
Training

BMC-vaardigheden gericht
op dagbesteding deel 1
(creatief)



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur:
Sanne Marsé

Inhoudelijke redactie:
Jo-Anne Schaaf

Titel:
BMC-vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief)

ISBN:
9789037233124

© Edu’Actief b.v. 2016

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoudsopgave
Over deze training 4

Oriëntatie 7

Creativiteitsontwikkeling 8

Creatieve vaardigheden en technieken 13

Doelen en doelgroep 19

Het activiteitenplan 26

Het uitvoeren van een activiteitenplan 29

Motiveren 32

Thema’s gebruiken 37

Materialen en middelen inzetten 41

Evalueren 44

Theoriebron Creativiteitsontwikkeling 48

Theoriebron Een activiteit met een doel 49

Theoriebron Doelgroepen en passende activiteiten 50

Theoriebron Creatieve activiteiten voorbereiden, begeleiden en evalueren 53

3



Over deze training
Inleiding
In de (maatschappelijk) zorg worden bij verschillende doelgroepen creatieve activiteiten
ingezet. Als begeleider van deze creatieve activiteiten heb je kennis nodig van creatieve
materialen en gereedschappen. Ook moet je weten wat het belang is van deze activiteiten
en welke activiteit je in welke situatie inzet.
In deze training leer je om een passende activiteit te bedenken, een activiteitenplan te maken
en dit vervolgens uit te voeren.
Aan het eind van de training maak je een ideeënkist. Hierin komt een verzameling creatieve
activiteiten die je op een inventieve wijze kunt gaan inzetten in je werk.

Dakloze vrouw toont haar schilderij aan haar begeleider.

Leerdoelen
Je kunt:
• aangeven wat creativiteitsontwikkeling inhoudt en wat het doel en nut ervan is
• verschillende creatieve vaardigheden en technieken (voor tekenen, handvaardigheid,

textiele werkvormen) benoemen en toepassen
• een creatieve activiteit afstemmen op verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen,

en hierbij zowel een belevingsgerichte als een ontwikkelingsgerichte creatieve activiteit
aanbieden

• een creatieve activiteit voorbereiden aan de hand van een activiteitenplan
• een activiteitenplan voor een creatieve activiteit uitvoeren en de activiteit op een

bevlogen wijze begeleiden
• een cliënt doelbewust motiveren om moeilijkheden te overwinnen of te accepteren

tijdens een creatieve activiteit
• een creatieve activiteit binnen een specifiek thema aanbieden aan een groep cliënten
• de juiste materialen en middelen inzetten tijdens een creatieve activiteit en zorgen dat

de materialen en middelen onderhouden zijn
• een creatieve activiteit evalueren.
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Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling:
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je voldoet aan de voorwaarden bij de oefeningen.
• Je legt een logboek aan dat je bij verschillende oefeningen aanvult.
• Je maakt een ideeënkist voor de demonstratie.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je een demonstratie uitvoeren. Plan deze demonstratie
tijdig in. Lees eerste de demonstratie goed door en vul daarna het planningsformulier in.
Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale planning. Zo voorkom je
dat je in tijdnood komt.

Demonstratie Ideeënkist
Maak een ideeënkist gevuld met creatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen en
leeftijden. Zowel de binnen- als de buitenkant van de ideeënkist stimuleren jezelf en de
cliënten om creatief aan de slag te gaan.

Casus
Dagactiviteitencentrum Mondriaan biedt dagbesteding aan huis. Je komt als begeleider
bij de mensen thuis om de mantelzorgers even te ontlasten. De cliënten bij wie je aan huis
komt zijn heel divers: soms zijn het ouderen met beginnende dementie, soms kinderen
met ADHD, autisme en/of een verstandelijk beperking en dan weer een cliënt met
verslavingsproblematiek. Wat je gaat doen hangt helemaal af van de wensen van de cliënt
op dat moment. Je moet dus als het ware op alles voorbereid zijn. Daarom ga je een
ideeënkist maken gevuld met creatieve activiteiten.

Voorbereiding
• Bedenk minimaal vijf creatieve activiteiten per doelgroep. Zorg dat er verschillende

materialen en technieken nodig zijn en dat er een zowel 2D- als 3D-activiteiten zijn.
– dementerende ouderen
– verstandelijk gehandicapten
– kinderen met ADHD en/of autisme
– cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld
– lichamelijk gehandicapten

• Maak een activiteitenplan voor de activiteiten.
• Maak een totaaloverzicht van de materialen die nodig zijn om de activiteiten te kunnen

uitvoeren.
• Bedenk hoe je de ideeënkist overzichtelijk kunt inrichten.

Uitvoering
• Maak de ideeënkist.
• Zorg dat de ideeënkist er leuk uitziet en dat het voor de cliënten leuk is om activiteiten

uit te kiezen.
• Vul de ideeënkist met minimaal vijf activiteiten per doelgroep.
• Zorg dat de indeling overzichtelijk is.
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