
 

cursus: 

Doelgroepen SMD



 
>  Over deze cursus 3 
>  Doelgroepen in beeld 6 
>  Kwetsbaarheid 11 
>  Omgaan met geweld 16 
>  De SMD’er en zijn doelgroep 20 
>  Theoriebron 1: Doelgroepen in beeld 25 
>  Theoriebron 2: Kwetsbaarheid 32 
>  Theoriebron 3: Omgaan met geweld 35 
>  Theoriebron 4: De SMD’er en zijn doelgroep 38 
>  Reflectie 41 
>  Beoordeling 43 
 

> Inhoud 

Colofon 
Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel 
 Postbus 1056 
 7940 KB Meppel 
 Tel.: 0522-235235 
 Fax: 0522-235222 
 E-mail: info@edu-actief.nl 
 Internet: www.edu-actief.nl  

Auteurs Annyttsje Pruim en ROC Mondriaan 
Titel Doelgroepen SMD 
Vormgeving Binnenwerk: DBD design/Ruurd de Boer, omslag: Tekst in Beeld/Hubi de Gast 

ISBN 978 90 3721 206 8 
Copyright © 2013 Uitgeverij Edu’Actief b.v. 

Eerste druk/eerste oplage 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke 
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen 
zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 
 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit 
van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht 
te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de 
zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. 



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 3 

In deze cursus maak je kennis met doelgroepen van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener, leer je over kwetsbaarheid en de impact van geweld. In deze cursus bereid 
je je voor op wat er later in de opleiding aan de orde komt over je beroepshouding, je vak 
en je cliënt. 
 

Beoordeling 
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je achter in dit boek 
vinden. Belangrijke punten bij de beoordeling zijn: 
• actieve deelname aan de lessen 
• nette uitwerking van de opdrachten 
• afgeronde processtappen voor het maken van de beroepsproducten 
• het scrapbook geeft je visie op je doelgroepen en je beroep weer 
• het essay laat zien voor welke doelgroep je voorkeur hebt en waarom 

Je toekomstige collega: 

   
     
 
 
 

> Over deze cursus

Doelstellingen
• Je kunt diverse doelgroepen benoemen. 
• Je kunt het begrip kwetsbaarheid verklaren. 
• Je kunt organisaties die hulp en diensten aanbieden benoemen. 
• Je kunt de impact van geweld uitleggen. 
• Je kunt de soorten dienstverlening van de SMD’er benoemen. 
• Je kunt de behoefte van een groep cliënten in kaart brengen. 
• Je kunt gegevens analyseren en je kunt relaties leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken en effecten.
• Je kunt belangstelling en betrokkenheid tonen bij de problemen en vragen van de cliënt.  
• Je kunt wensen en behoefte van de cliënt bekijken in relatie tot de mogelijkheden. 
• Je kunt zorgen voor een volledig en nauwkeurig plan en dossier. 
• Je kunt met verschillende gegevensbestanden werken. 

Naam: Osooyos Blad 

Werkzaam bij: Slachtofferhulp Nederland 

Medewerkers: Al mijn collega’s zijn net als ik vrijwilliger 
Werkzaam als: Vrijwillige hulpverlener 

Soort 
werkzaamheden: 

Een luisterend oor en adviezen aan slachtoffers 

Over de 
werkomgeving: 

We werken vaak in intervisiegroepen, dat is wel nodig want we horen veel akelige 
dingen in de gesprekken met slachtoffers 

Wat is er leuk aan je 
werk: 

Zoveel verschillende mensen tegenkomen, en dan de opluchting zien als mensen 
eindelijk gaan praten over wat hen is overkomen. 

Grootste blunder: Toen een bankdirecteur vertelde dat hij slachtoffer was van huiselijk geweld dacht ik 
eerst dat dat niet waar kon zijn, zo’n machtige man, en dan slachtoffer? Gelukkig 
heb ik hem niets laten merken van mijn twijfels. 

Waar werk je aan: Ik wil steeds beter worden in de juridische hulp aan slachtoffers. Dat vind ik het 
moeilijkst, de wet- en regelgeving goed bijhouden. 



 

 
4 

 
 
 
  
 
 

Bero
 

Dit bero

Maak ee
ziet.  
 
Process
• Maa
• Bepa
• Lees
• Bepa
• Maa

med
• Vul d

doce
• Herh
• Besp

stukj
 
Eisen a
• Geb
• Je sc

bijvo
voor
doel

• Alles
en je
plaa

Doelgroepen 

epsprod

oepsproduct in

en persoonlijk

stappen 
ak de opdrach
aal wat je in je
s het werkmod
aal hoe je kun
ak de eerste p
destudent. Leg
de pagina/pag
ent kunt besp
haal dit na elk
preek met je d
jes tekst na ie

an het scrap
ruik de inform

crapbook best
oorbeeld een p
r dit vak te kie
groep.  
s mag, als het
e beroep. Geb
tjes. 

SMD 

duct 1: sc

nleveren voor

k scrapbook w

ten uit de cur
e scrapbook w
del Scrapbook
nt verbeelden 
agina of enke

g uit wat je he
gina’s aan me
reken. 

k hoofdstuk ui
docent wat je 
edere pagina. 

pbook 
matie uit de th
taat uit minim
pagina over jo
ezen, over gew

t een weergav
bruik foto’s, a

crapbook

:   

waarin je weer

rsus. 
wilt laten zien
king. 
wat je leerde 

ele pagina’s. B
ebt gedaan en
et een stukje t

it de cursus. 
hebt verbeeld
Wat heb je g

heoriebronnen
maal vijf pagina
ouw taken als
weld, over kw

ve is van wat j
fbeeldingen u

k 

rgeeft hoe jij j

. 

