
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 praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. In 

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

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

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/GL Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

(Praktijk)opdrachten     

P5 Omgaan met kinderen x x 50 min.  

P6 Gevaar herkennen x x 20 min.  

P7 Activiteit plannen x x 50 min.  

P8 Activiteit voorbereiden x x 50 min.  

P9 In het gezin x x 50 min.  

P10 Terugkijken naar het thema herfst x x 50 min.  

P11 Terugkijken naar het thema Sinterklaas x x 50 min.  

P12 Terugkijken naar het thema Kerst x x 50 min.  

P13 Vormenstoof verbeteren x x 50 min.  

P14 Vormenstoof maken x x 300 min.  

Theorie     

Omgaan met kinderen en jongeren x x 50 min.  

Inrichten van een ruimte x x 15 min.  

Activiteit voorbereiden x x 40 min.  

Soorten spellen x x 20 min.  

Houding en communicatie x x 20 min.  

Opbouw van een activiteit x x 40 min.  

Rapporteren x x 30 min.  

Waarom verbeteren? x x 20 min.  

2D of 3D x x 20 min.  

Printen en plotten x x 30 min.  
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OMGAAN MET KINDEREN EN JONGEREN 

 

Communicatie  Hoe je overkomt heeft alles te maken met hoe je communiceert. Er 

zijn twee soorten communicatiegedrag. 

 

Non-verbaal gedrag 

Dit gedrag is alles wat je met je lichaam communiceert. Denk aan 

een duim omhoogsteken, het wegrollen van je ogen of knipogen. Je 

uitstraling en je houding horen hier ook bij. Non-verbaal gedrag doe 

je niet altijd met opzet. Soms is het ook moeilijk om te begrijpen. 

Dan kijkt iemand bijvoorbeeld boos, maar is hij juist geconcentreerd 

aan het luisteren.  

 

Verbaal gedrag  

Dit gedrag is alles wat je zegt met woorden. 

 

Om goed te kunnen communiceren moet je bepaalde vaardigheden 

toepassen: 

• actief luisteren (aankijken, open vragen stellen) 

• respectvol zijn en handelen (laten uitpraten, aankijken, begrip 

tonen voor emoties) 

• lezen en schrijven 

• discussie voeren en je mening geven 

 
Goed! 
 

  

Vraag 

 1  Wat is verbale communicatie? 

 

   

 

 
 

  

Vraag 

 2  Geef drie voorbeelden van non-verbale communicatie: 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 

 

Observeren Observeren betekent goed opletten en bekijken wat er allemaal 

gebeurt zonder te oordelen. Een observatie is dus altijd objectief. 

 

Bij het observeren van een groep of een individu kun je een 

observatieformulier gebruiken. Je kunt ook alles wat je ziet kort 

opschrijven.  

 
Goed kijken 
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Vraag 

 16  Noem een voorbeeld waardoor je je beter kunt inleven bij het 

inrichten van een ruimte voor kinderen. 

 

 
 

  

Vraag 

 17  Noem drie soorten eisen waaraan een ruimte voor kinderen 

moet voldoen. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 

 

Kinderen - preventieve maatregelen 

 

Kinderen zien vaak geen gevaar, ze moeten dit nog leren. Jonge 

kinderen, vooral peuters, willen graag de wereld om zich heen 

onderzoeken. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Het is dus belangrijk 

dat de omgeving van kinderen veilig is. Hierover heb je al eerder 

geleerd bij de theorie Veiligheid.  

 

 

 

 
De gifwijzer is handig om te hebben 
 

 

Bij kinderen komen bijvoorbeeld vaak ongelukken voor zoals 

vergiftiging. Ze denken dat schoonmaakmiddel limonade is en dat 

medicijnen snoepjes zijn. Daardoor lopen ze een groter risico op 

vergiftiging. Zorg daarom dat je de gifwijzer hebt. Dit is een folder 

met daarin de uitleg over veel soorten giftige stoffen. Over elke stof 

staat uitleg en advies over eerste hulp na het binnenkrijgen van zo'n 

stof. Op producten zelf staat ook altijd of het gevaarlijk is onder een 

bepaalde leeftijd en of het giftige stoffen bevat. 

