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Over deze training
Inleiding
Bewegen en het spelen van spellen houden het lichaam gezond en zorgen voor een goede
conditie. Maar ook mentaal en sociaal heeft bewegen grote voordelen. Daarom is het
meedoen aan sport- en spelactiviteiten heel belangrijk. In deze training leer je hoe je sport-
en spelactiviteiten voor kinderen en volwassenen voorbereidt en uitvoert.

Bewegen is gezond!

Leerdoelen
• Je kunt verschillende (werk)vormen van sport- en spelactiviteiten onderscheiden en

toepassen.
• Je kunt sport- en spelactiviteiten afstemmen op verschillende leeftijdsgroepen en

doelgroepen.
• Je kunt een sport- en spelactiviteit voorbereiden aan de hand van een activiteitenplan.
• Je kunt een heldere instructie geven bij een sport- en spelactiviteit, een activiteitenplan

uitvoeren en als spelleider optreden tijdens de activiteit.
• Je kunt een cliënt doelbewust motiveren om moeilijkheden te overwinnen of te

accepteren tijdens een sport- en spelactiviteit.
• Je kunt een sport- en spelactiviteit binnen een specifiek thema aanbieden aan een

groep cliënten.
• Je kunt de juiste materialen en middelen inzetten tijdens een sport- en spelactiviteit

en zorgen dat de materialen en middelen onderhouden zijn.
• Je kunt een sport- en spelactiviteit evalueren.

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 en bij de demonstratie: correcte kleding,

goede persoonlijke verzorging, geen sieraden.
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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: Sport- of spelactiviteit open dag

Werkmodel
Activiteitenplan
<

Afhankelijk van de beschikbare tijd en het inzicht van je docent, voer je voor een van de
hiernavolgende doelgroepen demonstraties uit. De verdeling van de doelgroepen gaat door
middel van loting. Voor de toegewezen doelgroep bedenk je een activiteit die bij hen past,
vul je een activiteitenplan in en voer je deze activiteit in een oefensituatie uit.

De doelgroepen zij:
• kinderen met de ziekte van Duchenne
• kinderen met het syndroom van Down
• volwassenen die blind zijn
• volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
• ouderen.

Casus
Je werkt bij dagbesteding De Kangaroe, waar activiteiten zijn voor kinderen, volwassenen
en ouderen met zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen. Aan jou wordt gevraagd
om voor de jaarlijkse open dag, waar alle ouders en andere familieleden komen kijken, een
sport- of spelactiviteit te organiseren voor een van de doelgroepen.

Voorbereiding
Je bedenkt een sport- of spelactiviteit die bij de interesses en mogelijkheden van de
toegewezen doelgroep past. Deze activiteit bereid je voor aan de hand van een
activiteitenplan.

Uitvoering
Je voert de sport- of spelactiviteit uit, zoals je zelf in je activiteitenplan hebt beschreven.

Beoordeling
Je wordt beoordeeld op het voorbereiden en het uitvoeren van de activiteit. Ook wordt
gekeken hoe je omgaat met en reageert op de cliënt.

Reflectie
1. Hoe heb je de demonstratie ervaren?
2. Wat vond je goed gaan?
3. Wat zou je de volgende keer anders doen?

Plan voor jezelf een datum waarop je de demonstratie gaat uitvoeren. Vul deze datum in
op je planningsformulier.
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