en kies je ma
Bespreek jouw
n wat het voo
ekst dat je bij

d in je scrapbo
eleerd over je

n en wat je ga
a’s van A4-for
s beroepskrach

wetsbaarheid, o

ij hebt geleerd
uit tijdschriften

e doelgroep a

aterialen. 
w pagina’s met

r je betekent.
het inleveren

ook aan de ha
e beroep, en je

aandeweg de 
rmaat. Denk a
ht, over je mo
over een bepa

d over jezelf, 
n, doodles, ste

als SMD’er 

t een 

n met je 

and van de 
e doelgroepen

cursus leert.  
aan 
otieven om 
aalde 

de doelgroep
empels of 

n

 

Werkmodel
Cursusplann
op  
www.factor

Werkmodel:
Scrapbookin
op  
www.factor

: 
ning 

r-e.nl 

: 
ng 

-e.nl 

 



 

 
 

 
 
  

Bero
 

Dit bero

Schrijf e
geeft, w
Is schrijv
welke d
 
Process
• Maa
• Hier 

jouw
• Kies 
• Begi

Geb
• In je

– M
– W
– W
– W
– W

• Geb
werk

 
Eisen a
• Maa

de h
• In je

waa
• Verm

waa
• Geb

Taal 

• Neem
• Note
• Nieu

woo
• Na a

epsprod

oepsproduct in

een essay over
waarbij je theo
ven niet echt j

doelgroep jou 

stappen 
ak eerst opdra

maak je kenn
w toekomstig 

een doelgroe
n meteen doo
ruik hiervoor 
 essay of spre

Met welke do
Waarom? 
Wat voor kenm
Wat voor soor
Welke theorie
ruik de lijstjes
kmodel indele

an het essay
ak een essay v
hand van een f
 essay, of je s
rom. 

mijd daarbij cl
rom je dit vak
ruik theorie u

m deze cursus
eer deze woor
uwe onbekend
ordenlijst. 
afloop van de 

duct 2: es

nleveren voor

r jouw doelgro
orie over het o
jouw ding? Zo
het meest aa

acht 28, 29 en
nis met hele v
beroep dus zi

ep die je aansp
or alles wat je
bijvoorbeeld e

eekbeurt geef 
elgroep wil je

merken heeft 
rt dienstverlen
 uit de cursus

s (categorieën
en & plan mak

y 
van maximaal 
filmpje van m
preekbeurt, v

ichés als ‘men
k en deze doe
it de theorieb

Taal 

s door en ond
rden in de wo
de woorden d

cursus neem 

ssay ove

:   

oep. Een essa
onderwerp ge
oek dan een f
nspreekt.  

n 30.  
erschillende c
ijn! 
preekt. 
e wilt laten zeg
een mindmap
je antwoord o
 gaan werken

deze doelgro
ning spreekt je
 gaat daarove
, kwetsbaarhe
ken om je keu

500 woorden
maximaal 20 m

ertel je met w

nsen willen he
lgroep kiest.

bronnen om je

derstreep de w
oordenlijst en 
die je tegenko

je dit overzich

r jouw d

y is een betoo
bruikt om je m

filmpje dat pre

cliënten en hu

ggen of schrijv
p. 
op de volgend

n?  

oep? 
e het meest aa
er? 
eid, hulpbronn
uzes te maken

n of een spree
minuten. 
welke doelgroe

elpen’ en wee

e keuze te ver

Taal

woorden die je
zet de beteke
mt tijdens de 

ht op in je taa

doelgroe

og waarin jij je
mening ‘te be
ecies laat zien 

n vragen. Zo d

ven op een rij

de vragen:  

an?  

nen, diensten 
n. 

kbeurt voor d

ep je wilt gaan

s zo precies m

klaren. 

l

e niet kent. 
enis erbij. 
cursus, voeg 

lportfolio.  

© Uitgeverij 

ep 

e mening 
ewijzen’. 

waarom 

divers kan 

jtje te zetten. 

SMD’er) uit 

de groep aan 

n werken en 

mogelijk over 

Taal

je toe aan de 

Edu’Actief b.v.

Werkmode
Cursusplan
op  
www.facto

l

Werkmode
Woordenli
www.facto

. 5 

el: 
nning 

or-e.nl 

el: 
ijst op 
or-e.nl 

 

 



 

 
6 

In je toek
De doelg
niet. 
 

 

 
• Lees i
• Wat is

antwo
 

Goed

 ________

Vleesv

 ________

Reclam

 ________

Maalt

 ________

Hulp b

 ________

Weerb

 ________

Cursu

 ________

Voorl

 ________

Advie

 ________

Inform

 ________

> D

Doel
• Je ku
• Je ku
• Je ku
• Je ku

Opdr

Doelgroepen 

komstige baan
roep bestaat 

n theoriebron
s de doelgroe
oorden geven

e tijden Slech

_____________________

vervangende 

_____________________

mefolder van 

_____________________

tijden aan huis

_____________________

bij invullen be

_____________________

baarheidstrain

_____________________

us budgetterin

_____________________

ichting over b

_____________________

s over aanvra

_____________________

matie over aan

_____________________

Doelg

lstellinge
unt passende 
unt verscheide
unt enkele soo
unt enkele org

racht 1: S

SMD 

n als sociaal w
niet, want elk

n 1 de tekst on
ep bij de volge
. Probeer de d

te tijden 

_____________________

burgers 

_____________________

een tuincentr

_____________________

s 

_____________________

elastingformul

_____________________

ning 

_____________________

ng  

_____________________

babyverzorging

_____________________

ag scootmobi

_____________________

nvraag huursu

_____________________

groe

en
dienstverlenin

ene doelgroep
orten doelgro
ganisaties en w

Stel de d

werker zul je he
k mens is ande

nder het kopje
ende producte
doelgroep zo 

_____________________

_____________________

rum 

_____________________

_____________________

lieren 

_____________________

_____________________

_____________________

g  

_____________________

iel 

_____________________

ubsidie 

_____________________

epen 

ng zoeken bij 
pen opsomme

oepen ondersc
wetten die be

doelgroe

et woord doe
ers, en het en

e Doelgroep.
en en diensten
precies moge

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

in b

de doelgroep
en en rubricer
cheiden. 
etrekking heb

ep vast 

elgroep vast no
e probleem is

n? Je mag me
elijk te benoem

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

beeld

p. 
ren. 

ben op je doe

og vaak horen
 het andere 

erdere 
men. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

d

elgroep benoe

n. 

