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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 nodig met betrekking tot materialen. In deze training worden verschillende 
driedimensionale (3D) materialen en technieken geoefend en onderzocht. 
Driedimensionaal wil zeggen dat er drie dimensies zijn: hoogte, breedte en diepte. Je 
werkt dus niet vanuit een plat vlak, maar ruimtelijk. 
 
Aan het eind van de training maak je een product in de vorm van een handpop. Elk 
materiaal dat behandeld is, moet terugkomen in de handpop. Hiermee toon je aan dat je 
de verschillende 3D-materialen en -technieken beheerst. 
 

 

Je toekomstige collega 
 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt omgaan met verschillende soorten 3D-materialen en gereedschappen.  

• Je hebt kennis van verschillende soorten 3D-materialen en gereedschappen en weet waarvoor deze het 
best gebruikt kunnen worden. 

• Je kunt een product maken dat bestaat uit verschillende 3D-materialen en -technieken. 

• Je kunt activiteiten bedenken met 3D-materialen. 

Naam: Jantien Bergsma 

Leeftijd: 22 jaar 

Werkzaam als: Pedagogisch medewerker niveau 4 op een BSO 

Medewerkers: Ik werk in een team van 4 personen. 

Soort werkzaamheden: Het bedenken en begeleiden van verschillende activiteiten die passen bij de 
leeftijd van de kinderen. Eten en drinken verzorgen. Het verschonen en laten 
rusten van de kinderen. Huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, 
stofzuigen en afwassen. 

Belangrijkste tool in haar 
werk:  

Mijn creativiteit. Vaak kijk ik waar de behoefte ligt in de groep en bedenk ik 
daarbij vervolgens passende activiteiten. 

Uitdaging in haar werk: Geen dag hetzelfde. Veel variatie in het aanbod voor de kinderen. 

Grootste moeilijkheid: Ik vind het lastig om me te houden aan een vast programma. Wijk graag af van 
het bestaande. 

Wat er moet 
veranderen:  

Niet altijd de clichéactiviteiten aanbieden. Kinderen willen graag verrast worden 
met nieuwe dingen. 

Grootste blunder: Ik heb een keer de verkeerde lijm gebruikt bij een activiteit. De lijm was zo sterk 
dat deze bijna niet meer van de vingers van de kinderen kwam. 

Waaraan wil je werken: Ik zou graag meer vooruit willen leren plannen. Ik werk vaak ad hoc, waardoor 
de afstemming met collega's lastig is. 
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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 een zelfgemaakte handpop voor een van de doelgroepen van 
Pedagogisch Werk (PW). In de handpop verwerk je de verschillende materialen en 
technieken die in de les behandeld zijn. 

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: Handpop 
Maak een handpop voor een van de doelgroepen van PW. In de handpop verwerk je de 
verschillende materialen en technieken die in de les behandeld zijn. 

Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

1. Casus 
Kies een van de doelgroepen van Pedagogisch Werk. Dat mag een groep zijn waar je 
stage loopt of waar je graag stage zou willen lopen. Maak voor deze groep een 
handpop. De handpop moet aansluiten bij de belevingswereld en het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 
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 goed 
afgewerkte handpop 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 
Maak een karakterbeschrijving van jouw handpop. Met karakter worden meestal de 
innerlijke eigenschappen (karaktertrekken) van een persoon bedoeld. Op basis van 
deze eigenschappen maak je een schets van de uiterlijke kenmerken van jouw 
handpop. Is het bijvoorbeeld een gemeen karakter, dan moet je dat laten terugkomen 
in het gezicht of de lichaamshouding. 
De handpop moet bestaan uit de verschillende materialen die in de lessen behandeld 
zijn. Zet in je schets welk onderdeel je in welk materiaal gaat maken en hoe (welke 
techniek). Bijvoorbeeld het hoofd van klei, de handen en armen van hout en het 
lichaam van stof. Maak ook een inschatting van hoeveel materiaal je nodig hebt. 

 
4. Uitvoering 

De handpop 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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Klei is een materiaal dat je makkelijk en snel kunt vervormen. Vaak werk je met je vingers, 
soms met eenvoudige gereedschappen, zoals een spatel of mirettes. Vaak lijkt alles 
mogelijk met klei. Maar als je klei laat drogen, kan er veel misgaan. Als je gebruikmaakt 
van de juiste techniek, valt het niet uit elkaar en voorkom je teleurstellingen. 

