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Over deze training
Inleiding
In de (maatschappelijke) zorg worden bij verschillende doelgroepen muziek en drama ingezet
in de vorm van activiteiten. Misschien heb je al wat ervaring met muziek en/of drama, of
juist helemaal niet. Je hoeft gelukkig niet per se prachtig te kunnen zingen, een
muziekinstrument perfect te kunnen bespelen of een acteertalent te zijn.

Als begeleider moet je wel beschikken over kennis van en ervaring met bijvoorbeeld
dramaspelvormen en muzikale elementen om die in te kunnen zetten in de (maatschappelijke)
zorg. Ook moet je weten wat het belang is van deze activiteiten, waarom ze ingezet worden
en welke activiteit voor welke situatie geschikt is.
In deze training leer je om een passende activiteit te bedenken, een activiteitenplan te maken
en hoe je deze dan vervolgens uitvoert.
Aan het eind van de training maak je een ideeënkoffer en demonstreer je een activiteit met
enkele medeleerlingen. Deze koffer met activiteiten geeft je inspiratie wanneer je je beroep
gaat uitoefenen.

Koffers maken nieuwsgierig
naar de inhoud.

Leerdoelen
Je kunt:
• aangeven waarom muziek en drama belangrijk zijn voor de ontwikkeling en wat het

doel en nut ervan is
• verschillende muzikale elementen, soorten instrumenten en activiteiten benoemen en

toepassen
• verschillende drama-elementen, soorten oefeningen en spelvormen benoemen en

toepassen
• een activiteit afstemmen op verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen en hierbij

zowel een belevingsgerichte als een ontwikkelingsgerichte activiteit aanbieden
• een activiteit voorbereiden aan de hand van een activiteitenplan
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• een activiteitenplan voor een activiteit uitvoeren en de activiteit op een bevlogen wijze
begeleiden

• een cliënt doelbewust motiveren om moeilijkheden te overwinnen of te accepteren
tijdens een activiteit

• een activiteit binnen een specifiek thema aanbieden aan een groep cliënten
• de juiste materialen en middelen inzetten tijdens een activiteit en zorgen dat de

materialen en middelen onderhouden zijn
• een activiteit evalueren.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling.
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je voldoet aan de voorwaarden bij de oefeningen.
• Je legt een video-logboek aan dat je bij verschillende oefeningen aanvult.
• Je maakt van je video-logboek aan het einde van de training een serie vlogs.
• Je maakt een ideeënkoffer voor de demonstratie.
• Je presenteert je ideeënkoffer tijdens de demonstratie.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je een demonstratie uitvoeren. Plan deze demonstratie
tijdig in. Lees eerst de demonstratie goed door en vul daarna het planningsformulier in.
Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale planning. Zo voorkom je
dat je in tijdnood komt.

Oefening Demonstratie: Ideeënkoffer
Maak een ideeënkoffer gevuld met muziek- en drama-activiteiten voor verschillende
doelgroepen en leeftijden. Zowel de binnen- als de buitenkant van de ideeënkoffer stimuleert
jezelf en de cliënten om creatief bezig te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een gitaarkoffer of
een kledingkoffer.
De activiteiten moeten, met beschreven aanpassingen, geschikt zijn voor meerdere
doelgroepen.

Casus

GGZ Shakespeare is een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg en biedt onder
andere ook dagbesteding aan. Je komt als begeleider op diverse groepen te staan bij GGZ
Shakespeare. De groepen cliënten die jij begeleidt, zijn heel divers. De ene dag zijn het
ouderen met beginnende dementie, dan weer kinderen met ADHD, autisme en/of een
verstandelijke beperking, of een groep cliënten met verslavingsproblematiek. Wat je gaat
doen hangt helemaal af van de wensen van de groep op dat moment. Je moet dus als het
ware op alles voorbereid zijn. Daarom ga je een ideeënkoffer maken, gevuld met muziek-
en drama-activiteiten.
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Voorbereiding

• Bedenk minimaal vijf muziekactiviteiten en minimaal vijf drama-activiteiten. De activiteiten
worden zo bedacht dat ze met beschreven aanpassingen geschikt zijn voor drie
verschillende doelgroepen:
– dementerende ouderen
– verstandelijk gehandicapten
– kinderen met ADHD en/of autisme
– cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld
– lichamelijk gehandicapten

• Maak een activiteitenplan voor de activiteiten.
• Beschrijf hierin ook duidelijk welke aanpassingen nodig zijn voor welke doelgroep.
• Vraag een of meer klasgenoten om je te helpen bij je presentatie door in ‘scènes’

verschillende cliënten te spelen.
• Maak een totaaloverzicht van de materialen en middelen die nodig zijn om de activiteiten

uit te voeren.
• Bedenk hoe je de ideeënkoffer overzichtelijk kunt inrichten.