 

Kinderen kunnen nog niet goed de temperatuur van vloeistoffen en 

voorwerpen inschatten. Daardoor kunnen ze zich gemakkelijk 

branden aan bijvoorbeeld hete thee of heet water uit de kraan. Ook 

een open haard of gaskooktoestel zijn gevaarlijk voor kinderen. 

 

 
Laat kinderen nooit zonder toezicht in de 

buurt van water 
 

 

Een kind kan het gevaar van water nog niet inschatten. Een kind kan 

zelfs in een klein laagje water verdrinken. Het is belangrijk om een 

jong kind nooit alleen te laten in bad of in de buurt van water. 

 

Een ander voorbeeld is het plaatsen van beschermkapjes in het 

stopcontact zodat kleine kinderen niet meer met de vingers hierin 

kunnen. Dit zijn preventieve maatregelen. 

 

Materialen die niet veilig zijn moeten goed worden opgeruimd en 

weggezet. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakmiddelen. Door ze 

buiten het bereik van de kinderen te zetten voorkom je dat kinderen 

hiermee in aanraking komen. Dit zijn allemaal preventieve 

maatregelen. 
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ACTIVITEIT VOORBEREIDEN 

 

Doelgroep Bij het organiseren van een activiteit kijk je goed welke behoeftes 

van de deelnemers jij wilt aanspreken, of welk doel je wilt bereiken. 

Door heel goed te weten wat de opdrachtgever wil, kun jij hierop 

inspelen. 

 

Jij vertaalt de wensen en behoeftes van de opdrachtgever naar een 

doelgroep. 

 

Je kunt een product of dienst nooit voor iederéén maken. Ieder 

mens heeft zijn of haar eigen voorkeuren. Je richt een product of 

dienst ook niet op één persoon. Je zoekt naar groepen mensen die 

op de een of andere manier bij elkaar horen. Je zoekt naar een 

doelgroep voor je product of dienst.  

 

Een doelgroep is een groep mensen die iets gemeenschappelijk 

heeft. Voorbeelden: 

• Leeftijd: een speen is voor kleine kinderen en baby's. 

• Hobby's: modelbouwschepen en onderdelen daarvoor zijn 

alleen interessant voor mensen die graag scheepjes bouwen. 

• Werk: een stethoscoop (waarmee een dokter naar je hart en 

longen luistert) is niet interessant voor een boekhouder. 

• Gezondheid: maagtabletten zijn alleen interessant voor mensen 

met maagklachten. 

 

Zo zijn er heel erg veel doelgroepen te vinden. Vaak hoort iemand bij 

meerdere doelgroepen. Hoe preciezer je de doelgroep formuleert, 

hoe beter je weet wie je aan moet trekken. 

 

De kans dat iemand naar een activiteit gaat is het grootst als hij of zij 

hoort bij de doelgroep van de activiteit. Maar er zijn nog meer 

factoren uit de omgeving die invloed hebben.  

• Communicatiegedrag: hoe of waar krijgt de persoon informatie 

over de activiteit? Via tv, social media of bijvoorbeeld een flyer? 

• Koopgedrag: waar en wanneer worden er producten en diensten 

gekocht? En hoeveel? 

• Gebruiksgedrag: hoe, waarvoor en hoelang wil iemand naar een 

activiteit?  

 
Verschillende doelgroepen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 

 21  Noem drie voorbeelden van doelgroepen. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    
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SPORTDAG VOORBEREIDEN 

P8 ACTIVITEIT VOORBEREIDEN 

 

Opdracht 8 In de vorige opdracht heb je een planning en tijdsverdeling gemaakt 

voor de sportmiddag. Je hebt hierbij drie activiteiten uitgewerkt. 

Minstens één van deze activiteiten ga jij zelf begeleiden op de 

sportmiddag. 