 
 

 

 
Lees theoriebron 1. 

• Schrijf op wat de kenmerken van het materiaal klei zijn. 

• Welke gereedschappen gebruik je als je met klei werkt. 

• Hoe bewaar je klei? 

• Waarom vinden kinderen klei vaak een interessant materiaal? 
 

 
Peuters werken graag met klei. Ze kneden het, duwen er gaatjes in en maken er rolletjes 
en bolletjes van. Het gaat hierbij vooral om het verkennen van het materiaal. Ze werken 
nog niet echt bewust een idee uit. 
  
Voorbereiding 
• Snijd met zijn tweeën een plak klei af van ongeveer 10 centimeter dik. 

• Sluit de zak weer goed af. Pak een plankje om op te kleien en een bakje water. 

• Lees in theoriebron 1 de tekst over een massieve vorm. 

>Klei 

Doelstellingen
• Je hebt kennis van het materiaal klei. 

• Je hebt kennis van gereedschappen. 

• Je hebt vaardigheden opgedaan om te kunnen werken met klei. 

• Je kunt driedimensionaal (ruimtelijk) werken. 

• Je kunt werken vanuit een idee (concept). 

1. Opdracht: Kleitechnieken  

Theoriebron 1: 
Klei 

2. Oefening: Massieve vorm 
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Uitvoering 
• Samen maken jullie een massieve vorm. In deze vorm verwerk je 2 tegenpolen, 

bijvoorbeeld water/vuur of hoekig/rond. 

• Zorg ervoor dat je uitkomt met de hoeveelheid klei die je hebt gesneden. Je mag niet 
meer extra klei erbij pakken. 

• Als jullie klaar zijn, maak je een foto van de massieve vorm en doe je de vorm terug op 
een grote hoop klei. 

• Doe deze klei in een emmer met deksel. Deze klei gebruiken we weer voor de 
volgende oefening. 

• Vraag aan medestudenten of ze jullie tegenpolen uit de vorm kunnen halen. 
 
Controle 
• Is het gelukt om samen een massieve vorm te maken die bestaat uit tegenpolen? 

• Zijn de massieve delen goed verbonden? 
 
Reflectie 
• Wat vind je van het eindresultaat? 

• Wat ging makkelijk? 

• Wat ging moeilijk? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. Voeg foto's van de 
massieve vorm toe. 
 

 
Kinderen tekenen of bouwen graag huizen. Je hebt vast wel eens kinderen een hut zien 
bouwen. Over de hele wereld wordt dit gedaan. Het huis staat vaak symbool voor 
geborgenheid en bescherming. 
 
Voorbereiding 
• Pak een bol klei van de hoop, zo groot als een grapefruit. Pak een plankje om op te 

kleien en een bakje water. 

• Lees in theoriebron 1 de tekst over een holle vorm. 
 
Uitvoering 
• Maak een huisje met verschillende kamers dat bestaat uit holle vormen. 

• De kamers maak je van duimpotjes. Deze duimpotjes verbind je aan elkaar, zodat je 
een huisje krijgt. 

• Zorg ervoor dat je uitkomt met de hoeveelheid klei die je hebt gepakt. Je mag niet 
meer extra klei erbij pakken. 

• Als je klaar bent, maak je een foto van de holle vorm en doe je de klei terug op een 
grote hoop. Doe deze klei in een emmer met deksel. Deze klei gebruiken we weer voor 
de volgende oefening. 

 
Controle 
• Is het gelukt om een huisje te maken dat uit holle vormen bestaat? 

• Zijn de verschillende kamers goed verbonden? 
 
Reflectie 
• Voor welke leeftijd is deze opdracht geschikt en waarom? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. Voeg de foto's van de holle 
vorm toe. 
 

3. Oefening: Holle vorm   
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Vanaf een jaar of 9 willen kinderen en jongeren hun werk er zo realistisch mogelijk laten 
uitzien. Ze willen graag weten hoe dingen in elkaar zitten. Als je kleiopdrachten met 
kinderen doet, moet je er rekening mee houden dat ze vooral geïnteresseerd zijn in echte 
dingen. Zoals schaaltjes, bakjes en potjes. We noemen dit ook wel toegepast werken 
binnen de beeldende vakken. 
 