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

emen. 

Theorieb
Doelgroe
beeld  

ron 1: 
epen in 

 



 

 
• Lees i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Geef 

– W
– W

wi

1. 

Ho

On

2. 

Ho

On

3. 

Ho

On

 
Verslaving
Een versla
gebieden
compute
 
Een snelle
hebt is ee
• Doe d

online
• Schrijf

 ________

 ________

 ________

Let op: V
hulp te zo

Opdr

Opdr

n de theorieb

samen antwo
Welke drie groe
Wat lijkt je het 

illen onderste

Naam:  ________

oofdprobleem

ndersteuning:

Naam:  ________

oofdprobleem

ndersteuning:

Naam:  ________

oofdprobleem

ndersteuning:

gen zijn een v
aving is een g

n optreden. De
rverslaving.  

e manier om j
en zelftestje.  
daarom een te
ezelftesten. Ki
f daarna op: w

_____________________

_____________________

_____________________

Vulde je de tes
oeken? Neem

racht 2: G

racht 3: V

ron de tekst o

oord op de vol
epen worden 
moeilijkst voo
unen?  

_____________________

m:  ________________

  __________________

_____________________

m:  ________________

  __________________

_____________________

m:  ________________

  __________________

veelvoorkome
ewoonte die j
enk aan alcoh

jezelf of iema

est op internet
ies een van de
waarom is dez

_____________________

_____________________

_____________________

t serieus in en
m dit advies da

Geen thu

Verslavin

onder het kop

lgende vragen
er genoemd i

or elk van deze

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

nd probleem 
je niet meer in

hol, drugs, sek

nd van je doe

t. Ga naar ww
e zes opties en
ze test wel of 

_____________________

_____________________

_____________________

n scoorde je h
n aan! 

uis  

ngen  

pje Geen Thuis

n.  
n de theorieb
e drie doelgro

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

bij jouw doelg
n de hand heb

ks- of eetversla

elgroep te late

ww.solutions-c
n doe de test.
niet nuttig vo

_____________________

_____________________

_____________________

oog op de tes

s. 

bron? Noteer d
oepen en waa

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

groepen.  
bt. Verslaving
aving, game-

en inzien of je 

center.nl, ga n
  

olgens jou? 

_____________________

_____________________

_____________________

st, en krijg je h

© Uitgeverij 

deze. 
r zou jij bij 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 kan op allerle
of 

een verslavin

naar de 

_____________________

_____________________

_____________________

het advies om

Edu’Actief b.v.

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

ei 

g 

____  

____  

____  

m 

Theorieb
Doelgroe
beeld 

. 7 

ron 1: 
epen in 

 

 



 

 
8 

 

 
• Lees i
• Zoek 

beper
• Zoek 

Gebru
theor

• Vul da

Doelg

Naam

Doel v

Doelg

Naam

Doel v

Doelg

Naam

Doel v

 
Je kunt e
geregeld 
als SMD´e
onderwe
• Surf n

huurb

Mag e

Mag e

Mag e

Gelde

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdr

Opdr

Doelgroepen 

n de theorieb
informatie op
rking en mens
informatie ov
uik hiervoor d
iebron. 
aarna 3 keer d

groep:  __________

m van de wet: 

van de wet:  __

groep:  __________

m van de wet: 

van de wet:  __

groep:  __________

m van de wet: 

van de wet:  __

en woning ko
door middel v

er terecht. Bea
rp. 

naar rijksoverh
bescherming. 

een verhuurde

een verhuurde

een verhuurde

en de regels vo

racht 4: S

racht 5 H

SMD 

ron de tekst o
p over de drie 
sen zonder we
er een wet die
e informatie o

de antwoorde

_____________________

 ___________________

_____________________

_____________________

 ___________________

_____________________

_____________________

 ___________________

_____________________

open of huren
van huurbesc
antwoord een

heid.nl, ga via 
Zoek de antw

er de huur mo

er de huur ee

er zonder ove

oor huurbesch

Sociale z

Huurders

onder het kop
doelgroepen,
erk. 
e van toepass
over de wette

en in: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

n. Hoe huurde
herming. Huu

n aantal van d

onderwerpen
woorden en no

ondeling opze

n maand van 

erleg de huur v

herming ook v

zekerheid

s  

pje Sociale zek
 te weten min

sing is per doe
n die van toep

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

er en verhuurd
urders kunnen
e veelvoorkom

n naar huurwo
oteer deze. 

eggen?  ________

tevoren opze

verhogen?  ___

voor woonbot

d  

kerheid. 
nima, mensen

elgroep op rijk
passing zijn u

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

der met elkaar
n met hun vrag
mende vragen

oning en dan 

_____________________

ggen?  _________

_____________________

ten?  ____________

n met een 

ksoverheid.nl. 
it de 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

r omgaan is 
gen ook bij jo
n over dit 

naar 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

____  

ou 

____  

____  

____  

____  

Theorieb
Doelgroe
beeld 

ron 1: 
epen in 

 

 



 

 
• Lees i

• Kruis 
www
O  Sla
O  Sla
O  Sla
O  Sla

 

 
• Lees i
 
Kinderen
door ond
• Surf n

doel v
 

– Ge
Go

– Zo
de
Ja/

Motiv

 ________

 ________

• Tot slo
eens?

