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Als pedagogisch medewerker begeleid je kinderen of jongeren bij verschillende creatieve 
activiteiten. Om een beeldende activiteit te kunnen uitvoeren, heb je kennis en 
vaardigheden met betrekking tot materialen. In deze training worden verschillende 
tweedimensionale (2D) materialen en technieken geoefend en onderzocht. 
Tweedimensionaal wil zeggen dat er twee dimensies zijn, namelijk hoogte en breedte. Je 
werkt dus vanuit een plat vlak. 
 
Aan het eind van de training maak je een product in de vorm van een prentenboek. Elk 
materiaal dat behandeld is, moet terugkomen in het prentenboek. Elke bladzijde van het 
prentenboek is in een ander materiaal/andere techniek uitgewerkt of in een combinatie 
hiervan. Hiermee toon je aan dat je de verschillende 2D-materialen en -technieken 
beheerst. 
 

Je toekomstige collega:  

 
 

 
 
   

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt omgaan met verschillende soorten 2D-materialen en gereedschappen. 

• Je hebt kennis van verschillende soorten 2D-materialen en gereedschappen en waarvoor deze het best 
gebruikt kunnen worden. 

• Je kunt een product maken dat bestaat uit verschillende 2D-materialen en -technieken. 

• Je kunt activiteiten bedenken met 2D-materialen. 

Naam: Daphne van Kesteren 

Leeftijd: 34 jaar 

Werkzaam als: Pedagogisch medewerker niveau 4 op een peuterspeelzaal 

Medewerkers: Ik werk in een team van 6 pedagogisch medewerkers. 

Soort werkzaamheden: Spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van peuters. Verzorgen. Hygiëne in 
acht nemen, verschonen, ondersteunen bij zindelijkheid. Meer activiteiten tegelijk 
verrichten en overzicht houden. Het hanteren van een ochtend- en 
middagstructuur. 

Belangrijkste tool in haar 
werk: 

Mijn betrokkenheid bij de peuters. 

Uitdaging in zijn werk: Zorgen voor een goede en veilige sfeer op de groep. 

Grootste moeilijkheid: Ik vind het lastig om goede activiteiten te bedenken. Grijp vaak terug op de 
dingen die ik al kan. 

Wat er moet 
veranderen:  

Ons activiteitenprogramma moet opnieuw onder de loep worden genomen. 

Grootste blunder: Een kindje liep vast in een werkje waarmee ze bezig was. Ik wilde haar helpen en 
heb toen het werkje overgenomen. Ze raakte toen erg overstuur. 

Waaraan wil je werken: Meer durven experimenteren. 
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Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. Jouw actieve deelname tijdens de lessen. 
2. Een persoonlijk verslag met daarin: 

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode. 

3. Een demonstratie van het zelfgemaakte prentenboek. 

Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je hebt gedaan en geleerd. Het persoonlijk 
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflecties vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet van een STARR. 

 
Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 

Demonstratie: Prentenboek 
Maak een prentenboek. Kies een bestaand kinder-/jeugdverhaal of gedicht. Verdeel het 
verhaal/gedicht in 12 stukjes. Je kunt de hele tekst gebruiken, maar ook een deel van de 
tekst. Maak een illustratie bij elk stukje tekst (verbeelden). Doe dat op A5-formaat. 
Elke bladzijde is in een ander materiaal uitgewerkt. Als alle bladzijdes af zijn, bind je deze 
in tot een boekje. 

Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

1. Casus 
Kies een van de doelgroepen van Pedagogisch Werk (PW). Dat mag een groep zijn 
waar je stage loopt of waar je graag stage zou willen lopen. Maak voor deze groep een 
prentenboek. Het prentenboek moet aansluiten bij de belevingswereld en het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. Kies als uitgangspunt een bestaand kinder-
/jeugdverhaal of gedicht. 

 
2. Bijzonderheden 

Deze demonstratie voer je zelfstandig uit. Doel van de demonstratie is dat je laat zien 
dat je de materialen en technieken beheerst. De gewenste uitkomst is een netjes 
afgewerkt ingebonden prentenboek waarvan de verschillende materialen op de juiste 
manier zijn verwerkt. 

 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op www.factor-
e.nl 
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3. Voorbereiding  
Kies een bestaand kinder-/jeugdverhaal of gedicht. Verdeel het verhaal/gedicht in 12 
stukjes. Je kunt de hele tekst gebruiken, maar ook een deel van de tekst. Maak een 
illustratie bij elk stukje tekst (verbeelden). Doe dat op A5-formaat. 
Elke bladzijde is in een ander materiaal uitgewerkt. Bedenk van tevoren welk materiaal 
dat moet zijn. Maak een inschatting van hoeveel materiaal je nodig hebt. 

