coach gecoördineerd. De Lead 
Coach is verantwoordelijk voor het verwelkomen van de nieuwe 
Coaches, hij/zij kan uiteraard ook bepaalde taken delegeren! Coaches kunnen hun eigen kind als eerste inschrijven !



Verzekering ten laste van CoderDojo Belgium

Er is de verplichting om de plaats en datum van je Dojo te registreren op het event- en registratieplatform EventBrite 

(zie punt 3 «Laat je tools aanmaken »)

Een locatie vinden voor je Dojo.
Dit is een essentiële stap en vereist enkele overwegingen! 

De locatie moet plaats kunnen bieden aan 20 à 30 Ninja’s, 5 à 6 Coaches en je moet er toegang tot het internet hebben. Neem contact op 
met de plaatselijke bib, een digitale openbare ruimte of een co-working ruimte. Een groot deel van de Dojo’s in Vlaanderen wordt in een bib 
gehouden. Het voordeel hiervan is dat er op deze plaatsen vaak al computers staan die je kan gebruiken en bovendien zijn 
gemeentebesturen vaak op zoek naar initiatieven die technologie voor kinderen stimuleren. Daarnaast draagt het bij aan het openbaar, 
niet-commercieel en a-politiek karakter van CoderDojo.

Als je dat wil, kan de Community Lead je ondersteunen bij een gesprek met de gemeente. 
Aarzel niet om contact op te nemen met de Leads van bestaande Dojo’s om te vragen hoe zij dit hebben aangepakt.

Opgelet > De locatie moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn, zonder enige uitzondering,
         voorwaarde of beperking.



Je team is compleet en je nieuwe ruimte is beschikbaar, dus wacht niet langer! 
Neem contact op met onze Community Lead en vraag om je tools aan te maken: 

e-mailadressen, toegang tot de Drive, toegang tot Eventbrite.
«Extra Tools» > bijkomende tools op vraag

Een website  «gemeente.coderdojobelgium.be»

Toegang tot de nationale Facebookpagina CoderDojo 
Belgium NL

Hiervoor hebben we het e-mailadres nodig dat gelinkt is 
aan je eigen Facebookpagina. Echter tegenwoordig 
hebben steeds meer Dojo's hun eigen Facebook-
pagina. Dat is namelijk makkelijker in beheer. Wat 
Dojo's dan geregeld doen is op Facebook events 
aanmaken voor hun Dojo's en ons dan uitnodigen als co-
host. Op die manier komen de sessies dus ook op de 
nationale pagina terecht.

Deze extra tools kunnen worden toegevoegd door een e-
mail te sturen met je vraag naar
admin@coderdojobelgium.be

«Tools» > De basis tools voor je Dojo

Een e-mailadres «gemeente@coderdojobelgium.be» waarmee je de inschrijvingen beheert en 
communiceert met de Ninja’s of hun ouders

Een e-mailadres «gemeente-coaches@coderdojobelgium.be» om vlot te communiceren 
met je team en hen de data van de volgende Dojo’s, belangrijke informatie of evenementen 
door te sturen.

Een plek op Google Drive voor je Dojo  > de meeste Dojo’s gebruiken het om informatie of 
tutorials met de Coaches te delen. Bij CoderDojo Belgium werken we veel met de tools van 
Google apps. Om hier gemakkelijk toegang tot te hebben kan je ons je e-mailadres geven dat 
is gekoppeld aan een Google account.

Als je geen Gmail adres hebt is de oplossing heel eenvoudig: surf naar Gmail en maak een 
nieuw adres aan.

Een account voor ‘EventBrite’ die gelinkt is aan "gemeente@coderdojobelgium.be". 
gebruikt EventBrite als tool om alle inschrijvingen te beheren. Vanaf het moment dat je de 
data van je Dojo’s kent, voer je die in op Eventbrite. De data worden automatisch gelinkt 
aan het overzicht op onze website in het tabblad ‘deelnemen’. 

https://www.coderdojobelgium.be/nl

Neem deel aan onze verschillende forums
en discussiegroepen :
Slack > http://joinslacknl.coderdojobelgium.be/

Leads-NL > https://groups.google.com/a/coderdojobelgium.be/d/forum/leads-nl

Coaches-NL > https://groups.google.com/a/coderdojobelgium.be/forum/#!forum/coaches 



EventBrite > een essentiële tool!