 
• Surf n

rechte
– Ge

Go
– Zo

de
Ja/

Motiv

 ________

 ________

Opdr

Opdr

n de theorieb

het juiste antw
.slachtofferhu

achtofferhulp 
achtofferhulp 
achtofferhulp 
achtofferhulp 

n de theorieb

, jongeren en 
derstaande op
naar www.you
voor ouderen,

eef individuee
oed/redelijk/sl
ou je deze film
eze mensen b
/nee 

veer je keuze: 

_____________________

_____________________

ot: Vergelijk e
? 

naar www.you
e pad tussen d
eef individuee
oed/redelijk/sl
ou je deze film
eze mensen b
/nee 

veer je keuze: 

_____________________

_____________________

racht 6: G

racht 7: L

ron de tekst o

woord aan. Zo
ulp.nl. 
biedt hulp aa
biedt hulp aa
biedt hulp aa
biedt hulp aa

ron de tekst o

ouderen zijn 
dracht. 
utube.nl. Zoek
, is er voor he

el aan hoe goe
echt 

mpjes kunnen 
ij jouw doelgr

 ___________________

_____________________

_____________________

en bespreek jo

utube.nl Zoek 
de varkens’ en
el aan hoe goe
echt 

mpjes kunnen 
ij jouw doelgr

 ___________________

_____________________

_____________________

Geweld e

Levenslo

onder het kop

 
 

 

 

oek naar het j

n daders en s
n slachtoffers
n daders en o
n daders, slac

onder het kop

door hun leef

k naar het film
n’ en bekijk h

ed het filmpje

gebruiken om
roep horen? 

_____________________

_____________________

_____________________

ouw antwoord

naar het film
n bekijk het fi
ed het filmpje

gebruiken om
roep horen? 

_____________________

_____________________

_____________________

en ander

oop  

pje Geweld en

 

juiste antwoo

slachtoffers 
s, getuigen en
omstanders 
chtoffers, en n

pje Levensloop

ftijd extra kwe

mpje ‘Nationaa
et filmpje dat

e een beeld ge

m aan anderen

_____________________

_____________________

_____________________

den met een m

pje op omroe
lmpje dat 2,0

e een beeld ge

m aan anderen

_____________________

_____________________

_____________________

re delict

n andere delict

ord op 

n nabestaande

nabestaanden

p. 

etsbaar. Leer 

al Ouderenfon
t 1,36 minuut 

eeft van jouw 

n duidelijk te m

_____________________

_____________________

_____________________

medestudent.

ep Brabant ‘jo
0 minuten du

eeft van jouw 

n duidelijk te m

_____________________

_____________________

_____________________

ten  

© Uitgeverij 

ten. 

en 

 

hier meer ove

nds, hèt goed
duurt. 

doelgroep. 

maken waaro

_____________________

_____________________

_____________________

 Zijn jullie het

ngeren op he
urt. 
doelgroep. 

maken waaro

_____________________

_____________________

_____________________

Edu’Actief b.v.

er 

e 

m 

____  

____  

____  

 

t 

m 

____  

____  

____  

Theorieb
Doelgroe
beeld 

Theorieb
Doelgroe
beeld 

Kijk op 
www.fac
voor mee
informat

. 9 

ron 1: 
epen in 

ron 1: 
epen in 

ctor-e.nl 
er 
ie 

 

 



 

 
10 

 

• Tot slo
eens?

 
• Surf n

was p
– Ge

Go
– Zo

de
Ja/

Motiv

 ________

 ________

• Tot slo
eens?

 

 
Het socia
Welke do
 
• Vorm 

Groep
(bijvoo
letter 
totdat
doelg

 
• Bekijk

gevon
beeld

  
  
 

 
Deze lijst 
 

Opdr

Geen th

Doelgroepen 

ot: Vergelijk e
? 

naar www.you
papa’ 
eef individuee
oed/redelijk/sl
ou je deze film
eze mensen b
/nee 

veer je keuze: 

_____________________

_____________________

ot: Vergelijk e
? 

al werk kent 
oelgroepen in 

twee groepe
p 1 begint me
orbeeld alzhe
van deze doe
t geen van be
roepen maak

k de lijst die zo
nden doelgroe
. 

 

gebruik je bij

racht 8: D

huis 

SMD 

en bespreek jo

utube.nl. Zoek

el aan hoe goe
echt 

mpjes kunnen 
ij jouw doelgr

 ___________________

_____________________

_____________________

en bespreek jo

haar eigen do
het sociaal w

n. Iedere groe
et de letter A e
imerpatiënt). 

elgroep (de T v
eide groepen n
t een van de s

o is ontstaan. 
epen nu volge

  

 opdracht 9. 

Doelgroe

Sociale

ouw antwoord

k naar het film

ed het filmpje

gebruiken om
roep horen? 

_____________________

_____________________

_____________________

ouw antwoord

oelgroepen. 
werk kun je op

ep gaat aan ee
en noemt een
De tweede gr
van tieners). H
nog iets kan b
studenten aan

Is de lijst com
ens de indeling

epenlijst

e zekerheid 

den met een m

mpje ‘Kinderen

e een beeld ge

m aan anderen

_____________________

_____________________

_____________________

den met een m

noemen? 

en andere kan
n doelgroep di
roep noemt ee
Het opnoemen
bedenken. Tijd
ntekeningen.

mpleet? Vul me
g van de theo

t  

Gew
delict

medestudent.

n voor Kindere

eeft van jouw 

n duidelijk te m

_____________________

_____________________

_____________________

medestudent.

nt van de ruim
ie begint met 
en doelgroep 
n van doelgro
dens het opno

et elkaar aan.
oriebron Doelg

eld en andere
ten 

 Zijn jullie het

en 32 – Dat 

doelgroep. 

maken waaro

_____________________

_____________________

_____________________

 Zijn jullie het

mte staan. 
een A 
met de laatst

oepen gaat do
oemen van de

 Rubriceer de 
groepen in 

e Lev

 

m 

____  

____  

____  

 

te 
oor 
e 

Theorieb
Doelgroe
Beeld 

Tip: 
wel van t
bedenken
doelgroe
noteert, a
kun je op
beginnen

ensloop 

ron: 
epen in 

tevoren 
n wie de 

epen 
anders 

pnieuw 
n. 