 
4. Uitvoering 

Het prentenboek maak je zo zelfstandig mogelijk. Gebruik de theoriebronnen waarin 
de verschillende materialen en technieken staan beschreven. 

 
5. Beoordeling 

De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit 
boek vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 

 
Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training 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 training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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Jonge kinderen tekenen graag. Zonder echt tekenles te krijgen ontwikkelen kinderen een 
eigen beeldtaal. Naarmate men ouder wordt, verliezen veel mensen jammer genoeg het 
plezier in tekenen. In dit hoofdstuk oefenen we met verschillende tekenmaterialen. Zo krijg 
je een goede indruk van wat daarmee allemaal mogelijk is. 

 
 

 

 

• Lees theoriebron 1. 
– Welke soorten tekenmateriaal zijn er? 
– Verzamel bij elk tekenmateriaal een afbeelding van dat materiaal dat gemaakt is 

door een kind. Zet onder de afbeelding om welk materiaal het gaat. 
– Waarom verliezen veel mensen het plezier in tekenen als ze ouder worden? 

 

 
Een van de eerste tekeningen die kinderen maken, bestaat uit krabbels. Ze beleven veel 
plezier aan het ritmisch bewegen van de arm, maar vooral aan het effect ervan op papier. 
 
Voorbereiding 
• Pak een vel tekenpapier (A4-formaat), een potlood en kleurpotloden. 
 

>Tekenen 

Doelstellingen
• Je hebt kennis van de verschillende tekenmaterialen. 

• Je hebt vaardigheden opgedaan om te kunnen werken met verschillende tekenmaterialen. 

• Je kunt tweedimensionaal (plat) werken. 

• Je kunt werken vanuit een idee (concept). 

Opdracht 1: Tekenen  

Theoriebron 1: 
Tekenen 

Oefening 2: Potlood 
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Uitvoering 
• Maak met potlood enkele spontane krabbels die als het ware zo uit je hand schieten. 

• Probeer elke nieuwe krabbel weer anders te maken dan de vorige. 

• Geef dit papier aan een medestudent. 

• Pak nu verschillende kleurpotloden en maak van alle krabbels rare fantasievolle 
figuurtjes. Dit doe je alleen door de toevoeging van oren, ogen, armen en handen. 

• Probeer door de spontane krabbels je fantasie in gang te zetten. 
  
Controle 
• Is het gelukt om met potlood een aantal krabbelfiguren te maken? 
  
Reflectie 
• Hoe vond je het om deze opdracht te doen? Toelichten! 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Een goede inspiratiebron voor een activiteit kan wonderen doen. Het kan een mooi 
verhaal of gedicht zijn, een film of een muziekfragment. Kinderen raken dan in een 
stemming of sfeer die hen enthousiast maakt. 
 
Voorbereiding 
• Kies een zin uit een gedicht, lied of verhaal dat je mooi vindt. Pak een doos 

pastelkrijtjes en een vel tekenpapier (A3). 
 
Uitvoering 
• Maak naar aanleiding van de zin een tekening in pastelkrijt. Denk niet te veel na, teken 

wat in je opkomt. Maak toon- en kleurovergangen in je werk. Als de tekening af is, 
moet je deze fixeren. 

 
Controle 
• Is het gelukt om een tekening te maken in pastelkrijt naar aanleiding van een zin? 

• Is het gelukt om toon- en kleurovergangen te maken? 
 
Reflectie 
• Wat is het doel van deze opdracht? 

• Vanaf welke leeftijd zou je dit kunnen uitvoeren met kinderen? Toelichten! 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Kinderen tussen de 6 en 9 jaar hebben al een redelijk ontwikkelde motoriek. Ze zijn erg 
resultaatgericht. Dat wil zeggen dat ze niet snel tevreden zijn als iets niet goed gelukt is. 
Het kan dan juist interessant zijn om activiteiten met ze te doen waarbij het eindresultaat 
er niet toe doet. 
 
Voorbereiding 
• Pak een vel tekenpapier (A4), een kroontjespen en Oost-Indische inkt. 
 

Oefening 3: Pastelkrijt  

Oefening 4: Oost-Indische inkt  
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Uitvoering 
• Laat een aantal druppels inkt vallen op het papier. 