 

Als voorbereiding op de sportmiddag oefen je met het begeleiden 

van een activiteit. Dat doe je door jezelf te filmen terwijl je doet 

alsof je de activiteit aan het begeleiden bent. Je filmt jezelf tussen de 

twee en vijf minuten. Tijdens dit korte filmpje leg je uit wat de 

bedoeling is, wat de regels zijn en doe je (een onderdeel van) de 

activiteit één keer voor. 

 

Als jouw filmpje is goedgekeurd door jouw docent ben je klaar voor 

de sportmiddag. 

 

 
Lees de theorie Uitwerking van een activiteit 

 

 
Uitleg geven 
 

 

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• de theorie Houding en communicatie 

• computer met software 

• een camera of telefoon om mee te filmen 

• de checklist die je maakt tijdens de voorbereiding 

 

 
Met je telefoon kun je snel een filmpje maken 
 

 

 

Voorbereiden Checklist maken 

Maak voor jezelf een lijst met tien aandachtspunten om op te letten 

als jij op de sportmiddag de activiteit met een groep leerlingen doet. 

Je kunt denken aan veiligheid, het begrijpen van de opdrachten of 

wat er gebeuren moet. 

 

 
Afvinken maar 
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OPBOUW VAN EEN ACTIVITEIT 

 

Begeleiden van een activiteit van  

begin tot einde 

Bij het begeleiden van een activiteit ben jij het aanspreekpunt voor 

de kinderen. Jij kunt precies vertellen wat wel of niet mag en wat 

wel en niet goed is. Bij het geven van een activiteit zijn er een aantal 

stappen die je volgt:  

1. Je vraagt om aandacht en legt de regels uit voor die dag. 

2. Je legt de activiteit uit en doet het voor. Als de kinderen groot 

genoeg zijn vertel je ook hoeveel tijd ze hebben om iets te 

doen.  

3. Je blijft in de buurt en houdt de kinderen in de gaten. Je geeft 

een compliment wanneer iets goed gaat.  

4. Achteraf bespreek je wat iedereen ervan vond.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Regels uitleggen 
 

 

Stap 1 - aandacht vragen en regels uitleggen 

Er zijn meerdere manieren waarop je om aandacht kunt vragen. Veel 

kinderen zijn gewend dat de begeleider: 

• in zijn of haar handen klapt; 

• een hand omhoog steekt en net zo lang wacht tot iedereen 

oplet; 

• het licht aan- en uitknippert in de klas. 

 

Nu je de aandacht hebt, spreek je met de kinderen af hoe je de rest 

van de dag of tijdens de activiteit de aandacht wilt hebben. 

 

Bijvoorbeeld 

Als jij in je handen klapt wordt iedereen stil. 

 

 
 Een ontspannen en zelfverzekerde houding 
 

 

Zorg dat je met een rechte rug staat in een zekere en ontspannen 

houding: schouders omlaag, knieën licht gebogen en hoofd rechtop. 

Dit is een onderdeel van non-verbale communicatie. Non-verbale 

communicatie doe je door middel van lichaamstaal, in plaats van 

gesproken woord. 

 

Stap 2 - spel uitleggen en voordoen 

Zorg dat je niet te kinderlijk maar ook niet te volwassen praat. De 

kinderen moeten je begrijpen. Zorg voor een goede voorbereiding. 

 

1. Deel groepjes in en laat de kinderen al op een bepaalde manier 

verzamelen. 

 

 
Het sjoelspel 
 

 

Voorbeeld  

Je gaat sjoelen met twee sjoelbakken. Laat de kinderen al meteen in 

twee groepen rond de bakken staan. Als je samen gaat spelen laat je 

de kinderen in een kring verzamelen. 

 

2. Leg uit wat de kinderen moeten doen: wat is het doel? Laat ook 

meteen zien hoe dit moet. Leg alleen de regels die echt nodig zijn. 

Kinderen kunnen één tot drie regels goed onthouden. Hoe groter het 

kind, hoe meer regels ze kunnen onthouden. 

 

 


