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WELZIJN KIND EN JONGERE
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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DIT MOET JE KENNEN EN KUNNEN 

 

Kennen en kunnen tijdens de cursus 

Welzijn, kind en jongere 

Voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) moet je aan het 

eind van deze cursus het volgende kennen: 

• Je kent de verschillende soorten digitale ontwerpen. 

• Je kent alle stappen die horen bij het maken van een film. 

• Je kent de apparatuur en materialen die horen bij het maken 

van een film. 

• Je kent de kenmerken van de verschillende apps. 

 

Voor het keuzevak Welzijn, Kind en Jongere moet je aan het eind van 

deze cursus het volgende kennen en kunnen: 

• Je kunt vertellen hoe de lichamelijke, geestelijke en sociale 

ontwikkeling van kinderen en jongeren gaat. 

• Je kunt aangeven welke factoren de ontwikkeling kunnen 

beïnvloeden. 

• Je kunt opvoedingstechnieken benoemen en toepassen. 

• Je kunt de zelfredzaamheid van het kind of de jongere 

stimuleren en structuur aan ze bieden. 

• Je kunt zorgen voor fysieke en sociale veiligheid. 

• Je kunt ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne 

zonder fysieke overbelasting voor zichzelf. 

• Je kunt voeding verzorgen. 

• Je kunt passende activiteiten kiezen en bedenken hoe ze 

georganiseerd kunnen worden. 

• Je kunt een groep kinderen of jongeren stimuleren om een 

keuze te maken. 

• Je kunt een activiteit uitleggen en voordoen. 

• Je kunt bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers 

begeleiden. 

• Je kunt een activiteit afronden en evalueren. 

• Je kunt de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, 

veilig, sfeervol en aantrekkelijk is. 

• Je kunt voorwerpen op de juiste plaats opbergen. 

• Je kunt een dagrapportage invullen. 

• Je kunt mondeling rapporteren aan een leidinggevende en aan 

ouders of verzorgers (in simulatie) 

 
Dit moet je kennen en kunnen 
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De baby       Lichamelijke ontwikkeling 

Lichamelijk gebeurt er heel veel bij een baby. Bij de geboorte weegt 

een baby meestal tussen de drie en vier kilo. Als hij één jaar is weegt 

hij meestal tussen de tien en elf kilo. 

 

In het begin kan een baby nog niet veel. Hij kan alleen eten, drinken 

en slapen. langzamerhand hebben baby's minder slaap nodig en 

gaan ze meer bewegen. Ze beginnen te spartelen en te rollen. Dat 

zijn grote bewegingen met hun hele lichaam. Dat soort grote 

bewegingen worden grove motoriek  genoemd. 

 

Later leren kinderen ook om kleinere en preciezere bewegingen te 

maken. Ze leren bijvoorbeeld om iets vast te pakken tussen hun 

vingers. Dat soort kleine bewegingen noem je fijne motoriek. 

 
Een baby wordt vaak gewogen 
 

  

Vraag 

 3  Geef twee voorbeelden van lichamelijke veranderingen bij een 

baby. 

 
1    

 

 
2    

 

 

 
Een huilende baby 
 

 

Geestelijke ontwikkeling  

Een baby leert al best veel. Dit doet hij op verschillende manier. Hij 

volgt de geluiden die hij hoort. Hij pakt dingen vast en hij stopt ze in 

zijn mond. Hij gooit ook dingen weg die hij gepakt heeft. Een baby 

rolt en kruipt. Dit soort gedrag noem je onderzoeken. Een baby leert 

zo de wereld kennen. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Als een baby geboren wordt wil iedereen hem vasthouden en 

knuffelen. Een baby krijgt veel liefde en voelt zich veilig. Met zijn 

lichaam laat een baby zien hoe hij zich voelt. Hij lacht als iets fijn is. 

Als iets minder prettig is gaat hij misschien schreeuwen of 

krampachtig bewegen met zijn armen en benen. 

 

Een baby heeft ook een éénkennigheidsfase. Dan wil hij alleen bij de 

mensen zijn die hij vertrouwd en die hij vaak ziet zoals zijn papa en 

mama. Vaak begint een baby te huilen als deze personen niet meer 

in de buurt zijn. 

 

Door veel met een baby te knuffelen en te spelen bevorder je zijn 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

  

Vraag 

 4  Leg uit wat de eenkennigheidsfase inhoudt. 
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 Vraag 

 6  Ga op zoek naar drie verschillende boekjes die je met een 

peuter samen kunt lezen. Schrijf de titels op en zet erachter 

waarom het boekje geschikt is om samen te lezen. 

  

1   
 

 
 

  

2   
 

 
 

  

3   
 

 
 

 

 

 
Draken 
 

 

 

Sociaal- emotionele ontwikkeling 

Peuter kennen het verschil tussen de echte wereld en hun eigen 

fantasiewereld nog niet. Ze zijn daarom vaak bang en denken 

bijvoorbeeld dat er een hele spookwereld onder hun bed leeft. 

