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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.

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

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met dagbesteding

1. Veel gemeenten hebben een Stichting Welzijn Ouderen om ouderen een daginvulling aan te bieden.
BRON Kijk naar de Film Dagbesteding. En zoek informatie op de Website Regelhulp en op de website

van de gemeente waar jij woont.
a. Geef voorbeelden van activiteiten bij dagbesteding.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

b. Bij dagbesteding worden verschillende activiteiten aangeboden. Wat is het doel daarvan?

c. Leg uit waarom dagbesteding kan helpen om mantelzorgers, zoals een echtgenoot of kinderen,
te ontlasten.

d. Voor veel ouderen is een aanbod van sociale activiteiten met lichte begeleiding voldoende.
1. Deze ouderen zijn zelfredzaam / niet meer zelfredzaam.
2. Deze ouderen kunnen in de woonbuurt / een verpleeghuis terecht.
3. Deze ouderen kunnen leren / plezier maken als doel hebben.

e. Ouderen met problemen, zoals eenzaamheid, angsten, somberheid, lichamelijke problemen
of geheugenproblemen, hebben intensieve begeleiding en verzorging nodig. Dit heet

,  of .
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2. Ook voor volwassenen met een beperking of met tijdelijke lichamelijke of psychische problemen
verzorgen gemeenten dagbesteding. Soms tegelijkertijd met de dagbesteding voor ouderen. Maar
meestal is sprake van een apart aanbod.

BRON Bekijk Tekstbron 4.3 Een sociale kaart voor de indeling van een sociale kaart.
a. Zoek voorbeelden van dagbesteding voor deze doelgroep in jouw gemeente of regio.
b. Maak op de computer een sociale kaart van deze voorzieningen.

• Zet in kolom 1 de naw-gegevens.
• Zet in kolom 2 het aanbod van activiteiten.
• Zet in kolom 3 de doelgroep.

Tip! Wil je meer weten over dagbesteding voor mensen met een beperking? Kijk dan bijvoorbeeld
BRON naar de volgende bronnen:

Film Een zinvolle dagbesteding
Film Werk en dagbesteding.

3. In de dagbesteding werken veel mensen.
a. Ken jij iemand die dit werk doet? Ja / Nee
b. Zo ja, wie is dat? 

c. Welk beroep heeft deze persoon? 

d. Bij welke instelling werkt deze persoon? 

4. 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 bij de dagbesteding voor ouderen aan de slag gaat, moet je:
1. advies kunnen geven over hulpmiddelen bij het lezen
2. kunnen voorlezen
3. kunnen begeleiden bij kaartspellen
4. een speldossier kunnen maken en bijhouden
5. kunnen begeleiden bij een bewegingsspel
6. een activiteitenkalender kunnen maken
7. een puzzel over veiligheid voor een nieuwsbrief kunnen ontwerpen
8. op een hygiënische, veilige en ergonomische manier kunnen opruimen en schoonmaken.

5. Bekijk alle leerdoelen.
a. Bij de leerdoelen staan misschien woorden die je niet kent. Hoe kom jij achter de betekenis

van onbekende woorden?

Ik zoek ze op in de Theek-iT.
Ik kijk in een woordenboek.
Ik zoek op internet.

Ik vraag het aan een medeleerling.
Ik vraag het aan de docent.
Anders, namelijk: 
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