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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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INLEIDING 

KINDEREN EN JONGEREN ONZE TOEKOMST 

 

De casusbeschrijving  In deze moderne wereld doen wij bijna alles digitaal. 

Vriendschappen onderhouden we via social media zoals Facebook en 

Instagram. We doen online boodschappen en we kopen onze kleding 

in webshops. De jongeren van nu worden opgevoed in een online en 

digitale wereld. 

 

Voordat je iets kunt gaan maken voor kinderen en jongeren is het 

belangrijk om alles te weten over de opvoeding en ontwikkeling van 

deze doelgroep. 

 

Schoolkinderen en pubers kunnen al veel zelfstandig. Maar ze 

hebben ook nog sturing nodig. Hoe kun jij die sturing inzetten zodat 

ze zo veel mogelijk zelf doen en leren? 

 

Kinderen en jongerenmoeten veel serieuze dingen doen. Natuurlijk 

vinden ze het ook interessant om leuke activiteiten te doen. Denk 

bijvoorbeeld aan een sportdag of een knutselmiddag. Een leuke 

ruimte en inrichting zijn dan belangrijk. Heb jij de kwaliteiten om dat 

voor ze te organiseren? En om ze te begeleiden bij de activiteit? 

 

De moderne wereld verandert steeds. En we moeten dus steeds 

nieuwe dingen leren om mee te kunnen met de tijd. In deze cursus 

ga je daarom leren om een website en een app te bouwen. Ook ga je 

leren om een film te maken en te monteren. 

 

Deze cursus heeft drie boekjes. Een boekje noem je een casus en er 

staan stukje theorie in en veel praktijkopdrachten. Als je de 

eindopdrachten goed maakt, slaag je voor de cursus. 

 
Kinderen vinden het interessant om leuke 

activiteiten te doen 
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THEORIE 
 

Brainstormen  Voordat je een evenement gaat plannen moet je precies weten wat 

je wilt gaan doen. Om daar achter te komen ga je brainstormen. Alle 

ideeën die je hebt gooi je op tafel. Dat kan echt van alles zijn. Wees 

vooral heel creatief. 

 

Je kunt bijvoorbeeld nadenken over een bepaald thema, over 

producten die je wilt gebruiken of de aankleding van de ruimte. 

 

Vraag jezelf niet af of de dingen die je bedenkt wel kunnen. Schrijf 

gewoon alles op. Straks ga je kiezen, nu ben je gewoon vrij aan het 

denken. 
 

Brainstormen 
 

  

Vraag 

 2  waarom is het belangrijk om te brainstormen? 

 
 

  

Vraag 

 3  Waarom start je met brainstormen voordat je het evenement 

gaat plannen? 

 

 
 

 

 

Keuzes maken Nadat je al je ideeën op tafel hebt gelegd, ga je een keuze maken. 

Welke ideeën ga je ook echt uitvoeren? Deze ideeën zijn de basis van 

je evenement. 

 

Om de basis van je evenement goed neer te zetten gebruik je de vijf 

W's: 

• Wie is waar verantwoordelijk voor? 

• Wat moet er gedaan worden? 

• Waar ga je de opdracht uitvoeren? 

• Waarom is dit belangrijk voor het evenement? 

• Wanneer ga je hieraan werken en wanneer is het af? 

 
Vijf W's 
 

  

Vraag 

 4  Waar gaan jullie op letten bij het maken van de keuzes? 
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Internet en websites Internet is van iedereen en gemakkelijk te bereiken. Internet is een 

netwerk waarbij computers en smartphones met elkaar in 

verbinding staan. 

 

Heel bekend van internet is www. Dit staat voor world wide web. Dit 

is het openbare gedeelte van internet. 

 

Wereldwijd zijn er ontzettend veel webpagina's. Er zijn meer dan 

vijftien miljard pagina's die voor iedereen over de hele wereld 

bereikbaar zijn. Met een website kun je snel je klanten of volgers 

bereiken. Als je tegenwoordig als bedrijf geen website hebt, dan 

doen je niet echt meer mee. 

 

E-mail is ook een bekende term. Dit is niet openbaar. Jij stuurt 

digitale informatie zoals een foto of tekst naar iemand persoonlijk. Je 

stuurt deze e-mail vanuit je eigen persoonlijke e-mailbox. Je 

adresseert de e-mail aan één of meerdere personen. Vroeger 

stuurde je een brief met een adres en een postzegel. Met een e-mail 

doe je eigenlijk hetzelfde maar dan digitaal. 