 



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 25 

Asielzoekers, huurders, mensen met een justitiële maatregel, uitkeringsgerechtigden, 
gehandicapten en ouderen, slachtoffers van geweld, verslaafden, werkzoekenden, 
zwerfjongeren en ook: tienermoeders, vroegtijdige schoolverlaters, slachtoffers van 
loverboys.  
Het rijtje hierboven bestaat uit allerlei doelgroepen van de sociaal-maatschappelijk 
dienstverlener (SMD’er). Het gaat om mensen die om de een of andere reden kwetsbaar 
zijn en hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. De lijst is al 
lang, maar jij kunt hem nog veel langer maken. 

Doelgroep 
Doelgroep wil letterlijk zeggen: de groep waarop je aandacht zich richt. Zo heeft een 
reclamebureau voor iedere reclame een doelgroep en richt een bedrijf dat parfum 
verkoopt zich per nieuw ontwikkeld product op een andere doelgroep.  
 
Jouw doelgroep is iedereen die onvoldoende zelf uit de voeten kan met allerhande wet- 
en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid. Je focus ligt op die mensen die 
problemen ondervinden op materieel gebied enerzijds en problemen hebben met 
zelfredzaamheid anderzijds. Bij de ene doelgroep geef je bijvoorbeeld informatie en advies 
op je kantoor en bij de ander begeleiding in de thuissituatie.  
Met jouw beroep kun je mensen uit allerlei doelgroepen toerusten door te begeleiden, 
informatie en advies te geven en kennis en vaardigheden te vergroten. 
Hieronder vind je in vier categorieën meer informatie over een deel van je toekomstige 
doelgroepen. 

1. Geen thuis  
Deze doelgroep kenmerkt zich door het ontbreken van een eigen dak boven het hoofd. 
De kwetsbaarheid die hierdoor ontstaat kan veroorzaken dat de problemen groter en 
groter worden. Immers, als je geen adres hebt krijg je geen uitkering en een uitkering krijg 
je pas als je een ID-kaart kunt laten zien en een ID-kaart krijg je pas als je een adres hebt. 

 
 

> Theoriebron 1: Doelgroepen in 
beeld 
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Zwerfjongeren 
Zwerfjongeren zijn om diverse redenen op straat terechtgekomen. De hoofdreden is 
problemen thuis. Soms ontvluchten jongeren hun huis, school en baan omdat ze het door 
psychische problemen allemaal niet meer aan kunnen. Soms worden jongeren het huis 
uitgezet door hun ouders omdat ze thuis niet meer te handhaven zijn. Ook verslaafde 
jongeren belanden soms op straat omdat hun ouders er niet meer tegen kunnen. 
Regelmatig is een zwerfjongere licht verstandelijk beperkt. 
Jongeren die in een maatschappelijke opvang wonen, vallen ook onder deze doelgroep. Er 
is bijna altijd sprake van meerdere problematieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
combinatie van autisme  
en schulden, of verslaving en een verstandelijke beperking. 
 
Kengetallen 
Het gaat jaarlijks om ongeveer 5000 jongeren, 60% is man. Gemiddeld zijn de jongeren 
tussen de 16 en 21 jaar. De doelgroep is van 12 tot 25 jaar.  
 
Veelvoorkomende problemen 
Zwerfjongeren lopen een hoog risico op het meemaken van geweld en het ontwikkelen 
van verslavingen. Er is vaak sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door alle 
problemen die zwerfjongeren het hoofd moeten bieden, zijn ze vaak alleen nog maar aan 
het overleven. Op straat leven betekent een verhoogd risico om in de criminaliteit te 
belanden. Op deze leeftijd ligt de kans op criminele activiteiten zoals zakkenrollen, 
berovingen of woninginbraak op de loer. Op straat leven betekent: 
• geen normaal sociaal leven hebben, je kunt je vrienden niet thuis uitnodigen en er is 

meestal geen contact met ouders 
• geen uitkering kunnen aanvragen (want je hebt geen adres) 
• geen geld hebben en dus alleen met behulp van instanties legaal aan eten, drinken en 

spullen kunnen komen 
• geen opleiding kunnen volgen, weinig kans op een baan. 
 
Dienstverlening 
Zwerfjongeren worden opgezocht door straathoekwerkers en jongerenwerkers en komen, 
met de nodige moeite, dan bij allerlei vormen van hulpverlening terecht. Afhankelijk van 
wat er met de jongere aan de hand is, kan dit hulp zijn bij het herstellen van het contact 
met ouders, psychiatrische hulp, hulp bij het zoeken van zelfstandige woonruimte, 
begeleid wonen, hulp bij het leren omgaan met geld, terug naar school of hulp bij het 
zoeken van werk. 
Stichting Zwerfjongeren Nederland werkt met en voor deze doelgroep. Tot hun 18de 
krijgen zwerfjongeren vooral te maken met jeugdzorg. Andere betrokken organisaties zijn 
organisaties die diagnoses kunnen stellen, maatschappelijke en crisisopvang, 
verslavingszorg en de GGZ. 
Zwerfjongeren hebben bijna altijd hulp nodig bij het verkrijgen van een inkomen, een 
zorgverzekering, een identiteitsbewijs en schuldhulpverlening. 
 
