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> Over dit project 
Werken aan een project doe je vaak met meerdere mensen gedurende een langere 
periode. Je werkt met meerdere personen aan een project omdat het vaak niet 
mogelijk is om alles alleen uit te voeren. Dit project voer je uit met drie 
medestudenten. Daarbij werk je aan de volgende doelstellingen. 
 

 

• Je kunt een activiteitenprogramma opstellen. 

• Je kunt vier verschillende thematische activiteitenprogramma’s beschrijven. 

• Je kunt een thematisch activiteitenprogramma opzetten voor de binnen- en 
buitenruimte. 

• Je kunt een behoefteonderzoek opstellen. 

• Je kunt activiteiten bedenken die aansluiten op de doelgroep van de bso. 

• Je kunt een beschrijving geven van veiligheidseisen binnen de kinderopvang. 

• Je kunt een buitenruimte inrichten met aandacht voor veiligheid. 

• Je kunt een plattegrond of maquette maken van een veilig ingerichte 
buitenruimte. 

• Je kunt verschillende vormen van kinderparticipatie beschrijven. 

• Je kunt een wervende poster maken voor het activiteitenprogramma. 

• Je kunt een taakverdeling maken binnen je eigen projectgroep. 

• Je kunt een beschrijving geven van de samenwerking en je kunt deze evalueren. 

• Je kunt je eigen houding en handelen beschrijven, motiveren en evalueren. 
 
Dit project wordt afgesloten door voor het activiteitenprogramma ‘Wervende 
posters’ te maken. Iedere projectgroep vertelt daarnaast kort een stukje over de 
resultaten van hun project. 
 
Naast de producten die de opdrachtgever vraagt, lever je bij je docent ook een 
persoonlijk verslag in. In dit verslag zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

• plan van aanpak 

• takenlijstjes 

• logboek 

• reflectie volgens de STARR-methode. 
 

Doelstellingen 

Werkmodel 1: 
Woordenlijst 

 

Taal Taal Taal Taal

• Neem dit project 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 dit project voeg je toe 

• aan de woordenlijst. 

• Na afloop van het project neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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> Casus 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De herfst ligt achter ons en het is volop winter. De buitenruimte van BSO Het 
Honk ligt er treurig bij. De speeltoestellen die er staan zijn oud en voldoen niet 
meer aan de veiligheidseisen van nu. Verder is er weinig spelmateriaal en is de 
ruimte niet uitnodigend voor de kinderen. Het is duidelijk dat de ruimte wel 
een opfrisbeurt kan gebruiken. Met de voorjaarsvakantie voor de deur wil John 
Krielaard, hoofd van de bso, dat de ruimte opgeleukt wordt. Hij wil het voorjaar 
spetterend beginnen met een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor de hele 
week in een leuke, veilige en uitnodigende nieuwe buitenruimte.  
Er is dus veel werk te doen en jullie gaan daarbij helpen! 



 

 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 5 

> De opdrachtgever 
De opdrachtgever is John Krielaard, hoofd van de bso en verantwoordelijk voor 
onder andere de kwaliteit en financiën. Hij geeft jullie deze opdracht en vraagt 
extra zorg voor kwaliteit en inrichting. Hij heeft een budget beschikbaar gesteld van 
€ 20.000,- om de buitenruimte van 500 m2 opnieuw in te richten. 

> Omschrijving opdracht 
Jullie ontwikkelen een activiteitenprogramma voor één vakantieweek voor een 
groep van 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Het programma is 
gebaseerd op een thema dat jullie zelf mogen kiezen. Jullie gaan uit van een 
buitenprogramma, maar maken ook een alternatief programma voor het geval het 
slecht weer is. John Krielaard wil het programma van deze week ook verwerkt zien 
op een poster. 
 
Tevens moeten jullie de buitenruimte opnieuw inrichten om hem aantrekkelijker te 
maken voor de kinderen. Belangrijk is dat jullie daarbij rekening houden met de 
veiligheid. Jullie hebben hier een budget van € 20.000,- voor dus maken jullie ook 
een overzicht van de kosten. Deze nieuw ingerichte buitenruimte presenteren jullie 
in de vorm van een plattegrond of maquette. 

> Producteisen 
Jullie leveren drie producten op: het activiteitenprogramma, een plattegrond of een 
maquette en een wervende poster voor het activiteitenprogramma. 
 
Eisen activiteitenprogramma: 
• Het bevat een programma voor één week. 

• Het bevat naast een programma voor buiten ook een slechtweerprogramma. 

• De activiteiten zijn opgezet rondom een thema. 

• Het programma stimuleert de algehele ontwikkeling van de kinderen. 

• Het programma is gevarieerd. 

• Het programma bevat vooral activerende opdrachten die aansluiten bij de 
doelgroep. 

 
Eisen inrichting buitenruimte: 
• De inrichting is kindvriendelijk. 

• De algemene veiligheidseisen zijn in acht genomen. 

• De ruimte biedt voldoende uitdaging om te kunnen spelen. 

• De ruimte nodigt uit tot verschillende typen spel. 

• De ruimte biedt voor alle kinderen voldoende speelruimte. 

• De kosten van de totale inrichting zijn binnen het gestelde budget gebleven. 
 
Eisen poster: 
De poster is een middel om het programma over te brengen en kinderen te werven. 
De poster moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Hij bevat een programma voor een week tijdens een vakantie. 

• Hij laat duidelijk de activiteiten zien rondom het gekozen thema. 

• Hij bevat heldere en herkenbare illustraties. 

• Hij nodigt uit tot deelname. 

De opdracht 
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> Het project 
 

Lees het project eerst helemaal door. Begin daarna met het uitwerken van 
het project zoals in dit boekje beschreven is. 

