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Werken met Edu4all

REGISTREREN, AANMELDEN EN LICENTIE ACTIVEREN
Je gaat aan de slag met Edu4all. Volg volgend schema om te kijken wat je moet doen.

Wachtwoord:Gebruikersnaam:  

Ga naar bronnen.edu4all.nl/bronnen/
handleiding en bekijk de film 
Licentie activeren.

Ga naar licentie.edu-actief.nl. 
Klik op Aanmelden.

Kies voor Aanmelden via Edu’Actief.

Kies voor Een nieuwe gebruikersnaam 
aanmaken.

Maak een gebruikersnaam en wachtwoord 
aan.
Gebruikersnaam = je schoole-mailadres*
Wachtwoord = naam van je school

*Heb je geen schoole-mailadres? Vraag dan 
  je docent om een gebruikersnaam.

Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord 
op in de vakken onderaan deze pagina.

Vul op de website de licentie in die op 
de eerste pagina van dit werkboek staat. 
Klik op Activeren. 

Je hebt nu toegang tot de bronnen. 
Log in op www.edu4all.nl met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

Ga naar licentie.edu-actief.nl.

Je kunt direct aan de slag.
Ga naar www.edu4all.nl en log 
in met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Ja NeeIs dit het eerste werkboek van Edu4all 
waar je mee werkt?

Is dit het eerste werkboek voor dit 
profielvak of keuzevak?

Zoek in een werkboek dat je 
eerder hebt gedaan je 
gebruikersnaam en wachtwoord 
op. Schrijf je gegevens op in de 
vakken onderaan deze pagina.

NeeJa
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BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Deze bronnen vind je op www.edu4all.nl.
Op bronnen.edu4all.nl/bronnen/handleiding wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

OPDRACHTEN VOOR KB EN GL
Doe jij de kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg? Dan zitten er speciale opdrachten voor jou in
het werkboek. Je herkent deze opdrachten aan de volgende pictogrammen:

KB opdracht voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg

GL opdracht voor leerlingen van de gemengde leerweg.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met sportieve recreatieactiviteiten

Veel recreatiebedrijven bieden sportieve activiteiten aan. In veel gevallen gaat het hierbij niet om de
inspanning, maar om de gezelligheid. Gasten van alle leeftijden kunnen deelnemen.
In dit deel leer je over het organiseren en begeleiden van sportieve activiteiten. Ook leer je in welke
beroepen je deze werkzaamheden tegenkomt.

BRON Lees Tekstbron 4.3 Bedrijven in de recreatiesector. Maak daarna opdracht 1 en 2.

1. Je moet eerst weten wat we verstaan onder het woord ‘recreatie’.
a. Wat is de definitie van recreatie?

b. Welke recreatiebedrijven kun je noemen? Noteer er ten minste vier.
1.

2.

3.

4.
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2. Kijk naar de volgende afbeeldingen. Je ziet hierop verschillende voorbeelden van
recreatieactiviteiten. Kruis aan: welke zijn sportieve recreatieactiviteiten?

3. Denk aan de laatste keer dat je iemand zag die een sportieve recreatieactiviteit organiseerde of
begeleidde.
a. Wanneer was dat?

b. Welk beroep heeft deze persoon?

8 Werken bij een recreatiebedrijf

Deel A Activiteiten voor sportievelingen



c. Welke werkzaamheden deed deze persoon?

4. Maak een mindmap van alle recreatiesporten die je kunt bedenken. Verzamel foto’s en afbeeldingen
van deze sporten. Geef per sport aan met hoeveel mensen je de sport kunt doen.

BRON Je kunt hierbij Stappenplan Werken met Coggle gebruiken.

5. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je gaat werken bij een recreatiebedrijf, moet je:
weten hoe je een recreatieactiviteit organiseert, regelt en begeleidt1.
weten welke competitieschema’s gebruikt kunnen worden bij een recreatieactiviteit2.
weten hoe je competitieschema’s kunt opstellen bij een recreatieactiviteit3.KB
weten met welke veiligheidsvoorschriften je rekening moet houden bij het uitvoeren van een
recreatieactiviteit

4.

weten welke bedrijfsregels over veiligheid en milieu er zijn voor het uitvoeren van
recreatieactiviteiten

5.

weten met welke landelijke, regionale en plaatselijke regels over veiligheid en milieu je rekening
moet houden bij het uitvoeren van recreatieactiviteiten

6.KB

pictogrammen en symbolen met betrekking tot veiligheid en milieu herkennen, toepassen en
uitleggen

7.

