
D
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 producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met hele cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit meerdere delen. 

 

In dit deel staan vier praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 
 

Aan het werk! 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P1 Poster ontwikkelfasen x x 50 min  

P2 Opvoedstijlen  x x 50 min  

P3 Gezonde voeding x x 100 min  

P4 Eindopdracht: een product maken (deel 1) x x -  

Theorie     

Opvoeding en ontwikkeling   

De ontwikkeling van een mens x x 90 min  

Het beïnvloeden van de ontwikkeling x x 40 min  

Opvoeding x x 70 min  

De dagelijkse situatie voor jongeren 

Veiligheid x x 50 min  

Structuur x x 50 min  

Gezonde voeding x x 50 min  

Hygiënisch werken x x 50 min  

Eindopdracht: een product maken 

Tekenen en aanzichten x x 45 min  

Aanzichten tekenen x x 50 min  

Algemene gegevens tekening x x 30 min  

Soorten lijnen x x 20 min  

Meten en maten x x 50 min  
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OPVOEDING EN ONTWIKKELING 

DE ONTWIKKELING VAN EEN MENS 

 

Levensfasen Iedereen doorloopt de verschillende levensfasen in zijn leven. We 

worden geboren als baby en groeien uiteindelijk door naar 

volwassen mensen. 

 

Als mens doorlopen we de volgende verschillende levensfasen: 

• 0 tot 1,5 jaar: baby 

• 1,5 tot 4 jaar: peuter 

• 4 tot 6 jaar: kleuter 

• 6 tot 12 jaar: schoolkind 

• 12 tot 17 jaar: puber 

• 18 tot 21 jaar: adolescent  

• 21 tot 65 jaar: volwassene 

• 65+: bejaard  

 

Tijdens deze levensfasen ontwikkelen baby's tot pubers zich op drie 

verschillende gebieden: 

• Lichamelijke/motorische ontwikkeling: ontwikkelingen die te 

maken hebben met het veranderen van het lichaam (groei, 

uiterlijke veranderingen, gewicht) en veranderingen die te 

maken hebben met bewegen, de motoriek. 

• Geestelijke/cognitieve ontwikkeling: de ontwikkeling die 

gebeurt in het hoofd. De ontwikkeling van het verstand. 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: de ontwikkeling van het 

omgaan met andere mensen en met je eigen gevoelens. 

 

Deze drie gebieden hebben allemaal invloed op elkaar. Hierbij speelt 

taal ook een belangrijke rol. Door het gebruik van woorden kunnen 

wij onze gevoelens, gedachten en behoeftes doorgeven. We laten 

met taal duidelijk weten wat we willen. 

 

Naast taalgebruik speelt is motoriek ook belangrijk in de 

ontwikkeling. Motoriek zijn de bewegingen die je met je lichaam 

maakt. Hierin bestaan er twee vormen: 

• grove motoriek: bewegen met het hele lichaam 

• fijne motoriek: oog-handcoördinatie  

 
Levensfasen van een kind 
 

  

Vraag 

 1  In welke leeftijdsfase zit jij? 
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De puber  Lichamelijke ontwikkeling van de puber  

De puberteit is de periode waarin meisjes en jongens zich tot  

volwassenen ontwikkelen. Er verandert veel aan het lichaam in die 

periode. De puberteit begint ongeveer als kinderen tien zijn en 

duurt tot het kind ongeveer achttien is. Pubers groeien langzaam  

naar een volwassen lichaam. 

 

Het lichaam begint volwassen te worden en verandert: 

• Het lichaam groeit hard. Je wordt langer. 

• Meisjes gaan menstrueren, jongens kunnen zaadlozingen  

        krijgen. 

• Pubers krijgen schaamhaar en okselhaar. 

• De geslachtsdelen veranderen. 

• Jongens krijgen een lagere, zwaardere stem. 

 

De puberteit wordt door je lichaam geregeld met hormonen. Die   

hormonen zorgen voor veranderingen in je lichaam, maar ook in je 

gevoel. Je hormonen spelen bijvoorbeeld een rol bij verliefd  

worden. Je kunt je gelukkig voelen, of opeens heel ongelukkig. In 

de puberteit ontstaan er ook seksuele gevoelens bij verliefdheid. 

 

Hormonen hebben invloed op je hersenen. Je maakt stofjes aan die 

zorgen dat je je gelukkig voelt. Deze stofjes heten dopamine en  

endorfine. Door die stofjes wil iemand die verliefd is voortdurend in 

de buurt zijn van de persoon op wie hij of zij verliefd is. 

 

Geestelijke ontwikkeling van de puber  

Naast alle lichamelijke ontwikkelingen zijn er ook geestelijke 

ontwikkelingen. Een puber weet natuurlijk meer dan een schoolkind 

maar hij of zij kan op een andere manier naar problemen 

kijken en deze oplossen. Doordat je over veel verschillende 

onderwerpen leert op deze leeftijd wordt je kennis snel uitgebreid 

en ook weer ingezet in andere situaties. 

 

Een puber heeft meer beloning nodig om gemotiveerd te blijven 

en goed gedrag vol te kunnen houden. Pubers kunnen zich langer 

concentreren dan schoolkinderen, en kunnen hun aandacht beter 

verdelen over verschillende onderwerpen. Ook kan de puber beter 

een probleem oplossen, het probleemoplossend vermogen groeit. 

 

Pubers hebben vaak wel een ander slaapritme, waardoor ze in de 

ochtend wat suffer kunnen zijn en zich minder goed kunnen 

concentreren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit meisje zit volop in de puberteit 
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Fysieke veiligheid Kinderen moeten spelen, dat is namelijk heel goed voor hun 

ontwikkeling. Jij gaat een sportmiddag organiseren voor kinderen. 

