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In deze cursus maak je kennis met het werk van een sociaal-cultureel werker (SCW’er) en 
met het systematisch opzetten van activiteiten. 
 

Beoordeling 
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Kijk voor deze punten achter in het 
boek. Belangrijke punten bij de beoordeling zijn: 
• actieve deelname aan de lessen 
• nette uitwerking van de opdrachten 
• afgeronde processtappen voor het maken van het doeboek, activiteitenplan en 

draaiboek 
• bijdrage aan het DoeBoek 
• juist activiteitenplan en bruikbaar draaiboek 
• extra: een aansprekende promotie-uiting. 
 
De cursus wordt afgesloten met een middag vol activiteiten uit het ontwikkelde 
DoeBoek. 

Je toekomstige collega 
 

 

> Over deze cursus

Doelstelling van de cursus
• Je kunt een omschrijving geven van het werk van de SCW’er. 
• Je kunt voor een genoemde doelgroep activiteiten bedenken op verschillende gebieden. 
• Je kunt een activiteitenplan opzetten op basis van een gegeven opzet. 
• Je kunt activiteiten voorbereiden met behulp van draaiboeken. 

Naam: Minoue van der Sar 

Werkzaam bij: Wijkcentrum De Poort 

Medewerkers: Vijf beroepskrachten, veertien vrijwilligers, beheerder, manager 

Werkzaam als: Sociaal-cultureel werker 

Soort werkzaamheden: Activiteiten ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden, adviseren aan de leiding, 
overleggen met vrijwilligers en vrijwilligers begeleiden. 

Over de werkomgeving: Het wijkcentrum is twee maanden geleden geopend. Verschillende doelgroepen 
komen op de activiteiten af die voor hen bedoeld zijn. Zo komen er kinderen en 
jongeren, maar ook volwassenen en ouderen. 
In wijkcentrum De Poort is onder andere een Steunpunt Opvoeden, een 
ouderensoos en een vrouwentrefpunt. 

Wat is leuk aan je werk: Met mensen leuke activiteiten ontwikkelen en lekker kletsen met de beheerder. 

Grootste blunder: Ik heb een keer voor 250 personen koffie besteld. Dat moest voor 25 personen 
zijn. 

Waar werk je aan: Ik werk aan een DoeBoek met daarin diverse activiteiten. Daarnaast ben ik druk 
bezig met het schrijven van een activiteitenplan voor een activiteitenmiddag. 
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Beroepsproduct 1: Het DoeBoek
 
Dit beroepsproduct inleveren voor:  

Samen met je groepsgenoten stel je een DoeBoek samen. Het DoeBoek bestaat uit een 
verzameling van activiteiten voor diverse doelgroepen. Met het DoeBoek kun je als 
SCW’er activiteiten kiezen die je met je doelgroep kunt uitvoeren. 
 
Processtappen 
• Maak een taakverdeling en een planning.  
• Ontwerp per doelgroep 3 activiteiten.  
• Beschrijf elke activiteit op een A4 en ga in op de genoemde punten. 
• Stel het boek inclusief voorkant samen en geef het aantrekkelijk vorm. 
Je moet elke processtap af laten tekenen door je docent, voordat je aan de volgende 
processtap begint. 
 
Eisen aan het DoeBoek 
1. Het DoeBoek bevat activiteiten voor de volgende vier doelgroepen: 

• kinderen 
• jongeren 
• volwassenen 
• ouderen. 

 
2. Het DoeBoek bevat per doelgroep: 

• recreatieve activiteiten 
• educatieve activiteiten 
• culturele activiteiten. 

 
3. Beschrijf elke activiteit op een A4’tje. Werk op elk A4’tje de volgende zaken uit: 

• doelgroep 
• omschrijving van de activiteit 
• wat heb je nodig voor de activiteit 
• wat kost de activiteit 
• aanwijzingen voor de begeleiding. 