 

Je kunt het spelletje meespelen en samen de spookwereld onder zijn 

bed wegjagen. De angst zal vanzelf verdwijnen als de peuter ouder 

wordt en hij weet wat werkelijkheid is en wat fantasie is. 

 

Een peuter denkt vaak alleen maar aan zichzelf. Hij vindt het nog 

moeilijk om samen te spelen of dingen te delen. Dit wordt ook wel 

egocentrisch genoemd. 

 

Ook kan een peuter snel jaloers zijn. Bijvoorbeeld als hij opeens de 

aandacht moet delen omdat er een broertje of zusje geboren is. Een 

peuter kan zich dan anders gaan gedragen. Hij moet nog leren om er 

mee om te gaan. 

 

Contact met andere kinderen en andere volwassenen is heel 

belangrijk voor zijn sociale ontwikkeling. 

 

 

De kleuter    Lichamelijke ontwikkeling 

Een kleuter groeit ook, maar minder dan een peuter. Een kleuter 

groeit ongeveer zes centimeter per jaar. De botten van een kleuter 

groeien hard in deze fase en de spieren daaromheen rekken mee. Dit 

kan pijnlijk zijn. Je noemt deze pijn groeipijn. Meestal gaat groeipijn 

vanzelf over. 

 

De grove en fijne motoriek worden steeds beter. Een kleuter leert 

om op één been te staan en om te hinkelen. Ze leren ook steeds 

beter plakken, knippen en kleuren. 

 
De motoriek wordt steeds beter 
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Elk beeldje heet een frame. Vanaf twaalf beeldjes per seconde heb je 

het idee dat je naar bewegend beeld kijkt. Vanaf zestien beeldjes per 

seconde ziet het er voor het oog vloeiend uit. Vierentwintig beeldjes 

per seconde is de standaard voor film en animatie. 

 

Bekijk het filmpje over een zoötroop. 

  

Vraag 

 16  Wat is een frame? 

 
 

 

 

Genres Er zijn veel verschillende soorten film. Een heel bekend genre is de 

speelfilm. En een vrije nieuw genre is een vlog. 

 

Andere veel voorkomende vormen zijn: 

• commercial: een film bedoelt om een product of dienst aan te 

prijzen; 

• videoclip: een film die muziek ondersteunt; 

• instructiefilm: een film waarin iets uitgelegd wordt; 

• reportage: een filmverslag over diverse onderwerpen; 

• documentaire: een informatieve film over een specifiek 

onderwerp; 

• animatiefilm: een film gemaakt met de computer; 

• bedrijfsfilm: een film over een bedrijf. 

 

Het filmpje dat je maakt van een vriend die iets grappigs doet, is ook 

een film, maar dit soort opnames zijn niet echt onder te verdelen in 

een categorie. Tenzij je er iets mee gaat doen! Dan kan het zomaar 

een onderdeel van een commercial of een videoclip worden 

 
Filmgenres 
 

  

Vraag 

 17  Wat is het verschil tussen een instructiefilm en een 

bedrijfsfilm? 

 

 

 
 

  

Vraag 

 18  Als jij een vlog zou moeten maken op je school, waar zou deze 

dan over gaan? 
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Personages Net heb je gelezen dat in het script de personages worden 

beschreven. De personages in een film worden gespeeld door 

acteurs. Elk personage heeft een bepaalde functie in een film. Die 

functie noem je de rol.   

 

Er zijn verschillende rollen. Dit zijn de belangrijkste: 

• De protagonist: de held van het verhaal. Diegene die het 

probleem moet overwinnen. 

• Een antagonist: de tegenstander van de held. Dit kunnen ook 

meerdere personen zijn in de vorm van een groep. 

• Bijfiguren: een bijfiguur versterkt de eigenschappen van de 

protagonist en antagonist. Ze houden het verhaal op gang of 

vullen het verhaal op 

 
Personage in een verhaal 
 

  

Vraag 

 27  Geef een voorbeeld van een personage. 

 
 

 

 

Geluid In het script beschrijf je ook geluiden. Dat kunnen geluiden zijn die 

aanwezig moeten zijn op de set. Geluid dat van nature op een locatie 

is noem je set-noise. Dit kunnen bijvoorbeeld auto's of sirenes zijn. 

De geluiden schrijf je in het script erbij met hoofdletters bij de acties. 

 

Een persoon kan tekst hebben, maar toch buiten beeld zijn. Dit heet 

off-screen. Je hoort de persoon wel, maar ziet de persoon niet. Dit 

kan bijvoorbeeld een verteller zijn. Iemand vertelt het verhaal, maar 

is niet in beeld. 
 

Microfoon 
 

  

Vraag 

 28  Hoe noem je het als een persoon niet in beeld is, maar wel 

tekst heeft?           

 
 

 

 

Een scène Een scène is een beschrijving van een actie die plaatsvindt bij het 

filmen. Dit is bijvoorbeeld een gebeurtenis die helemaal staat 

uitgeschreven. Een scène schrijf je uit in shots. Een shot is een 

filmopname zonder onderbreking. De film loopt dus aan één stuk 

door. 

 

Een shot noem je ook wel een take. 

 
Clipboard 
 


