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Thema 4

Assisteert bij de uitvoering
van sociale en recreatieve
activiteiten



Inleiding

Het thema start met een cursus over het assisteren bij de uitvoering van sociale en
recreatieve activiteiten. Je leert in de eerste hoofdstukken welke soorten activiteiten
er zijn. Ook lees je hoe een activiteit wordt voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.
In de laatste twee hoofstukken lees je hoe een groep zich ontwikkelt en welke
begeleiding je kunt geven bij de uitvoering van een activiteit.
In de training gaan we oefenen met het kiezen van een activiteit en deze in het
activiteitenschema zetten. Bij het project ga je aan de slag met het maken van een
website met daarop verschillende activiteiten voor de verschillende doelgroepen.
Aan het einde van het thema kijk je terug op wat je hebt geleerd en evalueer je
hoe de opdrachten en oefeningen zijn verlopen.

Leerdoelen
• Je hebt basiskennis van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn.
• Je hebt basiskennis van groepsprocessen die plaatsvinden tijdens een activiteit.
• Je hebt basiskennis van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken.
• Je kunt eenvoudige gesprekstechnieken toepassen.
• Je kunt groepsprocessen beïnvloeden: stimuleren/motiveren, herkennen/ermee

omgaan (gepaste opmerkingen maken in het groepsproces).
• Je kunt feedback geven/ontvangen.
• Je kunt doelen van activiteiten noemen.
• Je kunt verschillende geschikte activiteiten voor verschillende doelgroepen

verzinnen.
• Je kunt materialen en middelen bij activiteiten zoeken.
• Je kunt zorgvragers op verschillende manieren stimuleren en motiveren.
• Je kunt communiceren met klanten en betrokkenen op basis van in de context

en beroepspraktijk geldende gebruiken.
• Je kunt luisteren, vragen stellen en doorvragen om informatie te achterhalen.
• Je kunt sociale vaardigheden toepassen in relatie tot je werkzaamheden.
• Je kunt veelvoorkomende softwareprogramma’s toepassen ten behoeve van

registratie van gegevens.

Wijze van beoordelen thema

Dit thema bestaat uit verschillende onderdelen. Je wordt beoordeeld op alle
onderdelen. In het onderdeel cursus word je beoordeeld op de gemaakte opdrachten
en de toets en op je deelname in de les.
Bij het onderdeel training word je beoordeeld op het uitwerken en doen van een
activiteit met de klas. Je doet deze training in tweetallen.
Bij het project word je beoordeeld op het product dat je oplevert en op de
samenwerking.
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Oriëntatie

Rondetafelgesprek

Bij deze eerste opdracht werk je in een groep van vier. Ga met zijn vieren rond de
tafel zitten. In het midden van de tafel ligt een groot vel papier. In het midden
schrijf je met grote letters de zin: ‘Assisteert bij de uitvoering van sociale en

Opdracht 1

recreatieve activiteiten.’ Zet om deze zin een cirkel. Schrijf om en om een woord
op dat te maken heeft met het onderwerp. In plaats van losse woorden, mag je ook
korte zinnen opschrijven. Je mag niet praten en geen reactie geven op wat de ander
opschrijft. Op deze manier maak je met zijn vieren een grote mindmap. Jullie gaan
door totdat niemand meer iets kan opschrijven.
Maak een foto van jullie mindmap en voeg deze toe aan je uitwerking van dit
thema.

Bekend en benieuwd

In dit thema hebben we zes hoofdstukken. Vul onderstaand schema in. Vul in de
kolom ‘bekend’ in wat jij denkt dat in het hoofdstuk aan bod komt en wat je al
weet. Vul in de kolom ‘benieuwd’ in wat je hoopt te leren in het hoofdstuk. Kijk
na afloop van dit thema nog een keer naar deze lijst. Zet een krul als je het goed
had en een kruis als het fout was.

BenieuwdBekend

Opdracht 2

Hoofdstuk 1:
Soorten activiteiten

Hoofdstuk 2:
Doelen van activiteiten

Hoofdstuk 3:
Werken met een activiteitenplan

Hoofdstuk 4:
Het gebruik van materialen en middelen

Hoofdstuk 5:
Werken met groepen en
groepsprocessen

Hoofdstuk 6:
Het begeleiden van groepen
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Planning

Je gaat nu een planning voor dit thema maken waarbij je zoveel mogelijk rekening
houdt met je sterke kanten en je ontwikkelpunten.
a. Lees eerst het thema globaal door. Wat komt er aan de orde? Denk aan het

aantal opdrachten, de hoeveelheid theorie, de moeilijkheidsgraad en de
hoeveelheid tijd die je verwacht ermee bezig te zijn. Is er groepswerk? Moet je
dingen organiseren? Wat moet je op school doen en wat kan ergens anders?

b. Bepaal vervolgens in overleg met je docent waar je het best kunt beginnen en
waar je extra aandacht aan gaat geven.

c. Vul daarvoor het planningsformulier helemaal in. Je kunt beter tijd overhouden
dan tekortkomen.

d. Noteer afspraken en data waarop je iets moet opleveren of doen in je agenda.