 
4. Aantrekkelijk vormgeven door middel van illustratie en opmaak. 
 
5. Maak een voorkant voor het DoeBoek. 

Werkmodel: 
Samenwerkings-
contract op 
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Cursusplanning 
op  
www.factor-e.nl 
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Beroepsproduct 2: Het activiteitenplan en draaiboek 
 

Dit beroepsproduct inleveren voor:  

Je organiseert een activiteitenbijeenkomst voor je klas op school. 
Bedenk samen met jouw groepsgenoten een aantal activiteiten om die middag te doen. 
Onderzoek wat de mogelijkheden zijn op school. Maak eventueel gebruik van je 
DoeBoek. 
 
Processtappen 
• Maak een taakverdeling en een planning.  
• Bedenk de activiteiten voor de activiteitenmiddag en geef aan hoe de activiteiten op 

jouw school uitgevoerd kunnen worden. 
• Ontwerp je activiteitenplan. 
• Ontwerp je draaiboek. 
• Maak je definitieve activiteitenplan. 
• Maak je definitieve draaiboek voor de activiteitenmiddag. 
 
Je moet elke processtap af laten tekenen door je docent, voordat je aan de volgende 
processtap begint. 
 
Eisen voor het activiteitenplan en draaiboek 
Activiteitenplan 
• Het activiteitenplan moet een voorkant en inhoudsopgave hebben. 
• Het activiteitenplan moet alle onderdelen van een activiteitenplan bevatten. 
• In het activiteitenplan moeten de doelen SMART geformuleerd zijn. 
Draaiboek 
• Het draaiboek moet een goed overzicht geven van de 

voorbereidingswerkzaamheden. 
• In het draaiboek zijn de rollen verdeeld. 
• Er moet rekening gehouden worden met brandweer en EHBO. 
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In het wijkcentrum is activiteiten opzetten en begeleiden een belangrijk onderdeel van het 
werk van Minoue. Zij heeft voor activiteiten opzetten een DoeBoek gemaakt. In dat 
DoeBoek staan diverse activiteiten die gedaan kunnen worden. 
Bij activiteiten opzetten is het belangrijk dat je weet voor wie je de activiteiten opzet. 
Kennis van de doelgroep is dus belangrijk. 
 

 
Zoek op internet, in folders of in boeken op welke activiteiten een wijkcentrum zoal kan 
bieden. Noteer deze hieronder in de linkerbolletjes. Noteer rechts wat volgens jou de 
functie is van de activiteiten. Wissel je bevindingen uit met je klasgenoten. 

 
 

>  > Kennismaking met activiteiten

Doelstellingen
• Je kunt van enkele doelgroepen een globale beschrijving geven (kinderen van 6-12 jaar, jongeren van 13-

17 jaar, volwassenen, ouderen). 
• Per doelgroep kun je drie behoeften noemen waaraan je als SCW’er kunt voldoen. 
• Je kunt drie manieren noemen om behoefteonderzoek uit te voeren. 
• Je kunt een opzet maken voor een eigen onderzoek om behoeften te peilen voor een activiteit. 
• Je kunt de cyclus van methodisch werken beschrijven en bij elk onderdeel een voorbeeld geven. 
• Je kunt omschrijven wat de betekenis is van activiteiten. 
• Je kunt per activiteitengebied drie voorbeelden geven. 
• Je kunt aangeven welke functies een activiteit kan hebben. 
• Je kunt voor de genoemde doelgroepen een activiteit bedenken en zeggen wat hiervan de functie is en 

bij welk activiteitengebied deze activiteit hoort. 

Opdracht 1: Functie van activiteiten 

Internet, folders 
en boeken 
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De sector Dienstverlening en Algemene Zaken (DAZ) van de gemeente 
heeft een onderzoek gedaan onder de buurtbewoners en gevraagd voor 
welke doelgroepen het wijkcentrum belangrijk is. Uit het onderzoek blijkt 
dat de buurtbewoners vooral de jongeren als een belangrijke doelgroep 
zien. Het totaal van de antwoorden komt boven de 100% omdat men 
twee antwoorden kon geven. 
 
• Geef van elke genoemde doelgroep een korte omschrijving. Zoek 

eventueel gegevens over de doelgroep op. Noteer per doelgroep: 
interesses, behoeftes met betrekking tot het wijkcentrum.  