 
Internet 
 

  

Vraag 

 8  Welke websites bezoek jij regelmatig? Schrijf er vier op. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 
4    

 

  

Vraag 

 9  Waar gebruik jij je e-mail van school allemaal voor? Schrijf drie 

voorbeelden op. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    
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THEORIE 
 

De opening en afsluiting van je 

evenement 

Hoe je deelnemers van een activiteit ontvangt en toespreekt 

verschilt. Leerlingen uit de onderbouw spreek je op een andere 

manier toe dan bijvoorbeeld de ouders van de leerlingen. Dat zijn 

twee verschillende doelgroepen.  

 

Bij een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 8 die 

voor het eerst op de middelbare school komen gaat het bijvoorbeeld 

als volgt: 

• een begroeting bij binnenkomst; 

• het aanwijzen van de koffie en thee; 

• het toespreken en verwelkomen van de gasten; 

• uitleg geven over het programma. 

 

Een juiste afsluiting hoort ook bij de uitvoering van je activiteit. Je 

sluit de activiteit af als het bijna is afgelopen. Tijdens de afsluiting 

bedank je iedereen die eraan heeft meegeholpen. Soms krijgen 

sprekers of organisatoren een aardigheidje. Je neemt persoonlijk 

afscheid. 

 
Presentatie 
 

  

Vraag 

 20  waar hangt het van af hoe je een groep toespreekt? 

 
 

 

 

Samenwerken Samenwerken wil zeggen dat je samen met anderen een taak 

uitvoert. Je overlegt met elkaar en je maakt afspraken over de 

taakverdeling. Goede communicatie is dus heel belangrijk. 

 

Voordelen en nadelen van samenwerken: 

 Voordelen   Nadelen  

Gezellig en leuk Kost soms meer tijd, veel 

overleggen/discussiëren 

Sneller klaar, je verdeelt taken Niet iedereen doet altijd zijn best 

Je leert van elkaar  
  

Overleggen 
 

  

Vraag 

 21  Geef twee voorbeelden hoe jij samenwerkt voor de activiteit 

die jij organiseert voor de onderbouw. 

 
1    

 

 
2    
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Aan de slag  Je hebt gelezen dat de opening en afsluiting van jouw activiteit heel 

belangrijk is. 

 

Jij gaat op een A4'tje de opening en de afsluiting van jouw activiteit 

uitschrijven 

• Wat ga je doen als de leerlingen binnenkomen? 

• Hoe ontvang je de leerlingen? 

• Krijgen ze limonade? Waar mogen ze hun jas of tas neerzetten? 

• Hoe ga je ze welkom heten? 

• Wat ga je tegen ze zeggen? 

• Hoe ga jij je activiteit inleiden? 

 

Bedenk zelf hoe jij de opening en afsluiting wil neerzetten. 

 

Sla de opdracht goed op in de map Cursus welzijn kind en jongere, 

submap PO4. 

 

wkjPM4/openingenafsluiting/je naam 

 
De opening 
 

 

 

Aan de slag  Maak een kort filmpje waarin jij een van de drie activiteiten uitlegt 

en voordoet. Dit filmpje duurt tussen de één en twee minuten.  

 

Wat ga je doen? Je legt kort en bondig uit wat de bedoeling is van de 

activiteit. Je doet de activiteit kort voor zodat leerlingen weten wat 

ze moeten doen. Vertel hierbij goed wat je doet. 

 

Laat het filmpje zien aan je docent. Als die het heeft goedgekeurd 

mag je hem aan je website toevoegen. 

 
Maak een film 
 

 

 

Afvinken  Bij het hoofdstuk De casus activiteit organiseren heb je gelezen dat 

je een planning gebruikt voor de gehele casus. 

 

Controleer of je PO4 helemaal hebt afgerond. Heb je alles gemaakt, 

goed opgeslagen en laten controleren? 

 

Als je dat allemaal met ja kunt beantwoorden, mag je een paraaf 

zetten bij PO4 in de tabel van paragraaf Planning van hoofdstuk De 

casus activiteit organiseren. 

  

 
Zet een vinkje 
 