• Je mag het papier bewegen om de druppels te laten uitlopen. Wacht tot ze droog zijn.  

• Kijk van verschillende kanten naar de vormen en probeer er dingen in te zien die je 
vervolgens aftekent. Je mag water toevoegen om de inkt te verdunnen. 

• Gebruik de techniek arceren in deze tekening. 
 
Controle 
• Is het gelukt om een tekening te maken met Oost-Indische inkt? 

• Is het gelukt om te arceren? 
 
Reflectie 
• Wat vind je van het eindresultaat?  

• Wat ging makkelijk?  

• Wat ging moeilijk? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek.  
 

 
Muziek speelt een belangrijke rol in ons leven. Het is een uitlaatklep voor ons gevoel. 
Bovendien kan muziek ons in een bepaalde sfeer of stemming brengen. Het kan heel goed 
werken als je een beeldende activiteit met muziek combineert. 
 
Voorbereiding 
• Pak een vel tekenpapier (A4), een stukje houtskool en gum. 
 
Uitvoering 
• De docent speelt een muziekfragment af. Laat het fragment op je inwerken. 

• Welk beeld of welke sfeer komt bij je op als je naar het fragment luistert? 

• Maak hiervan een tekening met houtskool. Werk met schaduwen, vlakken en lijnen.  

• De tekening mag zowel figuratief (herkenbaar) als abstract (niet herkenbaar) zijn.  

• Als je klaar bent, moet je de tekening fixeren. 
 
Controle 
• Is het gelukt om een houtskooltekening te maken naar aanleiding van een 

muziekfragment? 
 
Reflectie 
• Wat is het doel van deze opdracht?  

• Vanaf welke leeftijd zou je dit kunnen uitvoeren met kinderen? Toelichten! 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 

Oefening 5: Houtskool   
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Waarschijnlijk de oudste techniek om iets in beeld te brengen. Je kunt droog en vloeibaar 
tekenmateriaal onderscheiden. Voor het droge heb je alleen het materiaal zelf nodig, voor 
het vloeibare pennen en penselen. 

 
 

Potlood bestaat uit grafiet vermengd met klei. Je hebt harde en zachte potloden. Harde 
geven scherpe en fijne lijnen. Zachte geven zware lijnen die uit te vegen zijn. 
 
Houtskool bestaat uit verkoolde takjes. Mooi diepzwart van tint. Je kunt zowel lijnen als 
grote vlakken maken. Is uit te vegen, waardoor je grijstinten kunt maken. Je kunt het 
makkelijk corrigeren door te gummen. Als je werk klaar is, moet je het fixeren (benevelen), 
anders blijft het afgeven. 
 
Krijt bestaat uit koolstof vermengd met klei. Je kunt zowel lijnen zetten als vlekken maken 
door het uit te vegen. 
 
Pastelkrijt bestaat uit kleurstof vermengd met krijt en Arabische gom. Je kunt kleuren 
mengen, waardoor je schilderachtige effecten kunt bereiken. Als je werk klaar is, moet je 
het fixeren (benevelen), anders blijft het afgeven. 
 
Inkt is vloeibaar tekenmateriaal. Verkrijgbaar in zwart (Oost-Indische inkt), bruin en sepia 
(ecoline). Kun je het best aanbrengen met een (kroontjes)pen om lijnen te zetten of 
arceringen (meer lijnen). Met het penseel kun je lijnen zetten en grote vlakken schilderen. 
Met water verdun je de inkt, waardoor je in verschillende tinten kunt werken. 

Gereedschap 
(Kroontjes)pen: gereedschap waarmee je lijnen kunt maken met inkt. Je moet er heel 
precies en geduldig mee werken. 
 

>Theoriebron 1: Tekenen
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Gebruik 
Je doopt de pen in de inkt. Zorg dat je niet te veel inkt op de kroon doet. Voordat je gaat 
tekenen, zet je een paar streepjes op een kladblaadje. Zo kun je testen of er niet te veel 
inkt op zit. 
Als je hard drukt, krijg je dikke lijnen. Als je zacht drukt, krijg je dunne lijnen. 
Pas op dat je de tekening niet aanraakt voordat deze droog is. 
Goed schoonmaken met water na gebruik en droogmaken. 
 
Penseel: gereedschap voor het aanbrengen van verf of inkt. Heeft zachte en soepele 
haren, waardoor je de verf- of inktstreken minder goed ziet. Verkrijgbaar in verschillende 
diktes. Hoe hoger het getal, hoe meer verf het penseel kan opnemen. 
 