 
Doelgroep jongeren 

Interesses:  ________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Behoeftes:  _______________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Doelgroep kinderen 

Interesses:  ________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Behoeftes:  _______________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Doelgroep senioren 

Interesses:  ________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Behoeftes:  _______________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Doelgroep allochtonen 

Interesses:  ________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Behoeftes:  _______________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze cursus door en onderstreep de woorden die je niet kent. 
• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 
• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze cursus voeg je toe aan 

de woordenlijst. 
• Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Opdracht 2: Doelgroepen 
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Doelgroep volwassenen 

Interesses:  ________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Behoeftes:  _______________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
Bij Bureau Halt komen steeds meer meldingen binnen over criminaliteit. Bureau Halt heeft 
het Steunpunt Opvoeden van wijkcentrum De Poort gevraagd een informatieavond te 
organiseren over criminaliteit en drugsgebruik voor ouders van kinderen tussen 12 en 18 
jaar. De medewerkers van De Poort willen dat idee wel steunen, maar ze willen eerst zelf 
onderzoeken of hiervoor interesse is en welke zaken aan bod moeten komen. 
 
• Leg uit wat het doel is van behoefteonderzoek onder de doelgroep. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Bedenk vier onderzoeksvragen. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Geef een omschrijving van de doelgroep. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Bedenk drie manieren om behoefteonderzoek te doen. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Opdracht 3: Behoefteonderzoek 

Theoriebron 1: 
Behoefte-
onderzoek 

Bureau Halt 
Bureau Halt heeft 
als taak de 
preventie en 
bestrijding van 
jeugdcriminaliteit. 
Hierin werkt 
Bureau Halt 
samen met de 
relevante 
ketenpartners en 
maatschappelijke 
organisaties. 
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• Maak op een A4’tje een opzet voor een onderzoek. Neem in je opzet de volgende 

zaken op: 
– onderzoeksvragen 
– doelgroepen 
– manier van onderzoeken 
– geschatte duur van het onderzoek. 

• Bespreek je onderzoeksopzet in een groep. Noteer welke onderzoeksideeën je het best 
vond en leg uit waarom. 

 

 
Ook jij voert heel wat activiteiten uit. Denk bijvoorbeeld maar 
aan eten en naar school fietsen. 
• Maak een tabel zoals in het volgende voorbeeld. Noteer 

welke activiteiten jij in een week uitvoert. Begin bij de 
maandag en eindig bij de zondag. 
Activiteiten die je vaker op een dag doet, noteer je één keer. 

• Noteer daarna per activiteit wat het doel daarvan is. Dus 
waarom je het doet. 

• Teken tot slot een ster achter de activiteiten die je het liefst 
doet. 

 
Voorbeeld van een activiteitentabel: 
 

 

Opdracht 4: Onderzoeksopzet 

Opdracht 5: Jouw eigen activiteiten 

 
 

Dag Activiteit Doel Ster 

Maandag Eten Energie hebben  

 Naar school fietsen Lessen volgen op school  

    

    

Dinsdag    
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• Lees het artikel hierboven over vrijetijdsbesteding van jongeren. Welke speerpunten 

van jongerenwerk worden hierin genoemd? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Welke mogelijkheden zie jij om jongeren een actieve rol te geven in het jongerenwerk? 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Opdracht 6: Jongeren betrekken bij jeugdwerk 

Sport meest favoriete vrijetijdsbesteding van Amsterdamse jongeren 

Ruim driekwart van de Amsterdamse 
jongeren is tevreden met de manier waarop 
ze hun vrije tijd doorbrengen. Dat blijkt uit 
een onderzoek van de gemeente Amsterdam 
naar de vrijetijdsbesteding van 
Amsterdamse jongeren.  
Sport is een van de meest favoriete vrijetijds-
bestedingen van jongeren. Tegelijkertijd 
vinden zij dat er meer sportfaciliteiten in hun 
buurt mogen komen en dat sporten goedkoper 
moet worden. Winkelen en uitgaan zijn de 
twee andere meest geliefde bezigheden in de 
vrije uurtjes. Dit is een conclusie uit het onder-
zoek van O&S naar de vrijetijdsbesteding 
onder Amsterdamse jongeren in opdracht van 
de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van 
de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn de 
ontwikkeling van het Amsterdamse jongeren-
beleid en het gemeentelijke aanbod van 
voorzieningen voor jongeren beschreven. 