EHBO kunnen verlenen.8.

6. Je hebt gelezen wat je moet kunnen als je bij een recreatiebedrijf aan de slag gaat.
a. Welk leerdoel lijkt jou het leukst om aan te werken? Leg je antwoord uit.

b. Welk leerdoel lijkt jou het minst leuk om aan te werken? Leg je antwoord uit.

c. Het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van sportieve recreatieactiviteiten is best
ingewikkeld. Je moet met veel dingen rekening houden. Wat heb je nodig voor de activiteit?
Hoe leg je de activiteit uit? Hoe zorg je dat de activiteit veilig verloopt? Bedenk zelf nog drie
dingen waarmee je rekening moet houden.
1.

2.

3.

d. Welke eigenschappen moet je volgens jou hebben om een recreatieactiviteit voor te bereiden,
uit te voeren en te begeleiden?
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e. Waar liggen jouw sterke en zwakke punten?

7. In sporten wordt vaak gebruikgemaakt van een competitieschema.
a. Zoek op internet op wat een competitieschema is.

b. Er zijn verschillende soorten competitieschema’s. Maak tweetallen en kies een van de volgende
sporten uit:

volleybal
basketbal
hockey
handbal
voetbal
tennis

Verzamel voor deze sport ten minste drie competitieschema’s. Zoek op internet of verzamel
competitieschema’s van sportclubs uit je regio.

c. Welke sport doe je zelf? Welke competitieschema’s worden daarvoor gebruikt?

BRON Lees Formulier Veiligheid en hygiëne bij waterspelen. Maak daarna opdracht 8.

8. Bij het organiseren van recreatiesporten speelt veiligheid een belangrijke rol. Je moet op de hoogte
zijn van de plaatselijke, regionale en landelijke regels over veiligheid en milieu. Als je je houdt aan
deze regels, lopen je gasten en het milieu geen gevaar.
a. Welke drie gevaren worden in de tekst genoemd?

1.

2.

3.
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b. Wat kun je doen tegen deze gevaren?
1.

2.

3.

9. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.

10. Bekijk Taak 4 tot en met 9 in het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je nog gaat doen.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met             .

Bij welke opdrachten is overleg met of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken•

• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.
d. Heb je een taak af? Zet een √ in kolom 6. Zet een - als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,

2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

7. Paraaf
docent

6. Af5. Richttijd
in minuten
Terugkijken

4. Richttijd
in minuten
Uitvoeren

3. Richttijd
in minuten
Voorbereiden

2. Onderwerp1. Taak

25Kennismaken met
recreatiebedrijven

1

15De leerdoelen bij
Deel A

2

10Taken plannen3

1014020Sport- en
spelactiviteiten in
beeld

4

1014030Organisatie-
systemen

5

104030Veiligheid tijdens
de activiteit

6
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7. Paraaf
docent

6. Af5. Richttijd
in minuten
Terugkijken

4. Richttijd
in minuten
Uitvoeren

3. Richttijd
in minuten
Voorbereiden

2. Onderwerp1. Taak

104020EHBO verlenen7

35Terugkijken en
verder kijken

8

15Voorbereiden op
de toets

9

Aan de slag
Je loopt stage bij horeca- en recreatiebedrijf De Eenhoorn. Dit is aan allroundhoreca- en recreatiebedrijf
dat een compleet pakket activiteiten aanbiedt. De familie Janssen houdt haar jaarlijkse familieweekend
in De Eenhoorn.

De familie wil graag sportieve activiteiten doen tijdens hun weekend. Je leidinggevende wil dat jij de
mogelijkheden in kaart brengt. Welke activiteiten zijn er mogelijk? Wat heb je nodig aan materialen?
Hoe kun je deze organiseren en zorg je dat ze veilig uitgevoerd worden?
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Taak 4 Sport- en spelactiviteiten in beeld

Je gaat in deze taak bepalen welke sportactiviteiten je voor de familie Janssen kunt organiseren.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 4.17 Voorbereiden, uitvoeren en afronden van recreatiesporten. Maak daarna

opdracht 11 en 12.