Uitvoering

• Maak de ideeënkoffer.
• Zorg dat de ideeënkoffer de cliënt zin geeft om met muziek en drama bezig te gaan en

dat het voor de cliënten leuk is om activiteiten uit te kiezen.
• Kies één activiteit uit je ideeënkoffer en demonstreer deze aan de groep. Je klasgenoten

(je kiest zelf hoeveel) spelen de cliënten en jij begeleidt de activiteit. In totaal doen jullie
drie ‘scènes’, waarbij de doelgroep verandert en de begeleider de activiteit zoals
beschreven aanpast, zodat deze aansluit bij de doelgroep.

Reflectie

• Wat heb je geleerd van het maken van de ideeënkoffer?
• Welke ideeën heb je opgedaan naar aanleiding van de demonstraties van de activiteiten

uit de ideeënkoffers van anderen?
• Wat zou je anders doen als je nog een keer een koffer voor activiteiten zou moeten

maken?

Plan voor jezelf een datum waarop je de demonstratie gaat uitvoeren. Vul deze datum in
op je planningsformulier.
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Oriëntatie
Oefening 1 Van A tot Z

Schrijf alle letters van het alfabet onder elkaar.
Noteer bij iedere letter een woord/feit/verhaaltje dat met het onderwerp Muziek te maken
heeft en met die letter begint.

Oefening 2 Puntje, puntje puntje

Deze opdracht doe je met de hele klas, verdeeld in groepjes van twee.
• Twee leerlingen gaan buiten het lokaal op de gang staan.
• De overige leerlingen krijgen van de docent een woord dat te maken heeft met muziek

of drama.
• De twee leerlingen mogen weer binnenkomen en krijgen vijf minuten de tijd om met

behulp van het stellen van gesloten vragen achter het woord te komen.
Ze mogen drie keer naar het woord raden.

• Als ze het woord geraden hebben, wijzen zij de volgende twee leerlingen aan die op de
gang moeten gaan staan, zodat het spel zich kan herhalen.

• Als ze het niet hebben geraden, krijgen ze … (Dit mag de docent bedenken!) Dan wijst
de docent een groepje aan dat als volgende op de gang gaat staan.

• Dit wordt herhaald totdat iedereen aan de beurt is geweest.

Werden de woorden geraden?

Voor als je vragen moest stellen: kon je genoeg gesloten vragen bedenken?
Had je een bepaalde strategie bedacht om zo snel mogelijk het antwoord te vinden?
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Waarom muziek en drama?
Inleiding
In alle tijden en in alle culturen hebben muziek en drama een plek. Ze kunnen dan ook veel
verschillende vormen hebben.

In de (maatschappelijke) zorg worden muziek en drama meestal ingezet in de vorm van
dagbesteding of vrijetijdsbesteding. Ook worden ze gericht ingezet om te oefenen met
bijvoorbeeld samenwerken.

Leerdoelen
Je kunt aangeven wat het doel en nut van muzikale en drama-activiteiten is.

Subdoelen:
• Je kunt uitleggen wat muziekactiviteiten zijn en waarom deze belangrijk zijn voor de

ontwikkeling.
• Je kunt beschrijven hoe jouw ervaringen met muziek tot nu toe zijn geweest.
• Je kunt uitleggen wat drama-activiteiten zijn en waarom deze belangrijk zijn voor de

ontwikkeling.
• Je kunt beschrijven hoe jouw ervaringen met drama tot nu toe zijn geweest.

Kinderen doen spelenderwijs aan drama.

Oefening 1 Videologboek

Je gaat aan het eind van deze training een serie videologboeken en vlogs maken.
Gedurende de training krijg je steeds de opdracht om iets te maken en dat te bewaren voor
je videologboek. Je verzamelt eerst alles, en pas aan het eind van de training ga je er een
aantal vlogs van maken. Zorg dat je de filmpjes, afbeeldingen en ideeën steeds op dezelfde
plek verzamelt en goed bewaart.

Je begint met een oriëntatie op het woord ‘muziek’.
Maak een lijst met woorden en associaties die te maken hebben met muziek.
Groepeer die woorden die iets met elkaar te maken hebben.
Maak er nu een digitale mindmap van. Je mag dit op je eigen manier doen, met woorden,
plaatjes of op een andere wijze.
Laat genoeg ruimte over in de mindmap, zodat je de informatie die je in deze training gaat
leren kunt toevoegen.
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