Fixatief: een materiaal dat over een tekening wordt gespoten om te fixeren (het zet de 
deeltjes vast, waardoor de tekening niet meer afgeeft). 
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Om een activiteit voor te bereiden, kun je dit werkmodel gebruiken. Het bestaat uit een 
toelichting en een invultabel. 

Beginsituatie 
Doelgroepanalyse 
• Wat zijn de leeftijd en sekse van de doelgroep? Wat zijn de bijzonderheden van de 

doelgroep? 

• Wat is het aantal deelnemers aan de activiteiten en wat is hun gemiddelde leeftijd? 

• Wat is het niveau van de doelgroep? Wat zijn de mogelijkheden van de deelnemers en 
waar ligt hun belangstelling? 

 
Reden 
• Welk probleem wil je oplossen? 

• Wat is de aanleiding voor deze activiteit? 
 
Randvoorwaarden 
• Wat zijn de voorwaarden? Waar haal je bijvoorbeeld materialen en hoe zit het met de 

veiligheid? 

• Wat is het beleid van de instelling (bijvoorbeeld regels voor kleding, eten/drinken en 
opruimen)? 

Doel  
Wat wil je bereiken? 
Vaststellen van het doel met behulp van ontwikkelingsaspecten: 

• Motorische aspecten, bijvoorbeeld de fijne motoriek ontwikkelen (knippen, plakken). 

• Cognitieve aspecten, bijvoorbeeld spelregels onthouden en nieuwe technieken leren. 

• Sociaal-emotionele aspecten, bijvoorbeeld leren samenwerken, rekening houden met 
anderen en opruimen. 

Voorbereiding 
Beschrijving activiteit 
• Welke activiteit ga je doen? 

• Hoe gaat de activiteit verlopen (volgorde, spelregels, enzovoort)? 
 
Plannen 
• Wanneer vinden de activiteiten plaats (dag en tijdsduur)? 

• Wat zijn de kosten? Welke accommodatie, materialen en hulpmiddelen heb je nodig? 

• Hoe ga je begeleiden en hoe is de taakverdeling? 

Uitvoering 
Uitleg en presentatie  
• Hoe ga je duidelijk maken wat moet gebeuren? 

• Ga je de activiteit promoten? Zo ja, hoe doe je dat? 
 
Uitvoering en begeleiding 
• Wat doe je om de deelnemers goed te begeleiden, te motiveren en te stimuleren? 

• Op welke manier kun je aandacht besteden aan het groepsproces tijdens de activiteit? 

• Hoe begeleid je de deelnemers hierbij? 

Evaluatie 
Op welke manier evalueer je het proces en/of het product tijdens de activiteit? 
• Hoe ga je evalueren? Doe je dit bijvoorbeeld mondeling of via een formulier? 

• Met wie evalueer je de activiteit? 

>Werkmodel: Activiteitenplan 
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• Hoe verliep het proces van het organiseren van activiteiten? 

• Hoe is het product geworden en wat vinden jij en je doelgroep ervan? 

• Hoe was je rol als begeleider?  

• Welke leerpunten heb je nog na het voorbereiden van deze activiteit? 
 

Activiteit   

Opsteller:   

Datum:   

Beginsituatie Doelgroepenanalyse 
 

 

Reden 
 

 

Randvoorwaarden 
 

 

Doel Wat wil je bereiken? 
 

 

Ontwikkelingsaspecten 
 

 

Keuze activiteit 
 

 

Voorbereiding Beschrijving activiteit 
 

 

Plannen 
 

 

Uitvoering Uitleg en presentatie 
 

 

Uitvoering en begeleiding 
 

 

Evaluatie Hoe ga je evalueren? 
 

 

Procesvragen 
 

 

Productvragen 
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>Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsgenoten:  

  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:  

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in zijn 
groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in de 
les.  

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle gevraagde 

onderdelen. 

  

Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 

  

STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie volgens 

de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode bevat 
de volgende onderdelen: situatie, taak, actie, 
resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode geeft 
aanleiding tot verbeterpunten. 
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie • De student laat zien dat hij zelfstandig kan 
werken. 

• De student laat zien dat hij de verschillende 
2D-materialen en -technieken beheerst: 
– tekenen 
– schilderen 
– grafiek 
– papier 
– kleur. 

• De student kan een prentenboek maken dat 
aansluit bij een van de doelgroepen van PW. 

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond. 

  

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Mondeling taalgebruik 
   
Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 

Nederlands geschreven. 

  

Overig 
 

   

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 
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