Voorbereiding 
• Maak een letter van klei. Deze letter is de eerste letter van jouw naam of van iemand 

voor wie je deze graag zou willen maken. De letter bestaat uit verschillende kleine 
kleiplaten die je aan elkaar verbindt. 

• Maak eerst een schets van de letter en beoordeel hoeveel stukken je uit de kleiplaat 
moet snijden. 

• Pak een bol klei van de hoop, zo groot als een tennisbal. 

• Maak hiervan een kleiplaat (zie theoriebron 1). 

• Laat de kleiplaten een tijdje opharden, omdat ze anders erg kwetsbaar zijn. 

• Pak een plankje om op te kleien en een bakje water. Lees in theoriebron 1 de tekst 
over een vorm met platen. 

 
Uitvoering 
• Snijd uit de grote kleiplaat de hoeveelheid kleine platen die je nodig hebt voor de letter. 

• Buig en verbind de platen aan elkaar. 

• Als de letter af is, geef je een textuur (oppervlaktebehandeling) aan de buiten- of 
binnenkant. Dit kun je doen door met een voorwerp (bijvoorbeeld een spijker, steen of 
dopje) in de klei te duwen. 

• Maak een foto van het eindresultaat. Doe de klei terug op de hoop. 
 
Controle 
• Is het gelukt om een letter te maken die bestaat uit verschillende kleiplaten? 

• Zijn de verschillende platen goed verbonden? 

• Heb je een textuur toegevoegd? 
 
Reflectie 
• Wat vind je van het eindresultaat? 

• Wat ging makkelijk? 

• Wat ging moeilijk? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. Voeg foto's van de vorm 
met platen toe. 
 

 
Vorm een tweetal. Bij deze oefening moet je elkaar aanraken. Vertrouwen is daarom erg 
belangrijk. Wees respectvol naar elkaar. Maak een kleiafdruk van elkaars gezicht (masker). 
 
Voorbereiding 
• Pak een bol klei van de hoop, zo groot als een tennisbal. 

• Maak hiervan een kleiplaat (zie theoriebron 1). 

• Laat de kleiplaten een tijdje opharden, omdat ze anders erg kwetsbaar zijn. 

• Je kunt de kleiplaten buigen of recht verbinden. 

• Pak een plankje om op te kleien en een bakje water. Lees in theoriebron 1 de tekst 
over een vorm met platen. 

 

4. Oefening: Vorm met platen  

5. Oefening: Kleiafdruk maken  
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Uitvoering 
• Eén van de twee gaat op tafel liggen. 

• Leg het plaatje klei op het gezicht van de persoon die op tafel ligt. Doe dit heel 
voorzichtig. De kleiplaat is erg kwetsbaar. 

• Druk voorzichtig de plaat op het gezicht aan. Volg het gezicht van boven naar beneden, 
zodat je niets overslaat. 

• Maak een gaatje bij de mond. 

• Het model moet blijven liggen totdat de klei hard genoeg is om van het gezicht te 
trekken. 

• Haal het er heel voorzichtig af. 

• Leg het masker op een prop papier, zodat het snel droogt en niet kan inzakken. 

• Laat een week drogen. Hierna kun je eventueel het masker bakken in de oven. 
 
Controle 
• Is het gelukt om een kleiafdruk te maken van elkaars gezicht? 
 
Reflectie 
• Wat kun je bereiken met een opdracht als deze op een groep? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
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Klei is een materiaal dat je makkelijk en snel kunt vervormen. Vaak werk je met je vingers, 
soms met eenvoudige gereedschappen, zoals een spatel en mirettes. Vaak lijkt alles 
mogelijk met klei. Maar als je klei laat drogen, kan er veel misgaan. Als je gebruikmaakt 
van de juiste techniek, valt het niet uit elkaar en voorkom je teleurstellingen. 

 

Spatel en mirettes. Bron: www.beeldhouwwinkel.nl 

Kleisoorten 
• Chamotte klei: kleine stukjes gedroogde klei. Geeft stevigheid en structuur. 

• Rivierklei: goedkoper en werkt stugger, maar is sterker wanneer je het niet bakt in een 
oven. 

• Alternatieven: zoutdeeg of houdbare klei. 

Gereedschappen 
• Spatels: hiermee kun je klei in een bepaalde vorm duwen, strijken of snijden. 

• Mirettes: een ijzeren 'lus' waarmee je klei kunt wegkrabben en structuren kunt maken. 

• Satéprikkers: om in klei te tekenen of structuren te maken. 

