
Stappenplan UiT-databank 
(UiT in Vlaanderen) 

en de 
OPENDOEK-theaterkalender



DEEL I: 
Een account aanmaken in de 

UiT-databank



Ga naar www.uitdatabank.be

http://www.uitdatabank.be/


Maak een UiT-account aan
(als je dit nog niet deed)



Maak een UiT-account aan
(als je dit nog niet deed)

• Ook inloggen via facebook, twitter, linkedin en google behoren tot de mogelijkheden.



Vanaf nu kan je activiteiten toevoegen



DEEL II: 
Een theatervoorstelling toevoegen 

aan de UiT-databank



Ga naar www.uitdatabank.be en log in

http://www.uitdatabank.be/


Vul je gegevens in en klik op ‘Aanmelden’



Klik op ‘Toevoegen’



Klik op ‘Toon alles’



Klik op ‘Theatervoorstelling’



Verfijn je keuze (*)

* Dit is belangrijk: OPENDOEK selecteert hieruit de specifieke theaterdisciplines



Vul de data van je voorstelling in



Vul de rest van de gegevens aan



Je krijgt telkens een nieuw scherm

• Vul de locatie in

• Titel van de voorstelling + beschrijving van je voorstelling

• Foto of affiche van de voorstelling 

• Beschrijving: korte inhoud van je voorstelling

• Leeftijdscategorie

• Organisatie (vul de naam van je organisatie in, of anders OPENDOEK)

• Prijzen toevoegen (of kies ‘Gratis’)

• Contactinfo: e-mail, telefoon, e.d.

• Toegang: doelpubliek specifiëren



Tenslotte: voeg labels toe (*)

* Dit is belangrijk: OPENDOEK selecteert hieruit de specifieke theaterdisciplines



Gebruik deze labels

• OPENDOEK = amateurtheater VOOR volwassenen vanaf 18 jaar
• JongDOEK = theater DOOR jongeren van 13 tot 25 jaar
• Jeugdtheater = theater VOOR jongeren van 13 tot 25 jaar
• Kindertheater = theater VOOR kinderen tot 12 jaar 
• Vertelkunst = verteltheater
• Straattheater = theater op straat 
• Locatietheater = theater op locatie (dus niet in een theaterzaal)
• Improtheater = theater waar improvisatie de toon is 
• Figurentheater = theater met visuele vormen en figuren  
• Muziektheater = theater waarbij muziek en/of zang de toon is  



DEEL III: 
Geef je UUID 

(Universele Unieke IDentiteit) 
van de UiT-databank
door aan OPENDOEK



Ga naar www.uitdatabank.be en log in

http://www.uitdatabank.be/


Klik op ‘zoeken’



Klik op het zwarte vierkant (met uitsnijding)



Klik op ‘Door mij ingevoerd’



In de lege balk verschijnt dan je UUID



Selecteer en kopieer alles in deze balk



Mail dit naar hendrik.ramaker@opendoek.be

mailto:hendrik.ramaker@opendoek.be


Hendrik voegt je toe aan de theaterkalender



Elke voorstelling die je in de 
UiT-databank plaatst, 

verschijnt dan ook 
automatisch in de 

OPENDOEK-theaterkalender!



NOOT:
(Je hoeft je UUID slechts 
éénmaal door te geven, 
tenzij je van UiT-account 

verandert)