Dit is een activiteit. Andere soorten activiteiten zijn bijvoorbeeld 

buiten spelen, naar de speeltuin of kinderboerderij of een 

spelletjesmiddag binnen. Ieder kind valt natuurlijk wel eens. Een 

blauwe plek of schaafwond is niet zo erg, maar het is fijn als de 

kinderen zo heel mogelijk weer terug naar huis gaan. 

 

Binnenshuis 

Bij een binnenactiviteit kun je veel doen om de fysieke, dus 

lichamelijke veiligheid te beschermen. Je kunt allerlei 

veiligheidsmaatregelen nemen, zoals: 

• traphekjes 

• afdekstrips bij deurposten 

• ramen beveiligen 

• stopcontacten beveiligen 

• geen medicijnen en schoonmaakmiddelen in zicht, of op 

makkelijk bereikbare plekken 

 

Maar ook als begeleider kun je een hoop doen terwijl je aan het 

begeleiden bent of toezicht houdt. Toezicht houden betekent dat je 

als begeleider aanwezig bent en goed oplet of alles goed gaat. Dat 

kan bijvoorbeeld door de volgende regels: 

• Houd geen hete dranken zoals koffie en thee in de buurt van 

kinderen. 

• Als er toch een onveilige plek is, blijf daar dan in de buurt en 

houd de kinderen in de gaten. 

• Als er drinken valt, of de vloer is glad omdat er iets is gevallen, 

ruim dat dan meteen op. 

 
Gevaren in huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Roep de begeleider erbij 
 

 

Dan zijn er natuurlijk nog regels voor de deelnemende kinderen. Leg 

aan het begin van de activiteit de regels uit aan de kinderen. Als er 

ook andere begeleiders zijn bespreek je van tevoren alle regels met 

elkaar. Voorbeelden hiervan zijn: 

• We rennen niet met scharen. 

• Als je naar de wc moet pak je de plas-ketting en zeg je het tegen 

de begeleider. 

• Als een ander kind slaat, kom je naar de begeleider en sla je niet 

terug. 

 

Bijna alle maatregelen, regels en aandachtspunten voor de 

begeleider zijn ter preventie. Dat betekent dat ze zijn bedoeld om 

ongelukken te voorkomen. 

 

Buitenshuis 

Als je met een groepje kinderen ergens heen gaat is het moeilijker 

om van tevoren veiligheidsmaatregelen te nemen. Wel kun je alvast 

kijken naar de veiligheid van de locatie. Bijvoorbeeld: heeft de 

speeltuin een hekje, is er een EHBO-post bij een speelhuis? 
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STRUCTUUR 

 

Zelfredzaamheid Jezelf kunnen redden en zelfstandig dingen kunnen doen in het 

dagelijks leven betekent dat je zelfredzaam bent. Je hebt je 

omgeving niet nodig waardoor je meer zelfvertrouwen en 

eigenwaarde krijgt.  

 

Om jezelf te kunnen redden moet je aantal handelingen kunnen. Je 

moet jezelf kunnen verzorgen, denk daarbij aan jezelf douchen, 

aankleden en je tanden poetsen. Ook zul je de huishoudelijke taken 

zelf moeten kunnen. Hierbij denk je aan de was doen, stofzuigen, 

afwassen en koken.  

 

Nog lang niet alle jongeren kunnen deze handelingen zelf. Als 

pedagogisch medewerker help jij jongeren deze handelingen aan te 

leren. Je stimuleert jongeren zelf dingen te doen, je geeft 

aanwijzingen maar neemt het werk niet over. Zo leren de jongere 

zelfredzaam te worden. Doordat de jongeren het zelf doen groeit 

hun zelfvertrouwen.   

 
Zelf tanden poetsen 
 

  

Vraag 

 34  Leg uit wat zelfredzaamheid betekent.  

 

 

 
 

 

 

Structuur bieden  Vaste tijden en regels waaraan jongeren zich houden zorgen voor 

structuur. Een terugkerend ritme in de dag, vaste volgordes en 

duidelijke regels of grenzen geven kinderen en jongeren houvast en 

duidelijkheid. 

 

Door het bieden van structuur worden kinderen en jongeren steeds 

zelfstandiger. En wanneer kinderen en jongeren zelfstandiger 

worden krijgen ze ook steeds meet zelfvertrouwen.  

 
De maaltijden vormen een belangrijk 

onderdeel van de structuur van een dag  
 

  

Vraag 

 35  Waarom is structuur bieden belangrijk? 
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Uitvoeren Overleg met de docent hoeveel tijd je hebt om deze praktijkopdracht 

af te ronden. Vraag ook of de broodjes en smoothies om een 

bepaalde tijd klaar moeten staan. 

 

Bepaal de volgorde en werk volgens de recepten die je hebt 

gekregen. 

 

Stappen 

• Haal de recepten bij je docent en lees ze eerst door. 

• Volg de recepten stap voor stap, één voor één. 

• Serveer de broodjes op een bordje. 

• Serveer de smoothie in een longdrinkglas. 

• Geef duidelijk aan welke gerechten geen koemelk bevatten. 

• Laat het beoordelen door de docent. 

• Eet smakelijk! 

 
Maak een smoothie 
 

 

 

Afronden Als je de praktijkopdracht hebt afgerond ruim je jouw spullen op en 

laat je de docent de praktijkopdracht aftekenen. 

 

Zorg ervoor dat je de keuken netjes achterlaat. 

 

 

 
Een lekker vers gezond broodje 
 

  