11. Beantwoord de volgende vragen.
a. Omschrijf in je eigen woorden wat een recreatiesport is.

b. Is een recreatiesport voor iedereen toegankelijk?

c. Hierna zie je enkele sporten en de situaties waarin deze worden beoefend. Welke sporten zijn
recreatiesporten? Kruis aan.

een voetbalwedstrijd spelen met het eerste elftal van de voetbalvereniging
een tocht met hindernissen door het bos van de camping tijdens een personeelsweekend
een rondje hardlopen in het park
sporten op de sportschool om af te vallen
met een groep ontspannen paardrijden in het bos
een tafeltennistoernooitje voor kinderen op het bungalowpark
een hardloopwedstrijd op het Nederlands Kampioenschap
aquarobics op de camping
een fietstocht voor ouderen door de omgeving
een volleybalwedstrijd voor families op het bungalowpark
badmintonnen voor de caravan op de camping
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12. Je kunt eigenlijk alle sporten recreatief beoefenen.
a. Zoek op YouTube voorbeelden van de volgende recreatiesporten.
b. Welke sporten heb je kunnen vinden? Zet een kruisje in de tweede kolom.
c. Welke materialen worden bij deze sport gebruikt? Vul het schema in.

MaterialenGevonden op YoutubeSport

Aquarobics

Skeeleren

Volleybal

Voetbal

Klootschieten

BRON Lees Tekstbron 4.14 Spelregels bij bal- en racketsporten. Maak daarna opdracht 13.

13. Als je medewerker bij een recreatiebedrijf bent, is het van belang dat je op de hoogte bent van
alle spelregels en kenmerken van recreatiesporten.

BRON Bekijk het Spel Recreatiesporten.
a. Welke materialen gebruik je voor de volgende sporten? Zet de juiste materialen bij de sporten.
b. Op wat voor veld wordt de sport gespeeld? Zet het juiste veld bij elke sport.
c. Welke puntentelling wordt gebruikt? Zet de juiste puntentelling bij elke sport.
d. Welk doel hoort bij de sport? Zet het juiste doel bij elke sport.
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14. Je hebt vast wel eens aan een sportactiviteit deelgenomen. Herinner je de begeleider van de
sportactiviteit waaraan jij hebt meegedaan zo goed mogelijk.
a. Wat vond je goed of fout aan de begeleider?

b. Hoe moet een begeleider van een sport- of spelactiviteit bij een recreatiebedrijf volgens jou
handelen?

BRON Bekijk de Website Hoe voorkom ik blessures? Maak daarna opdracht 15.

15. Een sportactiviteit moet starten met een warming-up en afgesloten worden met een coolingdown.
a. Wat is het doel van een warming-up?

b. Wat is het doel van een coolingdown?

BRON Bekijk de Film Warming-up. Bekijk het Formulier activiteitenvoorbereidingsformulier. Ga
daarna verder met de opdracht.

c. Werk de warming-up die je in het filmpje gezien hebt uit in een
activiteitenvoorbereidingsformulier.

UITVOEREN
16. Overleg met je docent wanneer je de volgende opdracht moet uitvoeren.

17. In deze opdracht gaan jullie een sportactiviteitenmap maken waarin jullie de spelregels van
verschillende sporten zetten.
a. Maak viertallen. Elke groep werkt de spelregels van twee racketsporten en twee balsporten

uit.

BRON Je kunt hiervoor het Formulier Spelregels recreatiesporten gebruiken. Gebruik per sport een
nieuw formulier en zorg dat je alle punten invult.

b. Zoek afbeeldingen of maak foto’s die bij de sport passen, bijvoorbeeld van het materiaal dat
je gebruikt en de ruimte of het veld waar je speelt. Zet deze afbeeldingen of foto’s op het
formulier.

c. Print de ingevulde formulieren en maak er een boek van. Bind ze in of doe ze in een map.
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