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> Over dit project 
Werken aan een project doe je vaak met verschillende mensen gedurende een langere 
periode. Je werkt met diverse 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 voor een cliënt met een verstandelijke beperking een passend dagprogramma 
maken van zinvolle activiteiten. 

• Je kunt omschrijven wat de belangrijkste kenmerken zijn van een verstandelijke 
beperking. 

• Je kunt omschrijven wat zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 
beperking inhoudt. 

• Je kunt de dagbesteding verdelen in belevingsgerichte activiteiten, 
ontwikkelingsgerichte activiteiten en arbeidsmatige activiteiten. 

• Je kunt een map samenstellen met daarin vijf draaiboeken voor belevingsgerichte 
activiteiten, vijf draaiboeken voor ontwikkelingsgerichte activiteiten en vijf draaiboeken 
voor arbeidsmatige activiteiten. 

• Je kunt een dagprogramma samenstellen dat aansluit bij een individuele cliënt. 

• Je kunt een folder, pictogrammenreeks en verwijzersreeks maken om de cliënt over zijn 
dagprogramma te informeren. 

 
Naast de producten die de opdrachtgever vraagt lever je bij je docent ook een persoonlijk 
verslag in. In dit persoonlijk verslag is opgenomen: 

• plan van aanpak 

• takenlijstjes 

• logboek 

• reflectie volgens de STARR-methode. 
 

Doelstellingen 

Werkmodel 2: 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ipse is een instelling voor gehandicapten. Het woord ‘ipse’ komt uit het Latijn 
en betekent ‘zelf’: de persoon zelf. Dit zelf past bij wie we zijn en wat we doen. 
Bij Ipse geven we mensen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen 
ontwikkelen. Zo werken wij mee aan een maatschappij waarin ieder mens 
betekenis heeft. 
 
De visie van Ipse 
Ieder mens levert een eigen, unieke bijdrage aan de maatschappij. Ook als hij 
niet helemaal kan meekomen in het tempo van onze samenleving. Bij Ipse zien 
we het als een inspirerende uitdaging om iedere cliënt zo goed mogelijk tot zijn 
recht te laten komen. Door samen met de cliënt te kijken naar wat hij goed kan 
in plaats van naar wat hij niet kan. We bieden zorg en begeleiding die 
gebaseerd zijn op de zorgvraag. Zo helpen we de cliënt bij het verwerven van 
de meest betekenisvolle plaats in de samenleving die voor hem mogelijk is. 
 
Een visie staat mooi op papier. Maar de praktijk vraagt om begeleiders die deze 
visie delen en waarmaken. Bij Ipse wordt nu met deze visie gewerkt. Er zijn veel 
activiteiten om de cliënten met een verstandelijke beperking een zo passend 
mogelijk aanbod van dagbesteding te bieden. Ieder mens heeft recht op 
zinvolle dagbesteding. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke en 
meervoudige beperking. De mogelijkheden en interesses van de cliënt 
ontdekken is niet altijd eenvoudig. Dat geldt ook voor het ontwerpen van een 
goed, passend dagprogramma binnen de doelstellingen van de instelling. 
Daarom doet het hoofd van de dagbesteding van Ipse een beroep op jullie. 



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 5 

> Opdrachtgever 
 
De opdrachtgever is het hoofd van de dagbesteding van Ipse. Je docent/begeleider treedt 
op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Als je vragen hebt over de opdracht, kun 
je deze aan je docent/begeleider stellen. 

> Omschrijving opdracht 
 
Het hoofd van de dagbesteding van Ipse wil voor de cliënten van de instelling de 
dagbesteding optimaliseren. Op dit moment sluit het programma niet aan bij de cliënten 
en ook niet bij de visie van Ipse. 
 
Jullie krijgen de opdracht een map te maken met daarin vijftien draaiboeken voor 
activiteiten voor de dagbesteding. Daarnaast maken jullie drie dagprogramma’s voor drie 
verschillende cliënten, met daarbij een folder, pictogrammenreeks en verwijzersreeks om 
de cliënt te informeren over zijn dagprogramma. 
 
Dit project wordt afgesloten met een klassikale presentatie van de resultaten. Iedere 
projectgroep presenteert daarin de map met de vijftien draaiboeken voor activiteiten, de 
drie dagprogramma’s en de folder, de pictogrammenreeks en de verwijzersreeks. 

> Producteisen 
 
Map met vijftien draaiboeken 

• De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf belevingsgerichte activiteiten, vijf 
ontwikkelingsgerichte activiteiten en vijf arbeidsmatige activiteiten. 

• De activiteiten passen binnen de visie van Ipse. 

• De activiteiten passen bij de mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. 

• De activiteiten zijn uitvoerbaar binnen het centrum voor dagbesteding van Ipse. Dit 
centrum bestaat uit een aantal gebouwen en een grote tuin. 

• Iedere medewerker van Ipse kan de activiteiten geven aan de hand van het betreffende 
draaiboek. 

• De draaiboeken zijn gebundeld in een map of ordner. 

• Er is een inhoudsopgave aanwezig en de draaiboeken zijn genummerd. 
 
Het draaiboek bestaat uit: 

• titel activiteit 

• algemene omschrijving 

• uitleg en presentatie 

• uitvoering 

• onderdelen (uit welke taken bestaat de activiteit?) 

• begeleiding en taakverdeling 

• afsluiting 

• materialen en middelen 

• aansluiting op de visie van Ipse. 
 
Drie dagprogramma’s 
De drie dagprogramma’s sluiten aan bij de interesses en mogelijkheden van de drie 
cliënten uit de gegeven cases. 
 