• Kleilatten: zorgen dat je de roller overal op dezelfde manier kunt aandrukken. Je krijgt 
daardoor een plak die overal even dik is. 

• Roller: fles of ronde stok. 

• IJzerdraad: hiermee kun je klei snijden. 

• Onderlegger: een plankje, soms is een doek om de tafel schoon te maken net zo 
handig. 

• Krant: voorkomt dat het werkstuk op de onderlegger blijft 
plakken. 

Vormen opbouwen 
Massieve vormen opbouwen 
Het stukje voor stukje opbouwen van een vorm. Boetseer langzaam. 
In het begin met grote brokken, naarmate je verder bent meestal 
met kleinere brokken. Goed de brokken aan de vorm vastdrukken 
of vaststrijken is belangrijk. Als je het werkstuk wilt bakken, moet je 
in sommige gevallen de vorm uithollen aan de onderkant. Zo kan de 
lucht wegkomen die tijdens het boetseren in de klei is gekomen. 
 
Een holle vorm opbouwen 
Een snelle en eenvoudige manier om een holle vorm te maken is het 
duimpotje. Neem een bolletje klei in de hand. Steek je duim 
voorzichtig diep in de klei, tot 1 centimeter van de bodem. 
Ondersteun met je andere hand het bolletje. Met de duim trekken 
we nu van onderuit de klei opzij en omhoog totdat je een potje 
hebt. 

>Theoriebron 1: Klei
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Een holle vorm opbouwen met rollen 
Maak van een stukje klei een bolletje. Sla het voorzichtig plat. Dit is de bodem van je pot. 
Maak lange slierten (niet te dun) door klei tussen je handen te rollen. Leg die langs de 
bodem van je pot en druk deze zachtjes aan. Smeer met een vingertop de ringen aan en 
houd de binnenkant vast voor tegendruk. 
 
Vormen opbouwen met platen 
Snijd van het kleibrood een kleiplak van ongeveer 1,5 centimeter dikte af. Of rol een 
bolletje klei met een roller plat. Keer de plak een keer om, zodat beide zijden plat zijn. Leg 
de kleiplak tussen twee kleilatten die overal even dik zijn. Rol met een stuk rondhout 
totdat de juiste dikte is bereikt. Snijd met een mes langs de lat. Laat de kleiplaten een tijdje 
opharden, omdat ze anders erg kwetsbaar zijn. Je kunt de kleiplaten buigen of recht 
verbinden. 

Verbindingen 
Zorg op de plaats van verbinding voor extra klei. Je kunt het breder maken, het teveel aan 
klei smeer je aan het werkstuk. 
Slib: klei en water die een tijdje zijn ingetrokken totdat een kleipap ontstaat. Met een 
spatel of kwast kun je een sliblaag aanbrengen op de plek waar platen verbonden moeten 
worden. Druk de plaat stevig in de sliblaag. 
Kleiworm: een dun rolletje klei. In de hoeken kan een goed uitgestreken kleiworm voor 
extra stevigheid van de verbinding zorgen. 

Opbergen van werkstukken 
Werkstukken krijg je vaak niet in een paar uur af. Je moet deze soms een week of langer 
laten staan. Dan loop je echter de kans dat ze te vroeg drogen. Je kunt werkstukken 
bewaren in stevige plastic zakken. Als je werkstuk erg droog is, kun je er een beetje water 
over sproeien. Sluit de zak goed af. 

Werkstukken drogen 
Kleiwerkstukken moeten drogen voordat ze gebakken kunnen worden. Dikke 
werkstukken ongeveer een week. In dikke werkstukken zit veel water. 

Bakken 
Na het drogen wordt het werkstuk gebakken in een kleioven. Door de hoge temperatuur 
(1.000 graden Celsius) wordt de klei versteend. 

Tips: 
Zet werkstukken 
weg op een 
vlakke 
ondergrond die 
ook goed vocht 
opzuigt. 
Werkstukken met 
dunne of 
uitstekende delen 
lopen altijd 
gevaar om te 
breken. Houd 
hiermee rekening. 
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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 
 

 



 

 
Beeldende vorming 3D 38 

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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>Beoordeling
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Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 

 
 
 
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 
3D-materialen en -technieken beheerst: 
– klei 
– hout 
– gips/papier-maché/papydur 
– techniek 
– textiel. 

• De student kan een handpop maken die 
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 
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