Planning thema 4 – Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Cursus – Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

1. Soorten activiteiten

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

2. Doelen van activiteiten

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

3. Werken met een activiteitenplan

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

4. Gebruik van materialen en middelen

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

5. Werken met groepen en groepsprocessen

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

6. Begeleiden van groepen

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

Training – Activiteiten met de verschillende doelgroepen

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum
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Planning thema 4 – Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Project – Voorbereiden en uitvoeren van een activiteit

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

Eindevaluatie

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum
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Cursus
Assisteert bij de uitvoering
van sociale en recreatieve
activiteiten

Inleiding 9
Taal 9

1. Soorten activiteiten 10
1.1 Individuele en groepsactiviteiten 10
1.2 Sportieve activiteiten 11
1.3 Sociale activiteiten 11
1.4 Educatieve activiteiten 12
1.5 Recreatieve activiteiten 13
1.6 Creatieve activiteiten 14
1.7 Dramatische expressie 14
1.8 Woonactiviteiten 15
1.9 Verzorgende activiteiten 16
1.10 Ervaringen uit de praktijk 18

2. Doelen van activiteiten 19
2.1 Stimuleren van de ontwikkeling 19
2.2 Activiteiten met een recreatief doel 23
2.3 Activiteiten met een educatief doel 24
2.4 Activiteiten voor het trainen van het geheugen 25
2.5 Activiteiten voor het stimuleren van de zelfredzaamheid 29
2.6 Activiteiten voor het veranderen van het gedrag 29
2.7 Doelen SMART formuleren 32
2.8 Ervaringen uit de praktijk 34

3. Werken met een activiteitenplan 35
3.1 Wat is een activiteitenplan? 35
3.2 Opzetten van een activiteitenplan 35
3.3 Evalueren van een activiteit 37
3.4 Activiteitenprogramma 38
3.5 Ervaringen uit de praktijk 38

4. Gebruik van materialen en middelen 39
4.1 Soorten materialen 39
4.2 Veiligheid 40
4.3 Doelgroepspecifieke materialen en hulpmiddelen 41
4.4 Ervaringen uit de praktijk 45
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5. Werken met groepen en groepsprocessen 46
5.1 Soorten groepen 46
5.2 Groepscultuur 49
5.3 Ontwikkelingsfasen van een groep 50
5.4 Groepsrollen in een groep 54
5.5 Ervaringen uit de praktijk 56

6. Begeleiden van groepen 57
6.1 Begeleidingsvormen 57
6.2 Begeleiding en activiteiten per doelgroep 58
6.3 Stimuleren en begeleiden tijdens de uitvoering van activiteiten 66
6.4 Ervaringen uit de praktijk 69

Inleiding

Als helpende zorg en welzijn heb je, naast verzorgende taken, ook assisterende
taken bij het uitvoeren van sociale en recreatieve activiteiten. Je begeleidt cliënten
bij activiteiten en stimuleert de zelfredzaamheid door de zorgvrager zo veel mogelijk
zelf te laten doen. Je motiveert groepen en individuele zorgvragers om mee te
doen. Je houdt rekening met wat de zorgvrager kan, maar ook met wat hij niet
kan.

Na dit thema weet je welke soorten activiteiten er zijn en welke doelen je kunt
hebben met een bepaalde activiteit. Je weet welke materialen er zijn, hoe je ze
kunt gebruiken en hoe je ze na gebruik weer kunt opruimen. Je herkent de
ontwikkeling van een groep en weet op welke manier je de zorgvragers kunt
stimuleren en motiveren.

Leerdoelen
Je hebt basiskennis van:
• activiteiten op het gebied van zorg en welzijn
• gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken
• groepsprocessen die plaatsvinden tijdens een activiteit.

Taal

• Neem de theorie door en onderstreep de woorden die je niet kent.
• Noteer deze woorden in de woordenlijst en zet de betekenis erbij.
• Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio.

Gebruik het werkmodel Woordenlijst op http://dienstverlening.factor-e.nl.<
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1. Soorten activiteiten

Tijdens je werk als helpende krijg je te maken met verschillende activiteiten.
Activiteiten die je zelf moet doen, met een cliënt of met een groep cliënten. In dit
hoofdstuk gaan we kijken naar de verschillende activiteiten.

1.1 Individuele en groepsactiviteiten

De eerste indeling die je bij een activiteit kun maken is op aantal. Doe je een
activiteit met één cliënt of doe je de activiteit met een groep? Activiteiten met één
cliënt noemen we individuele activiteiten. De activiteiten die je met een groep doet,
noemen we groepsactiviteiten. Bij een individuele activiteit kun je je aandacht
volledig richten op de cliënt. Jij bent samen met de cliënt. Heb je te maken met een
groepsactiviteit, dan moet je je aandacht verdelen. Je kunt niet al je aandacht op
één cliënt richten en de rest van de groep negeren. Bij een groepsactiviteit zie je
ook dat cliënten elkaar kunnen stimuleren en motiveren. Het tegenovergestelde
geldt ook. Een cliënt die geen zin heeft in de activiteit, kan de groep demotiveren
en ervoor zorgen dat de groep geen zin meer heeft om mee te doen.

Voor- en nadelen

Bedenk zelf twee voor- en nadelen bij de categorieën.

NadeelVoordeelActiviteit

Opdracht 1

1. Individuele activiteit

2. Groepsactiviteit
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