Dagprogramma voor een cliënt met arbeidsmatige activiteiten: 

• Het dagprogramma is omschreven in een folder. 

• De folder is in eenvoudige zinnen geschreven. 

De opdracht 
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• Het programma en de folder sluiten aan bij de interesses en mogelijkheden van de 
cliënt uit de gegeven case. 

 
Dagprogramma voor een cliënt met ontwikkelingsgerichte activiteiten: 

• Het dagprogramma bestaat uit een overzicht van pictogrammen. 

• Het dagprogramma en het overzicht sluiten aan bij de interesses en mogelijkheden van 
de cliënt uit de gegeven case. 

 
Dagprogramma voor een cliënt met belevingsgerichte activiteiten: 

• Het verloop van het dagprogramma is inzichtelijk gemaakt door een reeks van 
verwijzers. De verwijzers liggen op een plank of dienblad. 

• Het dagprogramma en de verwijzers sluiten aan bij de interesses en mogelijkheden van 
de cliënt uit de gegeven case. 

 
Presentatie 

• Presenteer de drie dagprogramma’s. 

• Onderbouw op welke wijze het dagprogramma aansluit bij de mogelijkheden van de 
cliënt. 

• Licht toe op welke wijze het programma aansluit bij de visie van Ipse. 

• Presenteer de folder, de pictogrammenreeks en de verwijzersreeks en licht toe hoe 
deze inzicht geven in de volgorde van de activiteiten. 
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> Het project 

 
Lees eerst het project helemaal door. Begin daarna met de uitwerking van het 
project zoals in dit boek beschreven wordt. 

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  

Hierbij geef je antwoord op de volgende vraag: ‘Waar loopt de opdrachtgever 
tegenaan in het huidige aanbod van activiteiten binnen de dagbesteding?’ 

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 als resultaat verwacht, hoe moet het worden 
opgeleverd, aan welke eisen moet de opdracht voldoen?’ 

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

5. 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 
wanneer klaar moet hebben. 

Laat je plan van aanpak goedkeuren door je docent/begeleider. 
 
Maak een begin met je logboek schrijven: 
• Hoe is het samenwerken verlopen? Wat ging goed en niet goed? 

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

• Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde? 
• Hebben jullie duidelijke afspraken gemaakt en hoe is dit gegaan? 

 
De opdrachtgever wil dat jullie een duidelijke omschrijving geven van de doelgroep en 
haar mogelijkheden. Het vooronderzoek is de basis voor het ontwerpen van de vijftien 
draaiboeken en drie dagprogramma’s. De resultaten van het vooronderzoek leggen jullie 
vast in een verslag. In het verslag gaan jullie in op de volgende onderwerpen: 
 
1. Werkveld 

A. Onderzoek het werkveld en beantwoord daarbij de volgende vragen: 
• Wat is de algemene doelstelling van een centrum voor dagbesteding? 

• Waarom komen mensen naar een centrum voor dagbesteding? 

• Voor welke verschillende groepen mensen zijn er in Nederland mogelijkheden voor 
dagbesteding? 

• Wat is het verschil tussen dagbesteding en arbeid? 

• Welke activiteiten worden geboden? 

• Beschrijf drie verschillende visies op dagbesteding voor cliënten met een 
verstandelijke beperking. 

• Beschrijf jullie eigen visie. 

Plan van aanpak 

Werkmodel 3: 
Samen-
werkingscontract 

Werkmodel 1: 
Logboek 

Vooronderzoek 

Kijk voor meer 
informatie op 
www.factor-e.nl 
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B. Onderzoek de bestaande mogelijkheden van dagbesteding. Verdeel daarbij 
de activiteiten onder in de volgende drie groepen: 

1. belevingsgerichte activiteiten 
2. ontwikkelingsgerichte activiteiten 
3. arbeidsmatige activiteiten. 
Zoek van iedere groep zeven activiteiten en beschrijf per activiteit: 

• de doelstelling 

• de activiteiten (wat gebeurt er precies?) 

• de manier waarop deze activiteit aansluit bij de behoefte van de cliënt 

• de benodigde middelen. 
 
2. Doelgroep 

Beschrijf de belangrijkste kenmerken van de mensen met een verstandelijke beperking. 
Geef daarbij antwoord op de volgende vragen: 

• Welke indeling binnen de groep mensen met een verstandelijke beperking is 
gebruikelijk en wat zijn de belangrijkste kenmerken per groep? 

• Wat is een meervoudige beperking? 

• Welke begeleiding kan voor iemand met een verstandelijke beperking nodig zijn 
tijdens een activiteit in het centrum voor dagbesteding? 

 
3. Behoefteonderzoek 

Doe een onderzoek naar de behoeften aan passende activiteiten van mensen met een 
verstandelijke beperking. Interview binnen twee verschillende instellingen een 
begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. 

 
Probeer tijdens de interviews antwoord te krijgen op de volgende vragen: 
1. Wat is de achterliggende gedachte en welke benaderingswijze wordt gekozen bij 

de activiteiten? 
2. Wat zijn de mogelijkheden voor dagbesteding bij de betreffende instelling? 
3. Welke behoefte hebben cliënten aan bepaalde vormen van dagbesteding? 
4. In hoeverre komt de behoefte aan dagbestedingsvormen overeen met het aanbod 

van dagbesteding? 
 
Beschrijf of jullie visie aansluit bij de visie die uit de interviews naar voren is gekomen. 
Bij een interview moet je rekening houden met privacyregels. Overleg met je docent 
met welke instellingen jullie contact opnemen. Bespreek goed met je docent wat 
mogelijk is. 

 

 

Werkmodel: 
Interviewen op 
www.factor-e.nl 
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