Een van de speerpunten van het jongerenbeleid 
is het realiseren van een scheiding tussen aan-
trekkelijke, leuke vrijetijdsvoorzieningen die 
gericht zijn op een brede groep jongeren en de 
activiteiten die zich richten op probleem- en 
risicojongeren. Een ander speerpunt is het 
blijven aansluiten bij de steeds veranderende 
wensen van jongeren en jongeren een actieve 
rol geven in het jongerenwerk. 
Het jongerenwerk is in beweging, maar er is 
tijd nodig om concreet vorm te geven aan de 
activiteiten op het gebied van vrijetijds-
voorzieningen. Een punt van aandacht is dat de 
stad en de stadsdelen jongeren beter mogen 
informeren over het aanbod van jongeren-
centra, de mogelijkheden voor subsidie voor 
eigen initiatieven en jongerenparticipatie. 
 
Bron: Onderzoeksrapport Vrijetijdsbesteding 
jongeren Amsterdam. 
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In de tabel op de volgende pagina staan enkele activiteiten die bij wijkcentrum De Poort 
worden gedaan. 
• Vul hieronder de tabel in en geef bij elke activiteit aan wat voor soort activiteit het is en 

wat de functie is van die activiteit. 
 
 

 

 
• Bedenk voor de doelgroepen hieronder twee recreatieve, twee educatieve en twee 

culturele activiteiten. Gebruik hiervoor boeken over de verschillende soorten activiteiten 
en internet. 

 
Doelgroep 1: Kinderen van 6 t/m 12 jaar 

Recreatieve activiteiten:  ____________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Educatieve activiteiten:  _____________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Culturele activiteiten:  ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Opdracht 7: Activiteitengebieden 

Theoriebron 2: 
Functies van 
activiteiten 

Activiteit Activiteitengebied:  
recreatief, cultureel 
of educatief 

Functie van de activiteit:  
ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, 
bewustwording, voorbereiden op arbeid en 
scholing, deelnemen aan de samenleving 

Straatvoetbaltoernooi   

Leesgroep   

Computercursus voor 
ouderen 

  

Bloemschikken   

Henna schilderen op de 
huid 

  

Volksdansen   

Mediteren   

Voorlichtingsbijeenkomst 
over drugsgebruik 

  

Buitenlands eten koken   

Oud papier ophalen   

Shantykoor   

Opdracht 8: Doelgroep en activiteitengebieden 

 

 



 

 
Activiteiten ontwikkelen 12 

 

Doelgroep 2: Jongeren van 13 t/m 17 jaar 

Recreatieve activiteiten:  ____________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Educatieve activiteiten:  _____________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Culturele activiteiten:  ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Doelgroep 3: Ouderen vanaf 50 jaar 

Recreatieve activiteiten:  ____________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Educatieve activiteiten:  _____________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

Culturele activiteiten:  ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 
Je gaat op kamp met een groep van 26 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die vaak in 
het wijkcentrum komen. Uiteraard doen jullie veel buitenactiviteiten, maar voor 
regenachtige dagen en de gezellige avonden willen jullie enkele spellen hebben die 
aansluiten bij het thema van de week. 
• Bedenk een thema dat tijdens het kamp centraal staat. 
• Bedenk zelf een bord- of kaartspel bij dit thema, of pas een bestaand spel aan 

(bijvoorbeeld Ganzenbord, Mens erger je niet, Kwartet of Memory). Werk dit spel uit 
op een A4’tje. 
Noteer op je A4’tje de volgende kopjes: 
– Wat is het weekthema? 
– Voor wie is het spel bedoeld? 
– Hoe wordt het spel gespeeld? 
– Wat heb je voor het spel nodig? 
– Hoelang duurt het spel ongeveer? 
– Hoe moet het spel begeleid worden? 

• Elke groep presenteert en motiveert het gemaakte spel. 
 

