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Checklist organiseren groepsles Welkom Online: 

Vooraf 

-  Het is aan te raden de Welkom Online groepslessen te starten bij een minimale groepsgrootte 
van 5 personen – de maximale groepsgrootte is 10 personen. 

-  Wanneer je het minimum aantal geïnteresseerden hebt en weet wanneer je wil starten, neem 
dan contact op met het Ouderenfonds door een e-mail te sturen naar welkom-
online@ouderenfonds.nl. Een medewerker neemt dan contact met je op voor het verstrekken 
van alle benodigde documenten om te starten. Vermeld in deze e-mail duidelijk jouw 
contactgegevens. Denk aan het inplannen van tijd voor- achteraf voor het maken van een 
kletspraatje en het drinken van koffie/thee. Wij raden hier ongeveer 30 minuten aan. 

- Zorg ervoor dat de lessen 6 weken aaneengesloten op hetzelfde tijdstip kunnen plaatsvinden, 
dit zorgt voor duidelijkheid en regelmaat in de lesstof. 

- Zorg ervoor dat er tijdens de les niet teveel ruis is van de omgeving. 

 (Technische) benodigdheden: 

- Zorg voor een goed werkende WiFi verbinding, die de mogelijkheid biedt om meerdere devices 
tegelijkertijd probleemloos in korte periode aan te melden. 

- Beamer en scherm dient aanwezig te zijn in de ruimte. Via de beamer en scherm moet het 
mogelijk zijn een PowerPoint presentatie te laten zien.  

- Zorg voor voldoende ruimte (tafels) waarop de deelnemers hun device + iets te schrijven 
kunnen neerleggen. 

- Zorg voor extra stroompunten voor opladers. 
- Stuur de ouderen een uitnodiging met daarop de benodigde gegevens en informeer de ouderen 

over het meebrengen van een laptop of tablet en bij de laatste les een smartphone. Let op: 
Welkom Online kan niet gevolgd worden op een smartphone.  

Beschikbaar stellen tablets/laptops: 
- Indien een deelnemer minder draagkrachtig is en daardoor geen tablet of laptop heeft, kan een 

verzoek hiervoor bij het Ouderenfonds worden ingediend. Het Ouderenfonds stelt tablets 
beschikbaar voor deze doelgroep. 
Wanneer je hiervan gebruik wenst te maken, meld dit dan uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de 
start van de groepslessen aan via welkom-online@ouderenfonds.nl. 
Meld in deze aanvraag: 
- de voor- en achternaam van de begunstigde 
- de geboortedatum van de begunstigde* 
* deze gegevens hebben wij nodig voor een correcte installatie van de iPads. 

Op de dag zelf 

- De techniek dient voor de start van de groepsles getest te worden.  
- Zorg ervoor dat de beamer en het scherm klaarstaat en werkt. 
- Zet de tafels en stoelen klaar (let hierbij op wat ruimte voor de deelnemers i.v.m. laptops, 

muizen etc., voldoende ruimte voor de begeleider om te assisteren en evt. geldende RIVM 
maatregelen). 
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- Bewegwijzering naar de ruimte wanneer nodig.  
- Zorg voor wat koffie & thee faciliteiten voor deelnemers en vrijwilligers. 
- Zorg voor wat extra stroompunten zodat iedereen zijn laptop of tablet aan kan sluiten wanneer 

nodig. 