Dak- en thuislozen 
Dak- en thuislozen vormen een groep mensen van allerlei pluimage. Vaak is er letterlijk 
geen huis meer. Door schulden of overlast te veroorzaken is er een uithuiszetting geweest. 
Maar soms kan iemand het door psychische problemen thuis niet meer vinden en vlucht 
daarom de straat op.  
Dakloos wil zeggen dat mensen letterlijk geen dak boven hun hoofd hebben en op straat 
zwerven. Thuisloos wil zeggen dat er wel opvang is, bijvoorbeeld bij familie of een 
instantie, maar geen eigen thuis.  
Ook mensen die illegaal in Nederland verblijven vallen onder deze doelgroep. 
Dak- en thuislozen hebben vaak meerdere problemen. Nare ervaringen in het leven, 
moeite met sociale betrekkingen en gebrek aan vertrouwen in mensen hebben soms 
gezorgd voor deze problemen. Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor. 
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Kengetallen 
15% is vrouw, het gaat om 35.000 mensen. Alle leeftijden komen voor, maar globaal 
vooral tussen de 20 en 80 jaar. 
 
Veelvoorkomende problemen 
• geen baan 
• geen/weinig sociale vaardigheden 
• prostitutie 
• verslavingen 
• illegaliteit 
• problemen die ontstaan door gebrekkige lichamelijke verzorging. 
 
Dienstverlening 
Het Leger des Heils en gemeentelijke organisaties voor nachtopvang ontfermen zich over 
deze groep. 
Verder zijn erbij betrokken: GGZ, de gemeentes bij het verstrekken van een uitkering, 
maatschappelijke opvang, maatschappelijk werk. 
Dak- en thuislozen hebben hulp nodig bij het verkrijgen van een bijstandsuitkering, een 
briefadres, een ID-kaart of toegang tot hulpverlening. 
 
Vluchtelingen en asielzoekers 
Vluchtelingen zijn hun eigen thuis ontvlucht. Door oorlog of geweld gedreven, of 
vanwege geldgebrek, zoekt de doelgroep een nieuw thuis in Nederland. Degene die asiel 
aanvraagt in Nederland heet asielzoeker. Asielzoekers moeten proberen een nieuw 
bestaan op te bouwen en steeds is er, totdat de asielzoekersstatus is bereikt, de dreiging 
van verplichte terugkeer naar het vaderland. De wetgeving in Nederland is streng. Als 
iemand terug zou moeten naar het land van herkomst en dit niet wil of durft, rest er 
slechts de illegaliteit. Een deel van de dak- en thuislozen bestaat uit deze zogeheten 
illegalen. Een asielzoeker heet, als zijn asielaanvraag is goedgekeurd vluchteling. In formele, 
ambtelijke taal heet dit ‘verblijfsgerechtigde ‘.  
AMA’s zijn alleenstaande minderjarige asielzoekers. Zij behoren ook tot de doelgroep 
vluchtelingen. 
 
Kengetallen 
In 2012 vroegen 9800 mensen asiel aan in Nederland. Merendeels Afghanen, Irakezen en 
Somaliërs. Een derde van de vluchtelingen in Nederland leeft onder het sociaal minimum. 
Slechts een op de drie vluchtelingen heeft een baan.  
 
Veelvoorkomende problemen 
• de Nederlandse taal 
• ingeburgerd raken 
• bestaan op of onder het sociale minimum 
• thuis raken in alle formulieren en stichtingen 
• een huis en een baan vinden. 
 
Dienstverlening 
Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de huisvesting van 
vluchtelingen, asielzoekers en verblijfsgerechtigden. 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert de wetten en regels rond asiel uit en gaat 
dus over de asielvergunning en regelt zo mogelijk de terugkeer naar het herkomstland. 
Vluchtelingenwerk Nederland biedt hulp bij de problemen die vluchtelingen kunnen 
hebben. Vluchtelingenwerk Nederland heeft 12 regionale stichtingen. 
Voor de AMA’s, die recht hebben op onderwijs en een vervangend thuis is er de 
voogdijorganisatie NIDOS. 
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Lokaal helpen kerken en welzijnsorganisaties door middel van bijvoorbeeld 
maatjesprojecten vluchtelingen op weg in de samenleving. 

2. Sociale zekerheid 
In Nederland is er een vangnet voor iedereen die op een sociaal minimum moet leven. 
Maar het aanvragen en behouden van een uitkering is best ingewikkeld. Zonder hulp 
lopen mensen voorzieningen mis, komen ze aan de verkeerde kant van de armoedegrens 
of raken ze steeds verder van de samenleving vervreemd. 
 
Minima  
Minima is een woord dat wordt gebruikt voor de doelgroep die op een sociaal minimum 
moet leven. Het gaat om mensen die een sociale uitkering nodig hebben om te kunnen 
bestaan. Ziekte, een handicap, werkloosheid of sociale problemen kunnen ervoor zorgen 
dat mensen niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en moeten leven van de 
bijstand. Ook vluchtelingen behoren regelmatig tot deze zogeheten minima.  

 
 
Kengetallen 
De armoedegrens is vastgesteld op 60% van het middeninkomen over alle volwassenen in 
Nederland. Nederland heeft het laagste percentage mensen onder de armoedegrens van 
Europa. 
 
Veelvoorkomende problemen 
• armoede (weinig geld voor eten en drinken, onderdak en sociaal verkeer) 
• sociaal isolement 
• de weg vinden in alle voorzieningen en regels. 
 
Dienstverlening 
Het UWV WERKbedrijf, de gemeentes en zorgverzekeringen voeren de regelingen uit 
waardoor minima op een sociaal aanvaardbaar minimum inkomen kunnen bestaan. 
Voorbeelden van deze regelingen zijn: Wajong, WIA en Wwb.  
Woningcorporaties bieden sociale huurwoningen. 
Lokaal helpen vrijwilligersorganisaties bij het beantwoorden van vragen van 
uitkeringsgerechtigden op het gebied van regels en voorzieningen. 
Minima kunnen hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een uitkering en aanvullende 
voorzieningen, sociale contacten, begeleiding naar dagbesteding of werk of problemen 
die te maken hebben met huren van een woning en woningrecht  
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Mensen met een beperking 
Deze doelgroep kenmerkt zich door het hebben van een fysieke, psychische of sociale 
beperking. 
Ergens in het leven van deze doelgroep duikt er een ziekte of een handicap op. Er volgt 
een diagnose en behandeling. Soms blijven beperkingen een leven lang.  
Mensen met een beperking zijn kwetsbaar omdat een beperking allerlei problemen met 
zich meebrengt. Op welk levensterrein dat is, is volledig afhankelijk van het soort 
beperking. Denk hierbij aan de grote hoeveelheid verschillende diagnoses die er mogelijk 
zijn, zoals autisme, sociale fobie, spina bifida (open rug), schizofrenie of dementie.  
 
