Applicatie
Hoe download ik de applicatie?
De app is voor beide systemen (Android en IOS voor Apple) beschikbaar en te verkrijgen via
de Playstores. De applicatie is gratis te downloaden.
Hoe dien ik een aanvraag in voor de inlogcodes?
U kunt op onze website een keuze maken voor welk pakket u wilt afsluiten m.b.t. het aantal
inlogcodes wat u wilt ontvangen en gebruiken. Daarna kunt u ons een e-mail sturen naar
info@spelenderwijsverbeteren.nl of het contactformulier invullen via onze website.
Hoe werkt het met de inlog code?
Indien u bij ons een pakket met inlogcodes besteld, ontvangt u deze inlogcodes na betaling
binnen 7 werkdagen van ons, inclusief een handleiding.
Elke inlogcode is 12 maanden geldig voor een, vooraf bepaald, aantal apparaten. Op het
moment dat u deze inlogcodes verspreid onder de trainers, en deze trainers voor het eerst
inloggen wordt het apparaat gekoppeld aan de inlogcode binnen ons systeem. Op deze
manier kunnen wij u op maat helpen indien een gebruiker een ander toestel gebruikt.
Kan iedereen de ontvangen inlogcode gebruiken?
Ja, in principe wel. Echter is de code geldig voor een, vooraf bepaald, aantal apparaten.
Communiceer de inlogcode dus alleen naar de mensen die de applicatie mogen gebruiken.
Kan één gebruiker op meerdere apparaten inloggen?
Nee. Zorg ervoor dat elke gebruiker één apparaat uitkiest waarop de gebruiker de applicatie
zal gaan gebruiken. Logt de gebruiker op verschillende apparaten in, worden er al meerdere
gebruikers binnen ons systeem aangemeld en is de inlogcode voor minder gebruikers
beschikbaar.
Hoe werkt het met de pakketten inlogcodes?
- Daarnaast geldt dat hoe meer gebruikers bereid zijn de applicatie te gebruiken, hoe
goedkoper de applicatie wordt.
- Wil je als vereniging of als groep een aantal inlogcodes bestellen dat niet onder deze
pakketten valt van bijvoorbeeld 6 inlogcodes voor E&F, dan koop je als vereniging of als
groep een pakket van 5 (€ 40-,) + 1 losse (€10 -,) wordt samen € 50-,.
Aantal
inlogcodes
1
5
10
15
20
20>

Prijzen per jaar voor
E&F
€ 10 -,
€ 40-,
€ 70-,
€ 90-,
€ 100-,
€ 150-,

Prijzen per jaar voor
D,C & B
€ 05-,
€ 20-,
€ 30-,
€ 40-,
€ 50-,
€ 60-,

Prijzen per jaar voor de
gehele app
€ 15-,
€ 60-,
€ 100-,
€ 130-,
€ 150-,
€ 210-,

Kan ik de applicatie ook los van de bundel verkrijgen?
Nee, de applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de oefenstofbundel. Waarom? In de
oefenstof bundel staat belangrijke informatie die een spelvorm kan ‘maken of breken’. Om
een voorbeeld te geven: in de bundel staat vaak een opbouw van de spelregels. Welke
spelregel pas je al trainers eerst toe, alvorens ik een volgende toepas? Daarnaast is er in de
bundel differentiatiemogelijkheden en een moeilijkheidsgraad weergegeven.

Welke voorwaarden gelden er voor de aanvraag van de inlogcodes?
- Een belangrijke voorwaarde is dat alle gebruikers van de aanvraag m.b.t. het aantal
inlogcodes, binnen één dezelfde vereniging actief zijn. Waarom?
Zo wordt de werkwijze en terminologie van Spelenderwijs Verbeteren beter en sneller
ondersteunt. Hoe meer trainers bekend zijn met oefeningen en de termen die gebruikt
worden, hoe meer duidelijkheid binnen de vereniging en groep trainers, hoe efficiënter de
spelers zullen leren.
- Een groep gebruikers kan bestaan uit een groep trainers, collega’s of vrienden die initiatief
nemen om contact met ons op te nemen. Daarnaast kan onze contactpersoon van jullie
vereniging een aanvraag indienen.
Moet ik elke keer opnieuw inloggen?
Nee, eenmaal ingelogd op jouw apparaat, hoef je als gebruiker niet nogmaals in te loggen.
Ik ben mijn inlogcode kwijt, wat nu?
Elke vereniging ontvangt één code. Deze code is geldig voor het, vooraf afgesproken,
aantal gewenste apparaten. Indien je de inlogcode kwijt bent geraakt, neem dan contact
op met jouw collega’s binnen de verenging. Lukt dat niet? Neem dan contact op met ons.
Ik heb een nieuw toestel, wat nu?
Stuur een e-mail naar info@spelenderwijsverbeteren.nl. Wij hebben jouw Imei code nodig. Dit
is een code die speciaal voor jouw telefoon van toepassing is. Wij blokkeren jouw apparaat.
Hierna kun je eenmalig inloggen op jouw nieuwe telefoon. Op die manier hopen wij jou z.s.m.
weer als gebruiker van de applicatie terug te zien binnen ons systeem.
Is de applicatie ook bedoeld voor tabblets en computers?
De applicatie is geoptimaliseerd voor mobiele telefoons, maar is ook te gebruiken op
sommige tabblets. Helaas is de applicatie niet ontwikkeld voor laptops of andere computers.
Kost de applicatie mijn veel mobiel data verkeer?
Het is een zeer gebruiksvriendelijke applicatie waarbij alle filmpjes kunnen worden
gedownload IN de applicatie d.m.v. een downloadknop bovenaan de oefening. Nadat een
filmpje is gedownload, kan je deze offline (zonder internet) terugzien. Je hoeft vanaf dat
moment nooit meer hetzelfde filmpje opnieuw te downloaden.
Spelenderwijs Verbeteren adviseert de gebruikers om WIFI te gebruiken bij het openen van
de filmpjes voor de eerste keer, op die manier blijf je als gebruiker 100% uit de kosten.
Wat is het verschil tussen de bundel en de applicatie?
De bundel is een boekwerk met gecategoriseerde korfbaloefeningen (lees: spelvormen)
waarbij er ingegaan wordt op de opdracht, materiaal, aanwijzingen, (opbouw van) de
spelregels en differentiatiemogelijkheden. Dit zijn mogelijkheden om het spel aan te passen
door de moeilijkheidsgraad de verlagen of te verhogen.
In de app zijn deze oefeningen verfilmd in filmpjes van 0:40 seconden – 1:00 minuut. Het
verschil zit hem in het feit dat er in de app alleen wordt ingegaan op de opdracht, materiaal
en de spelregels.
Hoe zit het met een storing?
Ondanks het feit dat wij ons uiterste best doen om u van dienst te zijn, kunnen zich er altijd
storingen voordoen. Spelenderwijs Verbeteren behoudt zich het recht voor de applicatie
tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van
de applicatie. Spelenderwijs Verbeteren zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de
applicatie nimmer tot enige schade jegens gebruiker gehouden zijn en zullen een eventuele
storing z.s.m. verhelpen.