Stel samen een plan van aanpak op voor het hele project. Zorg dat het plan van 
aanpak niet meer dan twee A4’tjes lang is. Werk de volgende punten uit:  
1. Aanleiding of probleemstelling 

Hier geeft je antwoord op de volgende vraag: ‘Waar loopt de opdrachtgever 
tegenaan?’ 

2. Doelstellingen van de opdrachtgever 
Behandel hier de vraag: ‘Wat wil de opdrachtgever bereiken met het product 
dat je voor hem/haar maakt?’ 

3. Beschrijving van de opdracht 
Ga in op de vraag: ‘Wat wordt er als resultaat verwacht, hoe moet het worden 
opgeleverd, aan welke eisen moet de opdracht voldoen?’ 

4. Betrokken partijen (samenwerkingscontract) 
Je werkt samen met meerdere mensen in de projectgroep. Maak afspraken 
over de werkwijze en leg deze vast in een samenwerkingscontract. 

5. Activiteitenlijst 
Maak een overzicht van de activiteiten die je voor dit project gaat doen.  

6. Planning en afspraken 
Maak een planning voor de activiteiten die jullie gaan doen en verdeel daarbij 
de taken. Houd de opleverdatum goed in de gaten en maak afspraken over 
wie wat en wanneer klaar moet hebben. 

 

Laat je plan van aanpak goedkeuren door je docent/begeleider.  

Maak een begin met het schrijven van je logboek:   
• Hoe is het samenwerken verlopen? Wat ging er goed en wat ging er niet 

goed? 

• Wat was jouw bijdrage aan het geheel? In hoeverre ben je hier tevreden 
over? 

• Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde? 

• Hebben jullie duidelijke afspraken gemaakt en hoe is dit gegaan? 

 

 
Voordat je aan de slag kunt met het ontwerpen van een maquette of een 
plattegrond of het activiteitenprogramma moet je vooronderzoek doen. De 
opdrachtgever wil dat jullie je een duidelijk beeld vormen van de verschillende 
mogelijkheden rondom thematische programma’s. Ook wil hij dat er duidelijkheid 
komt over het veilig inrichten van buitenruimtes.  
 
Dit vooronderzoek zal de basis zijn voor de rest van het activiteitenprogramma dat 
jullie gaan schrijven en de maquette of plattegrond die jullie gaan maken. De 
resultaten van het vooronderzoek leggen jullie vast in een verslag. Hierbij ga je in 

Plan van aanpak 

Werkmodel 2: 
Samenwerkings-
contract 

Werkmodel 1: 
Logboek 

Vooronderzoek 

Kijk voor meer 
informatie op: 
www.factor-e.nl. 
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op de volgende onderwerpen. Informatie over deze onderwerpen kun je vinden op 
internet of in boeken (bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek). 
 
1. Bestaande programma’s 
Beschrijf drie bestaande thematische programma’s (één met vooral creatieve 
activiteiten, één met vooral lichamelijke activiteiten en één met voornamelijk 
technische activiteiten) aan de hand van de volgende onderwerpen: 

• het doel van het programma 

• de verschillende activiteiten voor de kinderen 

• de manier waarop deze activiteiten aansluiten bij de beleving van de kinderen. 
Illustreer het geheel met foto’s van deze thematische programma’s. 
 
2. Behoefteonderzoek 
Je wilt weten wat kinderen tussen 4 en 12 jaar graag doen, maar ook wat ze 
kunnen. Je gaat onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn. Daarvoor doe je 
literatuuronderzoek naar de vrijetijdsbesteding van kinderen tussen 4 en 12 jaar. 
Geef per leeftijdscategorie aan welke soort activiteit of spel favoriet is. Maak een 
top 10 voor elke leeftijdscategorie. Maak ook onderscheid tussen jongens en 
meisjes. Gebruik de volgende indeling: 

• 4-6 jaar 

• 7-9 jaar 

• 10-12 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Taal Taal Taal Taal

Maak een vragenlijst voor een interview. Ieder lid van jullie groep interviewt ten minste 
één kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en gebruikt daarvoor de vragenlijst. Door de 
uitkomsten van het interview te combineren met de gegevens uit het 
literatuuronderzoek hebben jullie een duidelijk beeld van de mogelijkheden van deze 
kinderen en weten jullie ook wat ze graag doen. 
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3. Activiteiten 
Maak een overzichtslijst van 40 verschillende activiteiten en spelletjes (20 voor 
binnen en 20 voor buiten). Deze activiteiten en spelletjes zijn gerangschikt. In de 
rangschikking spelen de volgende categorieën een rol: 

• creatieve activiteit/spel 

• lichamelijke activiteit/spel 

• technische activiteit/spel. 
 
De opdrachtgever wil voor elke categorie evenveel activiteiten. Zorg er ook voor dat 
de spellen ook gelijkmatig over de leeftijdscategorieën zijn verdeeld zodat elke 
leeftijdsgroep ongeveer evenveel activiteiten kan doen. 
 

 
 

Creatieve 
activiteit 
(binnen) 

Lichamelijke 
activiteit 
(binnen) 

Technische 
activiteit 
(binnen) 

Overige 
activiteiten/ 
Spellen 
(binnen) 

Voor welke 
leeftijd 
(binnen) 

Verrekijker 
knutselen 

   4-6, 7-9 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
     
 

Creatieve 
activiteit 
(buiten) 

Lichamelijke 
activiteit 
(buiten) 

Technische 
activiteit 
(buiten) 

Overige 
activiteiten/ 
Spellen 
(buiten) 

Voor welke 
leeftijd (buiten) 

 
 

Speurtocht in bos   4-6, 7-9, 10-12 
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