Kengetallen  
In 2009 maakten 246.000 mensen gebruik van de AWBZ- voorziening zorg met verblijf. 
60.000 mensen verbleven in een instelling voor gehandicaptenzorg, 21.000 in een 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg en 165.000 in een zogeheten verpleeghuis. 
In 2007 gaven anderhalf miljoen mensen aan een beperking te hebben op het gebied van 
zien, mobiliteit of bij activiteiten van het dagelijks leven. Van de 80+’ers gaf de helft aan 
drie beperkingen of meer te hebben. Bij de jongeren gaf 5% aan één beperking te hebben. 
 
Veelvoorkomende problemen 
• activiteiten van het dagelijks leven zoals wassen en aankleden en eten 
• het vinden van een geschikte woon- en leefsituatie 
• het verkrijgen van een uitkering en voorzieningen 
• sociale contacten 
• omgaan met geld 
• zelfstandig wonen 
• vinden van een geschikte opleiding en baan 
• re-integratie. 
 
Dienstverlening 
Allerlei wetten regelen het recht op bestaan en het mogelijk maken van participatie aan de 
samenleving. Zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten en de Participatiewet, een nieuwe wet die bedoeld is om mensen met een 
beperking aan een baan te helpen 
Allerlei organisaties op het gebied van gezondheidszorg en hulpverlening bieden hulp. Het 
terrein van zorg en hulpverleningsinstanties is sterk versnipperd in Nederland. Er zijn 
organisaties die zich gespecialiseerd hebben in thuishulp, woonbegeleiding, wonen in een 
instelling. Daarnaast zijn er organisaties die zich bezighouden met lotgenotencontact, 
informatie en advies of inzamelen van geld voor een bepaald ziektebeeld. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de Hartstichting of het Diabetesfonds. 
Mensen uit deze doelgroep kunnen hulp nodig hebben bij het verkrijgen van 
voorzieningen, de dagbesteding of bijvoorbeeld informatie over lotgenoten of het 
ziektebeeld. 
 
Mensen zonder werk 
Er zijn twee belangrijke redenen waarom mensen geen werk hebben. Enerzijds omdat 
men (deels) niet in staat is om te werken en anderzijds omdat men geen werk kan vinden. 
In beide gevallen is er toch de wettelijke verplichting om toch zoveel als mogelijk te 
werken en om alles op alles te zetten om (weer) een baan te vinden.  
 
Kengetallen 
Halverwege 2013 was 8% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is in totaal 675.000 
personen. 382.000 mensen krijgen een WW-uitkering, de overige mensen maken gebruik 
van de bijstand, WAO of Wajong. 
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Ondersteuningsvragen liggen op de volgende vlakken: 
• juridische hulp betreffende recht op uitkeringen 
• hulp bij het aanvragen van voorzieningen 
• begeleiding bij het zoeken van een baan 
• vrijwilligerswerk vinden 
• omscholing. 
 
Dienstverlening 
Er is het recht op WW, die georganiseerd is in de Werkloosheidswet (WW). Daarnaast is er 
de Wet werk en bijstand voor iedereen die geen recht heeft op WW.  
Het UWV-WERKbedrijf voert de regelingen uit. De doelgroep is verplicht om werk te 
accepteren en te re-integreren. Ook mag vrijwilligerswerk gedaan worden als het de 
bedoeling is daarmee weer aan een baan te komen. 

3. Geweld en andere delicten 
Geweld maakt veel kapot, zowel bij daders, slachtoffers, omstanders als familie. Zonder 
hulp zijn slachtoffers van geweld overgelaten aan hun eigen vermogen om te leren 
omgaan met wat hen is overkomen. Daders hebben moeite om weer een plek in de 
samenleving te verwerven nadat ze hun straf hebben uitgezeten. 
 
Slachtoffers van geweld 
Dit is de meest diverse doelgroep, want geweld 
kan iedereen overkomen. Maar iemand die 
toch al kwetsbaar is, loopt de grootste kans om 
slachtoffer te worden van geweld. In de 
theoriebron over geweld vind je meer 
informatie. 
Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning 
bij alles wat een slachtoffer nodig kan hebben 
op praktisch, emotioneel en juridisch gebied. 
 
 
Mensen met een justitiële maatregel 
Daders van allerlei delicten komen in aanraking met justitie. Eerst moet iemand als 
verdachte worden aangemerkt. Door middel van een strafproces wordt de schuld en de 
straf vastgesteld. De justitiële maatregel kan een taakstraf zijn, hechtenis ofwel een 
gevangenisstraf of vrijheidsbeperking door middel van bijvoorbeeld een enkelband. Bij 
jongere delinquenten volgt na veroordeling een opname in een jeugdinrichting. In de 
jeugdinrichting wordt de jongere opgevangen en behandeld. Jongeren worden namelijk 
niet veroordeeld tot gewone gevangenisstraf. Hun straf duurt maximaal een jaar in een 
speciale jeugdinrichting. Bij wijze van uitzondering worden 16- en 17-jarigen wel eens 
volgens het volwassenrecht berecht. 
Volwassenen en jongeren die een misdaad of ander delict begaan kunnen niet zomaar 
rekenen op begrip van de samenleving. Na het uitzitten van de straf volgt vaak nog het 
oordeel van de buurt of de familie in de vorm van uitsluiting en soms zelfs verbanning uit 
familie of de oude buurt. 
 