Opdracht 9: Activiteiten voor het kamp 

Casus: Spellen op kamp 

Doelgroep: Kinderen van 6 t/m 12 jaar 

Activiteitengebied: Sport en spel 

Het spel 
Monopoly (Engels 
voor monopolie) 
is sinds 1935 het 
best verkochte 
bordspel ter 
wereld (ruim 200 
miljoen 
exemplaren). Er 
bestaan vele 
varianten. Zo is 
het spel in 26 
talen verschenen. 
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Uit het onderzoek onder ouders in de buurt blijkt dat er behoefte 
is aan informatie over criminaliteit en drugsgebruik. Hieronder 
staan enkele werkzaamheden waarmee  
Minoue zich bezig heeft gehouden. 
• Noteer achter elke activiteit om welk onderdeel van de cyclus 

van methodisch werken het gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kies een activiteit die je onlangs voor school hebt gedaan: een toets, een werkstuk, een 
presentatie. Teken de cyclus van methodisch werken en beschrijf bij elk onderdeel de 
werkzaamheden voor de schoolactiviteit die je hebt gekozen. 
 

 

 
Op het plein in de wijk rond je buurthuis hangen jongeren rond. Jij bent werkzaam als 
SCW’er bij het buurthuis. Je maakt regelmatig een praatje met ze. Daaruit blijkt dat ze zich 
vervelen, maar óók dat ze heel veel in huis hebben aan computervaardigheden en 
videotechniek. Ze demonstreren ook vaak hun danskwaliteiten, maar als ze daarbij een 
gettoblaster aanzetten, komen er al snel klachten van de omwonenden. Die halen vaak de 
politie erbij. In samenspraak met de politie en de bewonersvereniging gaat het buurthuis 
activiteiten voor deze jongeren opzetten. 

Opdracht 10: Cyclus van methodisch werken 

 
 

Activiteit Onderdeel uit cyclus 

Subsidie aanvragen  

Een plan schrijven  

De ouders ontvangen  

De zaal inrichten  

Een aantal deelnemers ondervragen  

Een overzicht maken van de gemaakte kosten  

Wat wil ik bereiken?  

De spreker introduceren  

Opdracht 11: Schoolactiviteit 

Opdracht 12: Multimedia, muziek en dans 

Casus: Danskwaliteiten 

Doelgroep: Jongeren van 13 tot 17 jaar 

Activiteitengebeid: Multimedia, muziek en dans 

 

 

 



 

 
Activiteiten ontwikkelen 14 

 

• Bedenk een activiteit waarin muziek, dans en multimedia worden samengevoegd. 
Beschrijf de activiteit op een A4’tje. Ga onder andere in op de volgende vragen: 
– Wie is je doelgroep en waaraan heeft deze behoefte? 
– Wat is de beginsituatie? 
– Welke activiteiten wil je gaan doen? 
– Wat heb je hiervoor nodig aan middelen en geld? 
– Wat zijn de werkzaamheden per onderdeel van de cyclus van methodisch werken? 
– Wat is de gewenste eindsituatie? 

• Maak een korte presentatie (bijvoorbeeld in PowerPoint) om je plannen te promoten bij 
een subsidieverstrekker. 

 

 

 
Ouderen van nu zijn vaak heel lang vitaal. Ze willen vaak niet passief worden 
beziggehouden, maar willen graag actief hun steentje bijdragen. 
Tijdens de gesprekken na de bingo vertellen veel ouderen over hun vroegere beroep en 
dat ze dat missen. De timmerman, de loodgieter, de pottenbakker, de tekenleraar, de 
docent Nederlands, Frans, Engels en Duits. Als stagiair SCW’er zie je kans om iets met deze 
talenten te gaan doen. 
• Met je groep bedenk je een cursusprogramma dóór en vóór de ouderen die in je wijk 

wonen. Werk het idee uit op papier. Werk in elk geval de volgende onderdelen uit: 
• Geef een omschrijving van de doelgroep. 
• Beschrijf hoe je de doelgroep kunt inzetten bij de organisatie en uitvoering. 
• Omschrijf van een paar cursussen de titel, de inhoud en de duur. 
• Geef per onderdeel van de cyclus van methodisch werken een aantal werkzaamheden 

van de SCW’er. 
• Maak een folder en een affiche om één onderdeel van het programma te promoten. 