De belangrijkste reden waarom we dit platform gebruiken, is dat het ons in staat stelt 
alle evenementen optimaal te beheren door alle informatie over deelnemers             
en vrijwilligers te centraliseren. 

Door deze tool kunnen we ook het non-profit aspect van onze 
structuur bewaren met directe toegang tot verplichte
informatie voor verzekeringen en om overheidssubsidies 
aan te vragen.

Gebruikersgids EventBrite op Leads Drive 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0Byz1quzUZY-FQ1RaeEFiRTU0aGsMaak je event aan op EventBrite

Maak eerst en vooral een kopie van de beschikbare 
template om fouten te vermijden. Vorm om naar de 
specifieke gegevens van jouw Dojo en maak je event aan. 
Het event verschijnt dan automatisch in het overzicht op 
onze website in het tabblad ‘deelnemen’. Zo kunnen alle 
deelnemers zich registreren en hun registraties en 
annuleringen op een eenvoudige manier beheren.
Een paar belangrijke punten met betrekking tot de 
verzekering :

Opgelet > iedere aanwezige moet ingeschreven en 
ingechekt zijn!

Stuur een mail naar alle Coaches en Cooks van je team via het e-mailadres dat voor het team van jouw Dojo werd aangemaakt 
«gemeente-coaches@coderdojobelgium.be» Kies een datum voor je eerste workshop, afhankelijk van de beschikbaarheid van 
je locatie en je teamleden!

Om te vermijden dat je elke maand een nieuwe e-mail moet sturen om de beschikbaarheid van de Coaches te synchroniseren is het handig om 
ineens meerdere data vast te leggen.

- Maak aparte tickets aan voor de vrijwilligers.
- Kijk goed na of alle geregistreerden aanwezig zijn

- Ouders moeten het registratieformulier invullen en alle
vereiste informatie over hun kind opgeven*
*overeenstemmend met de GDPR regels

Je tools zijn klaar, super! Je hoeft nu alleen nog maar contact op te nemen 
met je team en een datum voor je eerste Dojo prikken! ;D



- Banners en logo's vrij te gebruiken > https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5cYV_Tj-DcCY2NydW5qNmdqT3c

- Youtube video's > http://bit.ly/coderdojobelgiumyoutube

In het starterspakket zitten flyers om uit te delen of op strategische plaatsen zoals de bib, het jeugdcentrum, in co-working spaces ed. te

leggen.

Opgelet > Beperk de reclame voor je eerste Dojo! Dit om rustig en klein op te starten en niet meteen overrompeld te worden.

#CodingisFun

Gefeliciteerd! De datum van je eerste Dojo ligt vast… nu is het aan jou! 
Maak reclame voor de lancering van jouw Dojo in je gemeente

Communiceer op sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, enz  ) en op de website of social mediakanalen van je gemeente de 
datum van de jullie eerste Dojo.

Voeg de Evenbrite-link toe aan je evenement zodat geïnteresseerden het registratieformulier gemakkelijk kunnen vinden.
Meer informatie hierover in «Gebruikersgids EvenBrite»

Promotionele support: 



Onze Community Lead of Support bezorgt je een starterspakket
met volgend materiaal:

Bereid je 1ste Dojo voor: content 
voor digitale workshops online
beschikbaar

Link >    http://drive.coderdojobelgium.be

- Laptops (per CoderDojo kunnen jullie er tussen 3 en 5 krijgen). 
Deze laptops zijn reservelaptops. Deelnemers worden 
gevraagd/aangemoedigd om zoveel als mogelijk hun eigen 
laptop mee te brengen.

- Bandjes voor de kids (wit, geel, rood en blauw)
- 1 roll-up banner met het CoderDojo logo
- Stickers CoderDojo
- Stickers "geen foto" (GDPR)
- Flyers om vrijwilligers te werven (Nederlands, Frans en Engels)
- Flyers voor de kids (Nederlands, Frans en Engels)
- T-shirts voor de coaches (witte)

Mannenmaten: L, XL en XXL en Vrouwenmaten: M, L en XL

- T-shirts voor de kids (zwart, maten: 9-11 jaar, 12-13 jaar en S)

Deze T-shirts mag je als CoderDojo te koop aanbieden aan
de kinderen maar je bent niet verplicht hier aan deel te
nemen. Ze worden verkocht aan € 10,00 per stuk. Per
kwartaal verwachten wij van jullie een storting op onze
rekening met vermelding van het aantal verkochte T-shirts
gedurende dat kwartaal en de locatie van je Dojo.
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