Evaluatie acties en timing
Doe-Jitsuproject / 2017 / van januari t.e.m. augustus
Actie / Timing
Uitgevoerde taken
SD1 / OD1, OD2 /actie 1
Dataverzameling / 1ste testversie van
Dataverzameling voor
instrument:
ontwikkeling instrument.
samenwerkingstraject met
partnerorganisaties uitwerken
concept werkinstrument opmaken
1 januari 2017 tot
30 juni 2017
eerste Doe-Jitsu evenement voorbereiden,
vastleggen
Geplande taken en bijsturing acties en timing
Doe-Jitsuproject / 2017 / van september t.e.m. december
Actie / Timing
Geplande taken
SD1 / OD1, OD2 /actie 2
Ontwikkeling testversie
aandachtspunten i.v.m.
van het instrument
kansengroepenwerking voor deelnemende
clubs bespreken
voorbereiden Doe-Jitsu evenementen #2 en
1 juli 2017 tot
31 december 2017
#3 van voorjaar 2018
(planning: Antwerpen / Luchtbal en Brussel)
SD1 / OD1, OD2 /actie 3 en OD3/actie 1
Organisatie en
plaatsvinden testfase van
het instrument
1 januari 2018 tot
31 december 2018

-

plaatsvinden van het Doe-Jitsu evenement
#1 in Spectrumschool Deurne (testfase)
audio-visueel materiaal van de
werkinstrument opmaken
voorbereiden Doe-Jitsu evenementen #2 en
#3 van voorjaar 2018
(planning: Antwerpen / Luchtbal en Brussel
– testfase)

Geplande taken en bijsturing acties en timing
Doe-Jitsuproject / 2018
Actie / Timing
Geplande taken
SD1 / OD1, OD2 /actie 3 en OD3/actie 1
Organisatie en
plaatsvinden van het Doe-Jitsu evenement
plaatsvinden testfase van
#2 en #3
het instrument
(planning: Antwerpen / Luchtbal en Brussel
1 januari 2018 tot
– testfase)
31 december 2018

Aanpassing actie / timing
Dataverzameling voor
ontwikkeling instrument
(testfase).
1 januari 2017 tot
30 juni 2017

Bijsturing actie / timing
Ontwikkeling testversie van het
instrument.
1 september 2017 tot
31 oktober 2017

Organisatie en plaatsvinden van
de eerste Doe-Jitsu-evenementen
(testfase)

1 januari 2017 tot
30 juni 2018

Bijsturing actie / timing
Organisatie en plaatsvinden van
de eerste Doe-Jitsuevenementen (testfase)
1 januari 2017 tot
30 juni 2018

SD1 / OD1, OD2 /actie 4
-

evaluatie van de testfase (eerste Doe-Jitsu
Optimalisering van het
evenementen)
instrument
o club: informatie over doorstroom
o lesgever: informatie over de initiaties –
deelname en concept
o school: informatie over het plaatsvinden
van de initiaties
voorbereiden van het Doe-Jitsuevenement(#4) na optimalisering
1 januari 2019 tot
aanvraag i.v.m. samenwerkingsmogelijkheid
31 mei 2019
met Universiteit Antwerpen (bv. op basis
van een ‘Interdisciplinair project’)
Verwerken feedback van de partners en
aanpassen werkinstrument (zomer 2018)
SD1 / OD1, OD2 /actie 5 en OD3/actie2
Hertesten van het
plaatsvinden van Doe-Jitsu-evenement #4
instrument na de
plaatsvinden van
optimalisering
samenwerkingsmogelijkheid met
Universiteit Antwerpen rond inschatting en
meten van arbeidsrijpheid en –bereidheid
1 juni 2019 tot
op basis van een ‘Interdisciplinair project’
31 december 2019
evaluatie van Doe-Jitsu-evenement #4
voorbereiden van de Doe-Jitsu bijscholingen
en evenementen van 2019-2020
Geplande taken en bijsturing acties en timing
Doe-Jitsuproject / 2019-2020
Actie / Timing
Geplande taken
SD1 / OD4 /actie 1
Implementatie van het
Organisatie van bijscholingsmomenten voor
instrument federale, clubclublesgevers voor deelname aan het Doeen schoolwerking
Jitsu project
Organisatie van Doe-Jitsu-evenementen op
basis van het instrument
1 januari 202031 december 2020
Bijsturen en uitbreiden (naar bijkomende
stijlgroepen) van het instrument
SD1 / OD4 /actie 2
Opvolgen en evalueren
Opvolgen en evalueren van de Doe-Jitsu
van de Doe-Jitsuevenementen en de doorstroom naar de juevenementen in de
jitsuclubs.
deelnemende clubs en in
de scholen
Opvolgen en evalueren van het gebruik van
1 september 2018 tot
het instrument in scholen.
31 december 2020

Evaluatie van de Doe-Jituevenementen in de testfase en
optimalisering van het
instrument

1 januari 2018 tot
31 augustus 2018

Hertesten van het instrument
na de optimalisering

1 september 2018 tot
31 december 2018

Bijsturing actie / timing
Implementatie van het
instrument federale, club- en
schoolwerking
1 september 2018 tot
31 december 2020

Opvolgen en evalueren van de
Doe-Jitsu-evenementen in de
deelnemende clubs en in de
scholen
1 september 2017 tot
31 december 2020