 
 

Opdracht 13: Kunst 

Casus: Programma voor ouderen 

Doelgroep: Ouderen 

Activiteitengebeid: Beeldende vorming, drama, theater en literatuur 

Kijk voor meer 
informatie op 
www.factor-e.nl. 
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Inleiding 
Wanneer je een activiteit organiseert, is vooraf niet altijd helder wat de wensen en 
behoeften van de doelgroep zijn ten aanzien van de activiteit. Wil de doelgroep wel een 
dergelijke activiteit? En wat wil ze precies tijdens die activiteit aan bod laten komen? 
Wanneer je de wensen en behoeften van de doelgroep niet achterhaalt, loop je het risico 
dat je met jouw activiteit niet aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. 

Behoefteonderzoek 
Met behulp van een behoefteonderzoek kun je de wensen en behoeften van de doelgroep 
achterhalen. Belangrijk bij een behoefteonderzoek is het verschil tussen de bestaande 
situatie en de gewenste situatie achterhalen en bepalen. Ofwel: hoe ziet de situatie er nu 
uit en hoe moet de situatie er volgens de doelgroep uitzien? 

Behoefteonderzoek opzetten en uitvoeren 
Een behoefteonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder worden de 
onderdelen apart toegelicht. 
 
1. Doelstelling 
Het is belangrijk om voorafgaand aan het behoefteonderzoek te bepalen welk(e) doel(en) 
je nastreeft. Over welke behoeften wil je iets te weten komen? Een doelstelling kan 
bijvoorbeeld zijn dat je een overzicht wilt hebben van de activiteiten die ouderen het meest 
aanspreken of je wilt onderzoeken op welke tijden jongeren van 12 jaar het liefst naar het 
buurtcentrum komen voor een activiteit. 
Voorbeelden van doelstellingen bij behoefteonderzoek zijn: 
• Na het onderzoek heb ik een overzicht van minimaal tien favoriete activiteiten van 

ouderen. 
• Na het onderzoek kan ik aangeven op welke tijd van de dag de meeste twaalfjarigen 

het liefst een activiteit uitvoeren. 
 
2. Onderzoeksvraag 
Je begint met het formuleren van een of meerdere onderzoeksvragen. De 
onderzoeksvragen geven aan wat je wilt weten. Bijvoorbeeld: Wat zijn favoriete 
activiteiten van ouderen boven de 60 die in gezelschap kunnen worden gedaan?’ 
 
3. Onderzoeksmethode 
Een onderzoek kun je op veel manieren uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan: 
• het afnemen van een enquête 

Dit kun je doen via de e-mail, via een vragenlijst, via de telefoon. Het voordeel van deze 
manier van onderzoeken is dat je veel mensen kunt bevragen. Het nadeel is dat je van 
tevoren heel goed over je vragen moet nadenken. Als je de enquête per post verstuurt 
en niet persoonlijk afneemt, dan moet je er rekening mee houden dat niet iedereen de 
enquête terugstuurt. 

• een vraaggesprek voeren met een aantal mensen 
Dit kun je doen door mensen thuis te bezoeken, te bezoeken in het buurtcentrum of 
op een plek waar ze vaak zijn. Het voordeel van vraaggesprekken is dat de deelnemers 
niet alleen je vragen beantwoorden, maar misschien ook onderwerpen aansnijden 
waar jij niet aan had gedacht, maar die wel relevant zijn voor je onderzoek. 

• een vraaggesprek voeren met een paar sleutelfiguren 
Je kunt vaak niet iedereen van de doelgroep ondervragen. Dat kan misschien wel in 
een enquête maar zeker niet in een vraaggesprek. Je kunt er ook voor kiezen om heel 
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gericht met een paar mensen te praten van wie je denkt dat zij je de goede 
antwoorden kunnen geven. Er zit natuurlijk wel een risico aan. Als je de verkeerde 
mensen ondervraagt, krijg je alleen maar antwoorden die tot verkeerde conclusies 
leiden. 