Kengetallen 
Jaarlijks zijn er ongeveer 300.000 strafzaken in Nederland. Gemiddeld is ongeveer 15% 
van de verdachten van jeugdcriminaliteit een meisje. 
 
Ondersteuningsvraag: 
• rechtsbijstand 
• informatie en advies over het proces 
• hulp bij het voorkomen en bestrijden van sociaal isolement  
• begeleiding naar werk en dagbesteding 
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Dienstverlening 
Om te voorkomen dat er bij het aanhouden, in voorarrest nemen en in het strafproces 
fouten worden gemaakt, heeft een verdachte recht op rechtsbijstand, van bijvoorbeeld 
een advocaat. 
Regionaal wordt juridische bijstand in de vorm van informatie en advies gratis verleend in 
zogeheten juridische loketten. 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van justitiële 
maatregelen. 
Vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas en het Rode Kruis en particuliere initiatieven 
bekommeren zich om plegers van misdaden en andere delicten. 

4. Levensloop 
Kinderen, jongeren en ouderen zijn de doelgroep van de SMD’er omdat ze zonder hulp 
moeite hebben met het realiseren van hun dromen en behoeften, misschien niet in staat 
zijn hun eigen rechten te doen gelden en mogelijk niet in staat de verplichtingen na te 
komen die het leven met zich meebrengt.  
 
Kinderen, jongeren en ouderen kom je vooral tegen als ze deel uitmaken van een van de 
vorige groepen uit deze theoriebron: geen thuis, sociale zekerheid en geweld en andere 
delicten. Het is goed om je te realiseren dat kinderen, jongeren en ouderen die onder een 
van deze categorieën vallen nog kwetsbaarder zijn dan volwassenen die deze 
problematieken meemaken. Daarom hieronder een korte beschrijving van de speciale 
kwetsbaarheid van deze leeftijdsgroepen. 
 
Kinderen 
De doelgroep kinderen is kwetsbaar omdat kinderen nog niet volwassen zijn. Hun toegang 
tot allerlei hulpbronnen is daardoor beperkt. Kinderen worden in bescherming genomen in 
wetten die hun rechten vastleggen. Een daarvan is het recht op onderwijs. Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin is de spil in het regelen van hulp aan kinderen op allerlei manieren. 
De Raad voor de Kinderbescherming beschermt kinderen van wie de rechten ernstig in 
gevaar zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat de ouders niet goed voor het kind kunnen 
zorgen of als er sprake is van mishandeling. 
 
Jongeren 
Deze doelgroep vertoont allerlei risicovol gedrag, gewoon omdat dat bij de leeftijd hoort. 
Zoals te hard rijden of risicovol experimenteergedrag met leeftijdsgenoten en risicovolle 
seks. Jongeren kunnen terecht bij het jongerenwerk, of komen in aanraking met politie en 
justitie als ze echt de fout ingaan. Bureau Halt voert taakstraffen uit voor jongeren die 
lichte strafbare feiten hebben begaan. 
Jeugdzorg bemoeit zich met de opvoeding en helpt jongeren hun weg te vinden in de 
samenleving. 
 
Ouderen 
Ouderen worden stukje bij beetje minder sterk op allerlei levensgebieden naarmate de 
leeftijd stijgt. De kans op ziektes wordt groter of het bewegingsapparaat kan gaan 
haperen. Eenzaamheid is een veelvoorkomend verschijnsel. 
Er is sinds kort aandacht voor ouderenmishandeling ontstaan. Daar werd lange tijd over 
gezwegen. Het heeft te maken met de toegenomen kwetsbaarheid en afhankelijkheid van 
deze doelgroep. Ouderen kunnen hulp krijgen van diverse organisaties. Bijvoorbeeld bij 
het aanvragen van voorzieningen, opname in een verpleeghuis of omgaan met verlies.  
Ouderenbonden komen op voor de belangen van ouderen.  
Het Nationale Ouderenfonds ondersteunt campagnes en acties voor en door ouderen, 
zoals het meldpunt voor ouderenontmoetingsplaatsen. 
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> Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsleden:  

  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok:  

Cursus:  

Onderwerp:   

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoend
e 

Processtappen 
beroepsproduct 1 

• Na ieder hoofdstuk is er minimaal één 
nieuwe pagina toegevoegd aan het 
scrapbook. 

• Iedere nieuwe pagina is besproken met 
een medestudent. 

• Iedere pagina is aangevuld met een paar 
regels verklarende tekst. 

• Het product is besproken met de docent. 

  

Processtappen 
beroepsproduct 2 

• Maak de opdrachten 28 t/m 30. 
• Kies voor een essay of een spreekbeurt. 
• Teken een mindmap. 
• Beantwoord de vragen. 
• Schrijf je essay of spreekbeurt. 
• Presenteer je essay of spreekbeurt aan je 

docent.  

  

Beroepsproduct 1 • minimaal vijf pagina’s 
• verklarende tekst 
• de theorie uit de hoofdstukken van de 

cursus en wat de student ervan leerde is 
te herkennen.  
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer: 
 
 
 ……………………………………    ……………………………………......... 
  
  
  
  

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoend
e 

Beroepsproduct 2 • Geeft aan dat de student zijn 
doelgroepen kent 

• Theorie uit de cursus is gebruikt 
• Gemotiveerde keuze voor een doelgroep 

  

Actieve deelname 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 • Beide taalopdrachten zijn ingeleverd en 
beoordeeld. 

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

• De eigen evaluatie is ingevuld en 
besproken  

  

Mondeling en 
schriftelijk taalgebruik 

Mondeling taalgebruik   
 
Schriftelijk taalgebruik 
• De teksten zijn in correct Nederlands 

geschreven.  

  

Overig 
 

   

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 