 
4. De vragen 
Het stellen van goede vragen is heel belangrijk. Het is daarom verstandig om eerst eens 
met een paar mensen van de doelgroep te gaan praten en een eerste vragenlijstje uit te 
testen. Dan weet je of ze de vragen begrijpen en of de deelnemers in staat zijn om ze te 
beantwoorden. 
 
5. De uitvoering 
Als je alles goed hebt voorbereid, houd je de enquête of het vraaggesprek. 
Bij een enquête moet je aan de volgende zaken denken:  
• Heb ik voldoende deelnemers?  
• Hoe zorg ik ervoor dat de enquêtes weer worden teruggestuurd?  
• Heb ik een duidelijke uitleg bij de enquête?  
• Wanneer moeten de resultaten binnen zijn? 
Bij een vraaggesprek moet je veel afspraken maken. Dit kost je veel tijd. Houd daar 
rekening mee. Bepaal van tevoren ook of je het gesprek opneemt of dat je met pen en 
papier aantekeningen maakt. 
 
6. Verwerking 
Verwerk je gegevens nadat je deze hebt verzameld. Maak van deze gegevens een 
overzicht. 
 
7. Conclusie 
Tot slot trek je de conclusies en beantwoord je de onderzoeksvraag. Je kijkt of je de 
doelstelling hebt gehaald. 
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> Beoordeling

Naam deelnemer  

Namen groepsleden  

  

  

  

  

Groep  

Docent  

Blok  

Project  

Onderwerp  

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoende 

Beroepsproduct 1 
 
 
 
 

Processtappen 
• taakverdeling en planning 
• ontwerp activiteiten per doelgroep 
• uitwerking activiteiten op A4 
• samenstelling DoeBoek en vormgeving. 

  

Beroepsproduct 2 Processtappen 
• taakverdeling en planning 
• ontwerp activiteitenmiddag en 

uitvoerbaarheid op school 
• ontwerp activiteitenplan 
• ontwerp draaiboek 
• uitvoering activiteitenplan 
• uitvoering draaiboek. 

  

Beroepsproduct 1 DoeBoek 
• Het DoeBoek ziet er verzorgd uit. 
• Het DoeBoek bevat voldoende activiteiten. 
• Het DoeBoek bevat activiteiten voor drie 

gebieden. 
• Het DoeBoek bevat activiteiten voor de vier 

genoemde doelgroepen. 
• Het DoeBoek is goed bruikbaar in de 

praktijk. 
• De activiteiten zijn voldoende duidelijk 

beschreven. 

  

Beroepsproduct 2 Activiteitenplan 
• Het activiteitenplan ziet er verzorgd uit. 
• Het activiteitenplan bevat de onderdelen van 

een activiteitenplan, inclusief een voorkant 
en inhoudsopgave. 

• De beginsituatie is juist omschreven. 
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Datum:  ____________________________________________________  

Paraaf docent: 

 ________________________________________________________________

Paraaf deelnemer: 

 ________________________________________________________________

 
 
 

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoende 

 
 
 
 
 
Beroepsproduct2 

• De doelen zijn SMART geformuleerd. 
• In de voorbereiding zijn de juiste zaken 

opgenomen. 
• Er is goed nagedacht over de uitvoering. 
 
Draaiboek 
• Het draaiboek geeft een goed overzicht van 

de voorbereidingswerkzaamheden. 
• Het draaiboek laat een rolverdeling zien. 
• Er is rekening gehouden met brandweer en 

EHBO. 

  

 Extra: promotieplan 
• Het promotieplan ziet er verzorgd uit. 
• Het promotieplan sluit aan bij de doelgroep. 

  

Actieve deel-
name in de les 

• De student was voldoende aanwezig. 
• De student leverde een positieve bijdrage in 

zijn groepje. 
• De student leverde een actieve bijdrage in 

de les. 

  

Opdrachten • De opdrachten voor de cursus zijn goed en 
netjes uitgewerkt. 

• De eigen evaluatie is ingevuld en besproken. 

  

Mondeling en 
schriftelijk taal-
gebruik 

Mondeling taalgebruik   

 Schriftelijk taalgebruik 
De teksten zijn in correct Nederlands 
geschreven. 

  

Overig  
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